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Ken di si ne kla sik İslâm dü şün ce ge le ne ği ni te mel alan “Kutadgubilig Fel se fe-Bi lim
Araş tır ma la rı Der gi si” say fa la rı nı bir fel se fi leş miş kül tür inşâası na kat kı da bu lun mak id -
di ası nı ta şı yan felsefe —‘var lık’ ile ‘bil gi’ öğ re ti le ri, ‘bi lim te ori si’, ‘ahlâk’, ‘dil’, ‘din’,
‘ta rih’ ile ‘top lum’— araş tır ma la rı na; mantık ile matematik ça lış ma la rı na ve bilim — fi -
zik’, ‘gök bi lim’, ‘yer bi lim le ri’, ‘kim ya’, ‘can lı lar bi li mi’— in ce le me le ri ne aça cak tır. 

“Kutadgubilig”de ara nan baş ta ge len özel lik, öz gün lük, fel se fe-bi lim ciddîli ği, en -
gin lik, de rin lik ile ifâde gü zel li ği dir. Öz gün lük ten kas dı mız, ön ce lik le Türk mü el li fi nin,
ele al dı ğı so ru na ev ve le mir de kla sik leş miş İslâm dü şün ce si nin ba kış açı sı nı da dik ka te
ala rak çö züm öner me si key fi ye ti dir. İfâde gü zel li ği ne ge lin ce; bun dan mu rad olu nan,
Türk ce nin, yüz yıl la rın zevk ile letâfet im bi ğin den sü zü le rek gü nü mü ze eriş miş soy lu söz
var lı ğı ile an la tım gü cü nün ala bil di ği ne or ta ya ko yul ma sı dır. 

Fel se fe-bi lim zih ni ye ti, ta as sub ile tek ta raf lı lı ğı red de der. Ter si ne, eleş ti ri tav rıy la
yo la ko yu lu nur. Fel se fe-bi lim akıl yü rüt me yo lu nun so nu yok tur. Her akıl yü rüt me silsîle -
si nin so nu gi bi gö zü ken var gı, ye ni bir gi di şin baş lan gı cı nı bağ rın da ta şır. An cak, eleş ti -
rel tu tum, özel lik le ahlâk-ta rih-top lum-sîya set çer çe ve sin de, açı sız lık, gö rüş süz lük ile
ifâde siz lik an la mı na gel mez, ge le mez, gel me me li dir.

Fel se fe-bi lim bağ la mın da or ta ya ko yu lan bir ve rim, ilk ba kış ta, ni ce öz gün gö zü kür -
se gö zük sün, bel li bir ge le ne ğin bağ rın da yer al mı yor sa, ka lı cı bir an lam ka za na maz. Ha -
va ya sa çıl mış to hum la rı an dı rır. Ekin le rin ye ti şip ser pil me le ri için to hum la rın, mün bit
top rak la ra atıl ma la rı icâb eder. Ben zer bi çim de, dü şün ce ler ile var sa yım la rın ka lı cı, et ki -
le yi ci ve ev ren sel an lam lar ka za na bil me le ri de bel li bir fel se fe-bi lim ge le ne ği nin (éco le)
içe ri si ne do ğup bağ rın da neş vü nemâ bul ma la rı na bağ lı dır. İş te, “Kutadgubilig”, Türk dü -
şün ce sin de böy le bir ge le ne ğin oluş ma sı na zemîn ha zır la ya bi lir se, ku ru luş ama cı doğ rul -
tu sun da hiz met gör müş ola cak tır. Der gi nin say fa la rın da ya zı la rıy la yer ala cak fel se fe ci-
bi li ma dam la rı mı zın, dia lek tik bir an la tış ta, dü şün ce le ri ni ‘çar pış tı rı cak’ bir or ta ma ka -
vuş ma la rı di le ği miz dir.

“Kutadgubilig”, yıl da iki de fa ya yım la na cak. Her sa yı, sı ra sıy la felsefe ça lış ma la rı,
din-dil-edebiyat-tarih-toplum araş tır ma la rı ile bilim in ce le me le ri bi çi min de bö lüm le ne cek.

Der gi, say fa la rı nı en az el li ora nın da, İn gi liz ce özet le riy le bir lik te, Türk çe telîf ya -
zı la ra aça cak. Bun la rın ya nı sı ra, za man za man, baş ta İn gi liz ce ol mak üz re, Arap ca, Al -
man ca ile Rus ca ka le me alın mış fel se fe-bi lim ça lış ma la rı ile bun la rın Türk ce ye ya pıl mış
ter cü me le ri ne dahî yer ve ri le cek. Ay rı ca, da ha ön ce de ği şik ya yım or gan la rın da, ön ce lik -
le es ki ya zıy la, çık mış önem li ça lış ma lar da, “Kutadgubilig”in say fa la rın da unu tul mak -
tan kur ta rı la cak lar dır. Der gi, gön de ri len ça lış ma la rı, bir ha kem ku ru lu na in ce le tip onun
olu ru nu al dık tan son ra an cak, ba sar. Ba sıl ma yan lar da, ya yım la nan lar gi bi, iâde olun ma -
yıp ar şiv le nir ler.

“Kutadgubilig”, ya yım la dı ğı ça lış ma lar da izhâr olun muş dü şün ce ler ile gö rüş le rin
so rum lu luk la rı nı üst len mez. Yal nız, dil ile ifâde bi çim le rin de nisbî bir or tak lı ğı sağ la mak
ama cıy la müdâha le hak kı nı mahfûz tu tar. Say gı la rı mız ve selâmla rı mız la, ‘mut lu luk ve -
ren bil gi’: “Kutadgubilig”.



Kutadgubilig (the Blissful Wisdom) is a biannually —March and October—
appearing periodical devoted to the study of and reflexion on metaphysics — that is
ontology, gnoseology and ethics—, physics —natural history and natural philo-
sophy— and cultural, political and socioeconomic problems; and with Turkish as its
official language. However, it is also open to texts in some other languages, such as
English, Arabic, German and Russian together with their relevant Turkish translati-
ons. Kutadgubilig pursues a language policy where at least fifty percent of its texts
must be in Turkish.

Although identified with the Islamic tradition, Kutadgubilig welcomes in its
pages a plurality of philosophical perspectives, its only requirement being that the
work to be published be of superior quality, reveal scholarly integrity, and observe
the recommended methodological guidelines for the formal and scientific presenta-
tion of texts.

The journal bears a distinctly philosophical character, analytical and critical by
definition. Its principal aim is to provide an intellectual forum to primarily Turkish,
but also foreign philosopher-scientists who will find that Kutadgubilig’s editorial
policy does not subscribe to any philosophical posture. Kutadgubilig is interested in
the debate between different positions and accepts any standpoint as long as it is sup-
ported by professional philosophy’s analytical and argumentative rigour.
Nevertheless, the journal expects to find in its pages ground-breaking ideas that may
eventually lead to new theories and systems.

For evaluation and arbitration of any article submitted for publication consis-
tency of arguments and coherence as strategies of the discourse will be assessed;
priority will be granted to those papers both critical and creative and those within the
boundaries of academic and scientific rigour, are imaginative and suggestive. Two
instances of evaluation will be held: one from the journal’s Directive Board and
another from a refree who will remain unknown to the author/s.

All typescripts submitted should be sent to the journal either by mail, or prefe-
rably by e-mail, in good quality printing or typing. Upon submitting the papers, aut-
hors are implicitly authorising the journal to publish them.
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MEHMET ALİ AYNİ: FELSEFİ KİŞİLİĞİ VE 
DARÜLFÜNUN’DAKİ FELSEFE TARİHİ DERSLERİ 

 
Yakup Yıldız* 

 
MEHMET ALİ AYNİ: UNDERSTANDING OF PHILOSOPHY AND 

LUCTURES OF HISTORY OF PHILOSOPHY AT DARÜLFÜNUN 
 

 
ABSTRACT 
M. Ali Ayni is one of the sophisticated intellectual in Republic and moderni-
zation period. Ayni who known as manager, thinker, critic, produced the im-
portant books on the mysticism teached the history of the philosophy, the 
history of the islamic mysticism, the political history and the history of the 
religions in Darülfünun (The House of The Sciences), The Divinity School, 
The Turkish Staff Officers’ College and The Research Instute of Islamic Sci-
ences during 1914-1935. Firstly, in this article, we will give some informa-
tions about his intellectual and philosophical personality. Then, we will scru-
tinize his book “the history of the philosophy” in his lessons in Darülfünun. 
End of the article, the transcription of M. Ali Ayni’s text of the courses in 
philosophy is presented (Darülfünun Tarih-i Felsefe Dersleri”). 
Key words: Mehmet Ali Aynî, Turkish modern philosophy, Darülfünun, 
History of philosophy.  

 
ÖZET 
Cumhuriyet döneminin çok yönlü düşünürlerinden biri de M. Ali Ayni (Ma-
nastır 1868 – İstanbul 1845)’dir. İdareci, mütefekkir, münekkit kişiliği ve ta-
savvuf alanındaki eserleri ile tanınan Ayni, 1914-1935 yılları arasında bazı 
aralıklarla Darülfünun, Medresetü’l-İrşâd, İlahiyat Fakültesi, Harp Akademi-
si ve İslâm İlimleri Tetkik Enstitüsü’nde, başta felsefe tarihi olmak üzere 
ahlâk felsefesi, tasavvuf tarihi, siyasî tarih ve dinler tarihi dersleri vermiştir. 
Bu çalışmada, ilk önce onun ilmi ve felsefi kişiliğine yer verilecek, ardından 
onun Darülfünun’daki dersleri sırasında yayımladığı felsefe tarihi kitabı in-
celenecektir. Çalışmanın sonunda ise Ayni’nin söz konusu kitabının çevrim-
yazısı sunulacaktır. 

 
*  Yrd. Doç. Dr., Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü. 
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Anahtar Kelimeler: Mehmet Ali Aynî, Modern Türk Felsefesi, Darülfünun, 
Felsefe Tarihi. 

... 
 

1. İlmi ve Felsefi Kişiliği 
 
Saltanat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemini tecrübe eden ve her üç dönem-

de de bürokrasi ve eğitim kademelerinde görev alan M. Ali Ayni, İslam ve Batı 
kültürü arasında, yaşadığı dönemin sosyal, siyasi ve kültürel problemlerine çözüm 
arayan bir “geçiş dönemi” düşünürüdür. H.Z. Ülken onu “II. Meşrutiyet’in Şeh-
benderzade ve İsmail Fenni gibi Şarkla Garp arasında bağlantıyı temsil eden fikir 
adamları”1 arasında sayar. Biyografisi çeşitli vesilelerle birçok defa yazılan ve 
eserlerinin bir kısmı da yeniden neşredilen M. Ali Ayni, tenkit yazıları bir tarafa 
bırakılırsa, felsefe alanındaki önemli faaliyetlerine rağmen, daha ziyade tasavvuf 
alanındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır.2 Bunda onun felsefî bakımdan “spritüa-
list” şahsiyeti ve felsefeyi de vahdet-i vücûd anlayışı çerçevesinde değerlendirme-
si etkili olmuştur. 

M. Ali Ayni’den söz eden kaynaklar onun özellikle İslamcı, Batıcı ve milli-
yetçi kimliğine vurgu yapmaktadır. Gerçekten onun her üç kimliği de kendi şah-
siyetinde uzlaştırdığı, eserlerinde bu üç cereyanı çatışmaksızın birleştirdiği gö-
rülmektedir. Bilhassa tasavvufî alandaki eserleri ve tenkitleri açısından İslamcı; 
erken yaşlardan itibaren Batı’dan yaptığı tercümeler ve Batı felsefesine olan ilgisi 
nedeniyle Batıcı; bütün eserlerinde görülen telif siyaseti ve son eseriyle de milli-
yetçi bir portre çizmektedir. Tanzimat’tan bu yana bütün aydınlarda görülen bu üç 
cereyanı uzlaştırma endişenin, her ne kadar M. Ali Ayni’de de hissedilmekle 
birlikte, Ayni’nin bu üç cereyanı kendi içinde uzlaştırdığını belirten H.Z. Ülken, 
bunu onun mistik şahsiyeti ve vahdet-i vücud anlayışına bağlamaktadır.3 

 
1  Ülken, Hilmi Ziya, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yay., İst. 1998, s. 417. 
2  M. Ali Aynî’nin biyografisi ile ilgili şu kaynaklara bakılabilir: Çankaya, Mücellidoğlu Ali, Mülkiye 

Târihi ve Mülkiyeliler, Mars Mat., III, Ankara 1968-1969, 294-300; Arar, s. 273-275; Aksüt, Ali 
Kemali, Profesör Mehmet Ali Ayni, Hayatı ve Eserleri, İst. 1944; Ülken, Hilmi Ziya, Türkiye’de 
Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yay., İst. 1998; Aynî-Hatıraları, Canlı Tarihler-2 içinde, Türkiye 
Yay., İst. 1945; Arar, İsmail, “Mehmed Ali Ayni”, TDV İslâm Ansiklopedisi, IV, İst. 1991; Kara, 
İsmail, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, İst. 1987, II, 45-38; Kenan Balkan v.dğr., “Profesör Meh-
med Ali Ayni-Hayatı ve Eserleri”, İş, S.XXXII, İst. 1942, s. 254-280; Akdemir, Ebamüslim, Mehmed 
Ali Ayni’nin Düşünce Dünyası, Ankara 1997. 

3  Ülken, “Mehmed Ali Ayni’nin Felsefesi”, Tasvir-i Efkâr, (30 Sonkânun 1943). Ülken aynı yazının 
devamında, bizde bu dönemde panteist görüşü savunan değerli şahsiyetler olmakla birlikte Ayni’nin 
Batı felsefesine vukûfu dolayısıyla bunlardan farklı olduğunu ifade ederek bu konuda şunları kay-
detmektedir: “Bizde son devirde İslâm panteizmini temsil eden değerli şahsiyyetler yetişdi. Bu arada 
İsmail Saip Efendi ile Âbdülâziz Mecdi’yi zikredebiliriz. Bunlardan hiç birisi garp felsefesine, milli-
yetçiliğe, yeni ilme rağbet etmiş değillerdi. Bu alâkasızlıkları onların eski dünyamız içinde kapalı 
kalmalarına ve intikal halinde olan cemiyetimizin yeni nesilleri üzerinde tesir yapamamalarına sebep 
oluyordu. Hâlbuki Mehmed Ali Aynî -onlardan tamamen farklı olarak- garp felsefesile yuğrulmuş 
kafası ve yeni hayatın, milliyetçiliğin (son eserinde anlatdığı gibi) bütün safhalarında içinden yaşanmış 
şuurile kendi manevî bütünlüğünü telkin edecek kuvveti göstermekdedir.” Ülken bu bakımdan Aynî’yi 
Meşrutiyet’in ilk yıllarında Hikmet gazetesinde materyalistler ve pozitivistlerle mücadele eden ve 
Batı’yı bilen Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi ile mukayese ediyor. Bkz. Ülken, aynı yazı. Ne var 
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M. Ali Ayni’nin felsefe açısından en önemli hususiyeti Türk-İslam düşünür-
leri üzerine yaptığı monografik çalışmalardır. Şeyh-i Ekber’i Niçin Severim adlı 
kitabının önsözünde, Türk mütefekkirlerinin eserleri ve biyografilerinin yeterince 
yazılmamasını millî maarifimiz için mühim bir eksiklik olarak kabul eden M. Ali 
Aynî, İbn Arabî hakkında yazdığı monografi gibi, diğer büyük Türk mütefekkir 
ve alimlerinden bir kaç zatın biyografisini de yazacağını belirtmektedir.4 Nitekim 
düşünür daha sonra Farabî, Gazalî, İbn Rüşd gibi İslam mütefekkirleri yanında 
İsmail Hakkı Bursevî, Aziz Mahmud Hüdai gibi mutasavvıf-mütefekkirler 
hakkında birer monografi kaleme almış, İslam tefekkürünün bu şahsiyetlerini 
“yeni dönem”in fikir hayatına taşımıştır. Aynî’nin bu faaliyetlerini Batı felsefesi 
yanında kendi fikrî kaynaklarımıza dönerek özgün bir felsefe arayışı olarak değer-
lendirebileceğimiz gibi Cumhuriyet döneminin İslam kültür ve felsefesine mesa-
feli tutumunu aşmak için icad edilmiş dolaylı bir yol olarak da değerlendirebili-
riz.5 Nitekim düşünürün bu çerçevede neşrettiği Türk Ahlakçıları6 ve Türk 
Mantıkçıları7 adlı kitapları da bu arayışın en somut örnekleridir.  

Jubilesi dolayısıyla gazetelere verdiği beyanatlarda Cumhuriyet’in genç ne-
sillerini müspet ilimlerle birlikte Türk mütefekkirlerini tanımaya, hatta onları 
aşarak ideal bir ilim ışığına ulaşmaya davet eden Aynî’nin aslında monografik 
eserlerinde pratik bir amaç güttüğünü de görüyoruz. Aynî şu sözleriyle yeni nesil-
lere İslam kültürünün önemli isimleri arasında adeta bir resmi geçit yaptırıyor: 
 

“Bazı insanlar büyük olarak yaratılıyor. Onların hizmetlerinden ve bıraktıkları eser-
lerden bütün âdem oğulları faydalanıyor.. Bundan dolayı, Pastör gibi, Markoni gibi, 
Franklen, Edison, Curie gibi dâhiler sayesinde medeniyyet yükseliyor. Bunu söyler-
ken bizim içimizden de ne zaman öyle yüksek kâşifler ve mucidler çıkacak diye dü-
şünüyorum. Bununla beraber şüphe etmiyorum ki yeni nesle mensup gençler eğer 
Cumhuriyetin kendilerine temin ettiği büyük imkânlardan istifade ederek müspet 

 
ki daha yapmış olduğu bir değerlendirmede ise onun tam bir “mistik” olduğunu, vahdet-i vücûd an-
layışını temellendirmek için, Şehbenderzâde ve İsmail Fennî gibi felsefe ve ilim incelemesi yapmaya 
yanaşmadığını belirtmektedir. Ona göre, Aynî Batının felsefe yayınlarına ait bilgisi ve tenkitlerindeki 
kuvveti bu sahada göstermemiş, hal tercümeleri, rivayetler, şiirler ve mistik tecrübelerle yetinerek bir 
“inanç adamı” olarak kalmayı tercih etmiştir. Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, s. 302. 

4  Aynî, Mehmed Ali, Şeyh-i Ekber’i Niçin Severim, Evkâf-ı İslâmiye Mat., İst. 1339/1341/1923. Bu 
eser sefir Ahmet Reşit tarafından Fransızcaya çevrilmiştir. H.Z. Ülken’in belirttiğine göre, Fransızca 
neşredilen bu eser hakkında Nieberg bir tenkit makalesi yazmış, onu eski bir théosophie ile modern 
ilmi birbirine karıştırması ve İbn Arabî’nin eserlerinde asrın yeni keşiflerini aramaya kalkması nok-
tasında şiddetle eleştirmiştir. Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, s. 300. 

5  M. Ali Aynî’nin hayatının Cumhuriyet dönemine tekabül eden yıllarında “Türk” kelimesiyle 
başlayan eserler yazdığını ifade eden İ. Kara, düşünürün Türk Ahlakçıları, Türk Mantıkçıları, Türk 
Azizleri, Milliyetçilik gibi eserlerinin muhteva ve telif tarzlarına bakarak “Türk” kelimesinin kelime-
sinin, bir yönüyle milliyetçiliği çağrıştıracak ölçüde gerçek anlamında, bir yönüyle de “siyaseten” 
İslâm yerine kullanıldığına işaret etmektedir. Kara’ya göre yazar, “baskıcı ‘tekparti’ yönetiminin 
İslâm ve din ‘koku’su taşıyan hemen hiçbir şeye sıcak bakmadığı ve tahammül göstermediği bir 
ortamda İslâm kültürünün aslen Türk olan (veya öyle varsayılan) büyük isimlerini ve önemli eserle-
rini böyle bir ‘siyaset’ uygulayarak yeniden ele almak istemiştir.” M. Ali Aynî’nin Türk Ahlâkçıları 
adlı eserinin siyasi bir değerlendirmesi için bkz. Kara, İsmail, Amel Defteri, Kitabevi Yay., İst. 1998, 
s. 176-179. 

6  Aynî, Türk Ahlakçıları, Maarif Basımevi, İst. (1939). 
7  Aynî, Türk Mantıkçıları, İktisat Mat., İst. 1928. 
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ilimlere ve tabiat kanunlarını araştırmağa tam mânasile vakit ve fikirlerini vakfeder-
lerse, mademki Pastör’ün kavlince dehâ sabırdan ibarettir, onlar da eski Türklerden 
Birunî’yi, riyaziyeci Musa oğullarını, Belhli Ebu Ma’şeri, Harezmîyi, Kemaleddin 
Türkmaniyi, hey’etçi Ferganiyi, İlhanîlerin adına meşhur Astronomi tablolarını, ken-
di hususî adiyle Ziçi İlhanîyi yapmış olan Nasireddini, Ali Kuşçuyu, Kadızadeyi, 
Miyrim Çelebiyi, Kalfazade İsmaili, Ayaklı Kütüphaneyi, Palabıyığı, Gelenbevîyi, 
Hacı Atmacayı, Maraşlı Abdürrahimi, İshak Hocayı, Masdariyeci Hocayı, ve nihayet 
muasırlarımızdan merhum Salih Zekiyi ve, çok yaşasınlar, mühendis Salimi, Fatin 
Hocayı, General Abdurrahmanı gölgede bırakırlar, ve doğmasını özlediğimiz o par-
lak ilim güneşini Türkiye’nin ufkunda mutlaka yükseltirler.”8  

 
Milli kültür ve değerlerimizi millî sınırlar dahilinde olduğu gibi millî 

sınırların dışına taşıyarak Türk tefekkürünün bazı şahsiyetlerini dünyaya 
tanıtmayı kendisine vazife edinen M. Ali Aynî Milletlerarası felsefe kongrelerine 
iştirak eden ilk Türk mütefekkiridir.9 1926’da Harvard ve 1930’da Oxford’ta 
toplanan felsefe kongrelerine iştirak eden düşünür, ilkinde Bursalı İsmail Hakkı10, 
ikincisinde ise Celâleddin Devvanî11 hakkında birer tebliğ sunmuştur.12 Batı dün-
yasında felsefî faaliyetleri ve özellikle monografik eserleriyle tanınan M. Ali 
Aynî 1927’de İngiliz Felsefe Araştırmaları Enstitüsü, 1931’de Milletlerarası Fel-
sefe Kongreleri Teşkil Komitesi daimi üyesi, 1935’te L. Massignon'un da dâhil 
olduğu bazı tanınmış müsteşriklerin teklifleri üzerine Paris Asya Cemiyeti aslî 
üyeliğine seçilmiştir.13 

M. Ali Ayni’nin Türk fikir hayatı ve felsefe literatürü açısından en önemli 
hususiyetlerinden biri felsefe tenkitçiliğidir. Memleketimizde, özellikle II. Meşru-
tiyet’ten sonra Batıdan yapılan tercümelerin sayısı hızla artmış, bu süreçte 
Batı’nın pozitivist ve materyalist akımları da Türk fikir hayatında kendisine tem-
silciler bulmaya başlamıştır. Ayni’nin tenkitlerinin bir kısmı bu akımların olum-
suz sonuçlarını bertaraf etmeye yönelik olmakla birlikte, o daha ziyade, kuvvetle 
vakıf olduğu Fransızcasına dayanarak felsefi eserler, makaleler ve tercümelerdeki 
dil ve muhteva yanlışlıklarına işaret etmiştir. Fikrî ve felsefî eserlere getirdiği 
ciddi tenkitlerle “ilmi kontrol vazifesi” gören Ayni, böylece felsefi çalışmaların 

 
8  Aktaran Aksüt, Ali Kemali, Profesör Mehmet Ali Ayni, Hayatı ve Eserleri, İst. 1944, s. 470. 
9  Felsefe kongrelerine memleketimizden ilk defa Mehmed Ali Aynî iştirak etmiştir. Harvard’da 

toplanan VI. kongre ve Oxford’da toplanan VII. kongrelere Mehmet Ali Aynî, Prag’da toplanan VIII. 
kongreye İstanbul Üniversitesi profesörlerinden Reichenbach ve Profesör Halil Nimet, Paris’te 
toplanan IX. kongreye de M.Ş. Tunç ve H.Z. Ülken iştirak etmişlerdir. Felsefe Kongreleri ve bu 
kongrelere Türkiye’den katılımlar konusunda bkz. Fındıkoğlu, Ziyaeddin Fahri, Felsefe Kongrele-
rinde Türkiye, Ankara 1937. 

10  Aynî, İsmail Hakkı, Paris 1933. 
11  Aynî, Celalüddin Devvani, Louvaın Üniversitesi, Belçika 1930. 
12  İ. Arar’ın belirttiğine göre M. Ali Ayni son kongrede tanıştığı bazı yabancı meslektaşlarının 

sorularını cevaplandırmak üzere La Philosophie en Turquie adlı bir risale kaleme almış, bundan 
başka 1938’de Brüksel’de toplanan Milletlerarası XX. Müsteşrikler Kongresi’ne gönderdiği “La 
Langue Turque â Baghdad au xixeme siecle” başlıklı tebliği de kongre tutanakları arasında 
yayımlanmıştır. Bkz. Arar, İsmail, “Mehmed Ali Ayni”, TDV İslâm Ansiklopedisi, IV, İst. 1991, s. 
274. 

13  M. Ali Aynî’nin Felsefe Kongrelerine iştiraki konusunda bkz. Çankaya, Mücellidoğlu Ali, Mülkiye 
Târihi ve Mülkiyeliler, Mars Mat., III, Ankara 1968-1969, 294-300; Arar, s. 273-275. 
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daha vasıflı hale gelmesine yardımcı olmuştur.14 Yazarın daha sonra İntikad ve 
Mülahazalar15 adlı kitabında biraraya getirdiği bu yazılar bizde bu türün ilk örne-
ği kabul edilebilir.  

Aynî Batı’dan gelen kötümser ve inkarcı akımlara karşı eleştirel bir tutum 
takınarak bu akımlara karşı “gençliğin fikrî selametini muhafaza” için birtakım 
yazılar kaleme almıştır. Onun Reybîlik, Bedbinlik, Lâilâhîlik Nedir16 adlı eseri 
özellikle Tevfik Fikret’in Tarih-i Kadim’inde ileri sürdüğü karamsar (bedbîn) ve 
ateist fikirlere ilmî, felsefî ve ahlâkî bakımdan bir cevap olarak yazılmıştır. Aynî 
gençler arasında görülen kötümserlik hastalığına karşı tasavvuf büyüklerinin 
hikmetli sözlerini öne çıkararak psikolojik problemlerin bir kısmının çözümünü 
tasavvufun tedavi edici metotlarında bulduğu görülmektedir. Örneğin teodise 
meselesinden söz ederken, “… varsın son asrın Leopardi, Şopenhaver, Hartman 
gibi bedbinleri de elem-i âlemden hararetle bahsetsinler. Biz onları teskin edemi-
yeceğimizi biliriz. Bilâkis onlar bizi aldatmağa çalışıyor. Hattâ Leibniz’in Opti-
misme’ini tedkikten sonra bunun bir nevi bedbinlik olduğuna hükmeden Şopen-
haver değil mi?”17 der ve ekler: “Désespére et mors (Ümidi kes ve öl) diyen bed-
binleri dinlemeyiniz. Espéret et vis (Um ve yaşa) nasihatini dinleyiniz de rahat 
nefes alınız, rahat uyuyunuz, verai perdeden ne zuhur ederse hep hamdediniz, 
iyilik olursa artması için yalvarınız. Fenalık çıkarsa beterinden esirgemesi için 
yalvarınız. İyi biliniz ki hayır ve şer Hakdandır. Artık bundan sonra bedbin olma-
yınız, nikbin olunuz, hodgâm olmayıp gayrendiş (Alteruiste) olunuz. Laedrî ve 
münkir olmayınız, mü’min olunuz. Vesselam alâ men ittebe’al Hûda.”18 

M. Ali Ayni’nin Türk felsefesi açısından önemli hususiyetlerinden biri de 
felsefe terimleri ile ilgili çalışmalarıdır. Babanzâde Ahmed Naim ile birlikte Isla-
hat-ı İlmiye Encümeni üyelerinden biri olan Ayni felsefe terimlerinin 
hazırlanmasında görev almış, aynı zamanda, diğer felsefeci meslektaşları gibi, 
Batı’dan yaptığı felsefe gurubundaki kitaplarla Türk felsefe dili ve terimlerinin 
oluşmasına katkıda bulunmuştur. Kendisi ile yapılan bir röportajda, Darülfünun’a 
intisap ettiği yıllardaki felsefe eğitimi ve felsefe terimleri konusundaki çalışmaları 
konusunda önemli bilgiler vermektedir:  
 

“Ben Darülfünun’a tayin olunduğum zaman felsefe dersleri henüz kendini gösterme-
ğe başlamıştı ve yapılacak bir çok şeyler vardı. Bunları, bilhassa müderris Babanzade 
Ahmed Naim Bey’le İzmirli İsmail Hakkı Bey üzerlerine almışlardı. Bir de ıslah en-
cümeni [Istılâhat-ı İlmiye Encümeni] kurulmuştu. İşte bu encümende çalıştığımız 
sırada doktor Rıza Tevfik’le Ahmed Naim Bey ve ben felsefe ıstılahlarına aid bir 
lûgatçe yapıp neşrettik. Rıza Tevfiğe (Kamusu Felsefî) yi yazdıran ve bunun neşri 

 
14  Adı geçen kitapta tenkit ettiği kitap ve makaleler arasında Baha Tevfik ve arkadaşlarının Bohor 
İsrael’den tercüme ettiği Târih-i Felsefe (İst. 1330) adlı kitabı, Subhi Edhem’in Bergson ve Felsefesi 
(İst. 1919), M. Şemseddin’in Felsefe-i Ûlâ’sı (İst. 1339), Rıza Tevfik’in “Gülşen-i Râz” adlı tefri-
kası, İzmirli İsmail Hakkı’nın Fenn-i Menâhic (İst.1329) adlı eserleri bulunmaktadır. 

15  Ayni, İntikad ve Mülahazalar, Kütüphane-i Sûdi, İst. 1339/1923. 
16  Aynî, Reybîlik, Bedbinlik, Lâilâhîlik Nedir, Kütüphane-i Sûdi, İst. 1927. 
17  Ayni, “Mahmud Celâleddin Paşa Oğullarından Aziz Çorlu’lu Bey’in Sorduğu Süallere Cevap Olarak 

Yazılmışdı (1916)”, (Aksüt, Profesör Mehmed Ali Ayni içinde), s. 487.  
18  Ayni, “Mahmud Celâleddin Paşa …, s. 489. 
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için Maarif Nazırı Şükrü’yü ikna eden benim. O senelerden itibaren yavaş yavaş fel-
sefe tedrisatı gelişerek bütün liselerde bu dersi okutan muallimler yetişti.”19  
 
Aynî ders kitaplarının tercümesinde görev aldığı gibi, bu tercümelerin niteli-

ğine ilişkin bazı problemli noktalara da işaret etmektedir. Onun özellikle felsefe 
dili ve terimleri konusundaki hassasiyeti E. Rabaut’dan tercüme ettiği psikoloji 
kitabının girişinde açık bir şekilde görülmektedir:  
 

“Psikoloji (Ruhiyat), felsefenin medhali ve en mühim bir kısmı olduğu halde li-
sanımıza naklolunmaya ve mekteplerimize girmeye henüz başlıyor. Bu cihetle bu il-
min ıstılahatına daha tamamen takarrur etmiş nazarıyla bakılamaz. Bununla beraber 
tercümede en ma’ruf ve mütedâvil ve bilhassa Istılah Encümeni’nce mazhar-ı tasvîb 
olan lügatin kullanılmasına ve her halde mebâhisin açık ve anlaşılması kolay ol-
masına dikkat edilmiştir.”20  

 
Bu ifadelerden de anlaşılacağı gibi, düşünür, başta psikoloji olmak üzere fel-

sefe eserlerinin dilimize nakledilmeye başladığı dönemlerde henüz felsefe li-
sanının teşekkül etmediğini, bu yüzden kendi tercümesinde en çok bilinen ve 
yaygın kullanılan kelimeri tercih ettiğini, bununla birlikte, özellikle Istılah Encü-
meni’nin onayladığı kavramları kullanmaya çalıştığını belirtmektedir. Diğer taraf-
tan lisanımızda henüz teşekkül etmiş bir felsefe dilinin olmadığını belirten düşü-
nür felsefi eserlerin tercümesinde birtakım problemlerle karşılaşıldığına işaret 
etmektedir: 
 

“Lisanımızda ıstılahât-ı ilmiyenin henüz ve mateessüf adem-i takarruru bunun gibi 
[İlim ve Felsefe] asâr-ı ilmiye ve felsefiyenin tercümesinde müşkülât-ı azîmeyi 
mûcib oluyor. Yalnız bu kadar mı ya, gerek lisan-ı edeb ve gerek lisan-ı ilmîmizde 
şimdi adeta bir fevzâ hüküm sürüyor. Ne kimsenin imlası diğer kimseninkine benzi-
yor; ne kullandığı tabirler. Zahiren ve bidayeten müstelzem-fütûr olan bu perişanlığın 
nihayet bir salah ve nizama müntehî olacağına şüphe yoktur. Yalnız bunun çabuk 
olmasını arzu ediyoruz.”21 

 
Felsefi eserlerin tercümesi ile ilgili problemler yalnızca felsefe dili ve terim-

leri ile sınırlı değildir. Özellikle II. Meşrutiyet’in getirdiği hürriyet havası içinde 
pek çok eser neşredilmesine rağmen bunların yeterli ilmî kıymet ve ahlâkiyeden 
yoksun olduğunu belirten Aynî, bu vaziyet karşısında yapılan tercümelerin niteli-
ğine ilişkin uyarılarda bulunmaktadır:  
 

“Kanun-u Esasî’nin vatandaşlarımıza temin ettiği hukûk-u siyâsiyeden bir mühimi de 
hürriyet matbuâtı olduğu halde yedi seneden beri saha-i intişara çıkan âsârın bir cet-

 
19  Alp, Hayri, “Bir Kadirşinaslık Eseri – Bugün Mehmed Ali Ayni Jübilesi Yapılıyor”, Cumhuriyet, 20 

Ocak 1943. 
20  Rabaut, E., Terbiyeye Aid Tatbikatla Birlikte Ruhiyat Dersleri, (Çev. Ayni, Mehmet Ali), Matbaa-i 

Amire, İst. 1331/1915, s. 3. 
21  Bourdel, C., İlim ve Felsefe, (Çev. Mehmed Ali Ayni), Matbaa-i Amire, İst. 1331/1915), s. 1. 



Mehmet Ali Ayni: Felsefi Kişiliği ve Darülfünun’daki Felsefe Tarihi Dersleri 17 

   

veli yapılacak olursa birçoğunun her türlü kıymet-i ilmiye ve ahlâkiyeden mahrum 
olduğu mâteessüf görülür.”22  
Felsefe literatürünün oluşmasındaki katkıları yanında faal bir cemiyet adamı 

olan M. Ali Aynî Darülfünun çevresinde gerçekleştirilen bütün felsefî faaliyetler-
de etkin bir şekilde rol almıştır. H.Z. Ülken ve bazı felsefe hocalarının 1927’de 
kurduğu Türk Felsefe Cemiyeti kısa sürede Darülfünun hocaları ve felsefe muhi-
tini bir araya getirmiş, hatta Cemiyet bünyesinde bir dizi tartışmalı toplantılar 
yapılmıştır. H.Z. Ülken, İ.H. Baltacıoğlu, M.Ş. Tunç, M.E. Erişirgil, M. Servet 
gibi felsefecilerin katıldığı bu toplantıların müdavimlerinden biri de M. Ali Ay-
ni’dir. Cemiyet’in 23 Şubat 1928’de gerçekleştirdiği ilk toplantıda, Harvard Fel-
sefe Kongresi’ne takdim ettiği Bursalı İsmail Hakkı ile ilgili tebliğini sunan M. 
Ali Ayni, bu tarihten sonra yapılan toplantılarda da müzakereci ve tenkitçi kişili-
ğiyle yer almıştır. Özellikle M.Ş. Tunç’un “Sami Dinlerin Birliği” hakkındaki 
konuşmasına getirdiği tenkitler onun hem Batı felsefesi, hem de İslam kültürü ve 
tasavvufuna ne kadar hâkim olduğunu göstermektedir.23 

M. Ali Aynî gerek felsefî faaliyetleri ve 30 civarındaki eseri ile, gerekse ye-
tiştirdiği talebeleri ve müesselerdeki kurucu rolüyle Cumhuriyet döneminin en 
verimli fikir adamlarından biridir. Bütün bu özelliklerinden dolayı Üniversite 
gençliği kendisine 75. Yaşı ve basın hayatının 50. Yılı münasebetiyle 20 Ocak 
1943’te bir jübile tertip etmiş, Eminönü Halkevi’nde yapılan bu toplantıda M. 
Şekip Tunç’un açılış konuşmasından sonra talebeleri ve meslektaşları söz alarak 
onun ilmi ve fikri şahsiyeti etrafında konuşmalar yapmışlardır. Ayrıca İş mec-
muası da 32. sayısının büyük bir kısmını M. Ali Ayni’nin hayat ve eserlerine 
tahsis etmiştir.24  

 
 
2. Darülfünun’daki Hocalığı ve Felsefe Tarihçiliği 
 
Çankaya’nın belirttiğine göre M. Ali Ayni Mülkiye’nin son sınıfında iken 

Fransızcadan çevirdiği bir istatistik kitabı25 nedeniyle Maarif Nazırı Münif Pa-
şa’nın teveccühünü kazanmış ve mezuniyetinden hemen sonra İstanbul Hukuk 
Mektebi’nde ekonomi (İlm-i Servet) dersi muallim muavinliğine getirilmiştir. Bu 
sırada Mehmed Azmi’nin asistanlığını yaptığı da ayrıca belirtilmekle birlikte, ne 
yazık ki Aynî’nin buradaki görevleri uzun sürmemiştir.26 1889’dan 1914’e kadar 
memleketin çeşitli bölgelerinde uzun bir süre idari görevlerde bulunan M. Ali 
Ayni 1914’te, felsefe muallimi Emrullah Efendi’nin tavsiyesi üzerine, Darülfü-
nun’a felsefe müderrisi olarak tayin edilmiştir. Aynî Darülfünun’a intisabı konu-
sunda şunları kaydetmektedir: 

 
22  Ayni, “Mukaddime”, Terbiyeye Aid Tatbikatla Birlikte Ruhiyat Dersleri içinde, s. 3. 
23  Ayni’nin bu konudaki tenkitleri Aksüt’ün Profesör Mehmed Ali Ayni adlı eserinde yer almaktadır. 

Bkz. s. 446-466. 
24  Bkz. “Profesör Mehmet Ali Ayni – Hayatı ve Eserleri”, İş, İst. 1942, s. 254-273. 
25  H.Z. Ülken’in belirttiğine göre bu kitap Maurice Block’un Traité Théorique et Pratique de Statis-

tique adlı kitabıdır. Bkz. Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, s.299.  
26  Çankaya, s. 273. 
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“Bir gün o zamanın Maarif Nazırı Şükrü Bey’den bir davet telgrafı aldım, (…) dave-
tine hemen icabet ettim. Bana Felsefe muallimi Emrullah Efendi’nin (Eski Maarif 
Nazırı, meşhur dalgın âlim) hastalığından dolayı istifa ettiğini, gerek onun gerekse 
kendisinin bu kürsüyü kabul etmekliğimi ısrarla istediklerini söyledi. Muvafakat et-
tim (5 Şubat 1327/1911). Fakat müfredat programının şekline ve seleflerimin tedris 
tarzlarına müttali olduktan sonra istifa ettim. Benden açıkta kalan dersleri Ziya Gö-
kalp’e teklif etmişler, lâkin o yalnız İctimaiyat’ı kabul ile Felsefe derslerini benim 
okutmaklığımda ısrar etmiş. Bunun üzerine müderrislik vazifesini ifaya başladım (17 
Mart 1330/1914). Bir müddet sonra Emrullah Efendi’nin okuttuğu bütün Felsefe 
derslerini bana verdiler ( Birinciteşrin 1330).”27 

 
Ayni’nin felsefe müderrisi olarak atandığı yıl felsefe tarihi dersleri vermeye 

başladığı anlaşılmaktadır.28 Bu tarihe kadar felsefe tarihi dersleri, Emrullah Efen-
di’nin Hikmet-i Nazariye yahut İlm-i Hikmet29 dersleri ile İzmirli İsmail 
Hakkı’nın da İslam Felsefesi ve Tarih-i İslam Felsefesi dersleri sayılmazsa, Ta-
rih-i Hikmet adı altında Ahmet Midhat Efendi tarafından verilmiştir.30 Öyle an-
laşılıyor ki felsefe tarihi derslerini Ahmet Midhat Efendi’den sonra M. Ali Ayni 
üstlenmiş, 1914’ten 1917’ye kadar da bilfiil bu dersi okutmuştur. Kendisinden 
sonra ise bu kürsüyü M. Emin Erişirgil’in teslim aldığı anlaşılmaktadır.31  

M. Ali Aynî felsefe tarihi konusunda müstakil bir esere sahip olmakla birlikte 
diğer eserlerinde de felsefe tarihiyle ilgili bilgiler vermeyi ihmal etmez. Örneğin C. 
Bourdel’den tercüme ettiği İlim ve Felsefe adlı eserin mukaddimesinde felsefenin 
tarifi, felsefe disiplinleri ve felsefe tarihi ile ilgili kısa bilgiler vermektedir. Onun 
burada verdiği bilgiler felsefe tarihini özetler niteliktedir.32 Ona göre “felsefe yahut 
hikmet en umumi, binaenaleyh akl-ı insanîye en ziyade taalluku olan mesâil-i il-
miyenin tedkîkidir.”33 Felsefe disiplinlerine gelince, yazar bunları dört kısma 
ayırmaktadır: Bunlardan birincisi marifetünnefs (psychologie) dir ki ilmin mahal-i 
istikrarı olan nefs-i nâtıka-i insanîden bâhistir; ikincisi mantıktır, usul-ü ilmî ve 
şerait-i yakîni tetebbû eder; üçüncüsü mafevkattabiiye (metaphysique)’dir, ilmin 

 
27  Mehmet Ali Aynî-Hatıraları, Canlı Tarihler-2 içinde, Türkiye Yay., İst. 1945’den aktaran İsmail 

Kara, “Emrullah Efendi ve ‘İlm-i Hikmet’ Dersleri”, Kutadgubilig, S.VIII, Ekim 2005, s. 99.  
28  1908-1923 arasında İstanbul Darülfünunu Felsefe Bölümü’nde ders veren hocalar ve dersleri ile ilgili 

verilen bir tabloda M. Ali Ayni’nin 1914-1917 yılları arasında Darülfünun’da Tarih-i Felsefe dersleri 
verdiği belirtilmektedir. Bkz. Kafadar, Osman, Türkiye’de Kültürel Dönüşümler ve Felsefe Eğitimi, 
İz Yay., İst. 2000, s. 495. 

29  Emrullah Efendi’nin felsefe çalışmaları ve İlm-i Hikmet dersleri üzerine ayrıntılı bir çalışma ve aynı 
adla neşredilen İlm-i Hikmet metninin çevirimyazısı için bkz. İsmail Kara, “Emrullah Efendi ve ‘İlm-i 
Hikmet’ Dersleri”, Kutadgubilig, S.VIII, Ekim 2005, s. 93-123. 

30  Ahmet Midhat Efendi’nin Darülfünun’daki felsefe tarihi dersleri hakkında daha geniş bilgi için bkz. 
Yakup Yıldız, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Felsefe Tarihçiliği, Marmara Üniv. SBE, (İst. 2003), 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

31  M.E. Erişirgil’in Darülfünun hocalığı ve fikri mesaisi konusunda ayrıntılı bir çalışma için bkz. Kaya, 
M. Cüneyt, “Mehmet Emin Erişirgil: Bergsonculuktan Pragmatizme Bir Dârülfünûn Hocası”, Kutad-
gubilig, S.XVIII, Ekim 2010, s. 129-180. 

32  Bourdel, s. 4-5. 
33  Bourdel, s. 3. 
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insan, ekvân ve cenâb-ı bârî hakkındaki istintâcâtının hey’et-i mecmuâsıdır; dör-
düncüsü ahlak (morale)’dir, malumatımızı ilmimize amelimize tatbikten ibarettir.34 

Aynî bunun dışında çeşitli vesilelerle yazmış olduğu diğer eserlerinde de felsefe 
tarihine ilişkin bilgiler vermektedir. Nitekim Tasavvuf Tarihi adlı eserinde de İslâm 
Tasavvufu’na gelinceye kadar Hint, Mısır ve Yunan’da, bir bakıma mistik düşünce-
leri inceleyerek, özellikle “Yunan’da Tasavvuf” başlığı altında Pisagor, Sokrat, Efla-
tun ve Plotin’in görüşlerini sıralamaktadır.35 Düşünür diğer taraftan Mahmut Cela-
leddin Paşa’nın oğullarından Aziz Çorlulu Bey’in sorduğu sorulara cevap olmak 
üzere kaleme aldığı bir metinde ise felsefe tarihinde ortaya çıkan Dogmatisme, Criti-
cisme, Scepticisme, Probabilisme, Pantheisme, Atheisme, Positivisme, Prag-
matisme, Intuitionisme akımları hakkında kısa bilgiler vermektedir.36  

Bütün bu metinler gösteriyor ki M. Ali Aynî felsefe tarihi konusunda epeyce 
malumat sahibidir ve bu bilgileri çeşitli vesilerle tekrar etmekten geri kalmamak-
tadır. Onun bu didaktik tutumu bir bakıma “geniş kitleleri bilgi sahibi” yapmaya 
çalışan Ahmet Midhat Efendi’yi hatırlatsa da, bu tutum aslında Aynî’nin felsefeye 
bakışıyla alakalıdır. Aynî bütün bir felsefe tarihini vahdet-i vücud anlayışı çerçe-
vesinde, mistik bir bakış açısıyla değerlendirmektedir. H.Z. Ülken’in deyişiyle 
onun yazılarında, “fiziğin yeni keşiflerine enerjiye, elektron ve mevcelere dair 
makalelerinde daima vahdeti vücud izlerini bulmak, kabildir.”37 Dolayısıyla 
yazdığı bütün eserlerde bu görüşün yansımasını görmek mümkündür.  

 
 
3. Darülfünun Tarih-i Felsefe Dersleri 
 
Mehmet Ali Aynî’nin Darülfünun Tarih-i Felsefe Dersleri38 adlı kitabı onun 

Darülfünûn’da verdiği felsefe tarihi derslerine ait notlardan oluşmaktadır. 1330/ 
1914’de Darülfünun matbaasında teksir yöntemiyle çoğaltılan bu kitap toplam 64 
sayfadan ibarettir. Kitabın kapağında ise bu nüshanın Darulfünûn Ulûm-ı Edebiye 
Şubesi öğrencilerinden Hâmid Sâdi tarafından istinsah edildiği belirtilmektedir. 

Yazar hacim bakımından oldukça küçük olan bu eserinde felsefe tarihi disip-
lini ile ilgili kısa giriş bilgileri verdikten sonra Yunan öncesi kadîm düşünceye bir 
bakıma göz kırparak, ilkçağ’dan XVII. yüzyıl’a kadar felsefe tarihini, sistematik 
bir şekilde anlatmaktadır. Giriş kısmındaki felsefe tarihi disiplini ile ilgili bilgi-
lerden sonra Yunan felsefesi, Ortaçağ (Hıristiyan) felsefesi, Rönesans felsefesi ve 
bu çerçevede Bacon ve Descartes’e yer verilmektedir. Dolayısıyla kitap XVII. 
yüzyıla kadar felsefe tarihini konu almaktadır. Bu tarihten sonrası kitapta yer 
almadığı için tamamlanmamış bir felsefe tarihi kitabıyla karşı karşıya olduğumu-
zu söyleyebiliriz. 

 
34  Bourdel, s. 3. 
35  Aynî, Darülfünun Târihi, İstanbul Darülfünunu, İst. 1927. 
36  Aynî, “Mahmud Celaleddin Paşa …, s. 479-490. 
37  Ülken, “Mehmed Ali Ayni’nin Felsefesi”, Tasvir-i Efkâr, 30 Sonkanun 1943. 
38  Aynî, Darulfünûn Tarih-i Felsefe Dersleri, (İstinsah Eden Darülfünun Ulûm-ı Edebiye Şubesinden 

Hamid Sadi), İst. 1330/1914. 
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Kitabın her halükârda talebelere ders kitabı olarak düşünüldüğü, belki de 
Aynî’nin Darülfünun’daki felsefe tarihi derslerinin devam ettiği 1917 tarihine 
kadar okutulmuş olabileceği akla uzak bir ihtimal değildir. Aynî’den önce Darül-
fünun’da felsefe tarihi derslerini Ahmet Midhat Efendi’nin verdiğini belirtmiş-
tik.39 Ahmet Midhat Efendi 1908-1912 arasında sürdürdüğü bu derslerde talebele-
rin ders kitabı ihtiyacını karşılamak üzere Tarih-i Hikmet ve Tarih-i Hikmet’in 
Zübdesi: Sualli Cevaplı Tarih-i Hikmet adlı kitaplarını formalar halinde neşret-
mişti. Bu kitaplardan ilki, A. Utku’nun da belirttiği gibi, ikinci defa genişletilerek 
ve daha sistemli bir şekilde basılmasına rağmen, her iki durumda da ilkçağ döne-
mini tamamlayamıyordu. İkinci kitap ise birincisinden farklı olarak ortaçağ’ı 
kapsamakla beraber soru ve cevaplarla kitabın bir özeti mahiyetinde idi.40  

Ahmet Midhat Efendi’den sonra Darülfünun’da felsefe tarihi derslerini 
okutmaya başlayan M. Ali Ayni ise Ahmet Midhat’ın felsefe tarihini bir adım 
ileriye taşıyarak daha sistemli ve daha modern bir felsefe tarihi kitabına imza 
atmıştır. İşte Aynî’nin bu kitabını değerli kılan “felsefe tarihçiliğimizin inşası” 
açısından telif yönüyle daha ileri bir adım atarak felsefe tarihçiliğimize yeni bir 
standart getirmiş olmasıdır.  

Felsefe tarihçiliğimizden söz ederken, Ahmet Midhat’tan önce felsefe tarihi 
mahiyetinde bir takım telif ve tercüme eserlere de atıfta bulunmak gerekir. Kirkor 
Komaryan’ın Fenelon’dan “Evvel Zamanda Âzamü’ş-şân Olan Feylesofların 
İmrâr Etmiş Oldukları Ömürlerinin İcmâlidir”41 şeklinde tercüme ettiği ilkçağ 
felsefesi mahiyetindeki eserle başlayan felsefe tarihçiliğimiz, yine Münif Paşa’nın 
aynı kaynaktan tercüme ederek Mecmua-i Fünûn’da neşrettiği “Tarih-i Hukemâ-yı 
Yunan”42 adlı yazı dizisiyle devam etmiş, bunu Ali Suavi’nin Ûlum gazetesindeki 
“Tarih-i Efkâr”43 adlı yazı dizisi ve Fatma Aliye Hanım’ın Terâcim-i Ahvâl-i 
Felâsife44si izlemiştir. Bu metinler felsefe tarihçiliğimizin ilk örnekleri olması 
bakımından ayrıca değerlidir. Aynî’ye gelinceye kadar Darülfünun talebesinin sis-
tematik felsefe tarihi adına ulaşabileceği metinler, doğrudan Fransızca kaynaklara 
başvuranlar dışarıda bırakılırsa, bunlardan ibarettir.  

 
39  Ahmet Midhat Efendi’nin Darülfünun’daki felsefe tarihi dersleri hakkında ayrıntılı bir çalışma için 

bkz. Utku, Ali, Ahmet Midhat: “Ahmet Midhat: “Darülfünun Kürsüsünden Felsefe Tarihi Dersleri”, 
Kutadgubilig, S.XVIII, Ekim 2010, s. 33-50. 

40  Utku, s. 48. 
41  Cricor Chumarian, Evvel Zamanda Âzamü’ş-şân Olan Feylesofların İmrâr Etmiş Oldukları Ömürle-

rinin İcmâlidir, Symrne (İzmir), 1854.  
42  Münif Paşa’nın sözkonusu yazılarının künyesi için bkz. Bkz. Münif Paşa, “Tarih-i Hukema-yı 

Yunan”, Mecmuâ-yı Fünûn, (S.13, s.21-29, Cemiyet-i İlmiye ve Osmâniye Mat., İst. 1280; S.15, 
s.94-105, İst. 1280; S.18, s.140-153, İst. 1280; S.19, s.180-188, İst. 1280; S.22, s.400-406, İst. 1280; 
S.23, s.440-447, İst. 1280; S.29, s.178-185, İst. 1280; S.31, s.268-277, İst. 1280; S.35, s.69-77, İst. 
1280; S.36, s.112-116, İst. 1280; S.37, s.141-151, İst. 1280; S.40, s.255-266, İst. 1280; S.41, s.200-
212, İst. 1280; S.42, s.241-253, İst. 1280; S.43, s.327-333, İst. 1280; S.44, s.13-24, İst. 1280; S.1, 
s.24-31, İst. 1300). 

43  Ali Suavi’nin Ulûm gazetesindeki yazıları için bkz. bkz. Ali Suavi, “Tarih-i Efkâr”, Ulûm, (S.3, 
s.105-115, Paris 1286; S.4, s.169-182, Paris 1286; S.6, s.298-311, Paris 1286; S.16, s.937-950, Paris 
1286). 

44  Fatma Aliye, Terâcim-i Ahvâl-i Felâsife, Hanımlara Mahsus Gazete Mat., İst. 1317. 
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Ne var ki felsefe tarihçiliğimizin sistemli bir yapı kazanmasında öncelik Ba-
ha Tevfik ve Ahmed Nebil’in Alfred Fouillee’den tercüme ettiği Tarih-i Felsefe45 
adlı kitaptadır. 1911’de46 neşredilen bu kitabın hem Ahmet Midhat’ın hemde 
Aynî’nin felsefe tarihlerine kaynaklık ettiğini, yahut bu kitabın her iki yazarın 
kaynakları arasında bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Nitekim her iki yazarın 
kitaplarının girişindeki felsefe tarihi disiplinine ilişkin bilgiler, Yunan öncesi 
felsefelere ayrılan bölümler ve felsefe tarihinin dönemlemeleri sözkonusu kitabın 
telif tarzıyla büyük bir benzerlik göstermektedir.47  

Aynî, yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, felsefe tarihinin girişinde felsefe tari-
hi disipliniyle ilgili bilgiler vermektedir. Ona göre felsefe tarihinin konusu insan 
aklının madde ve ruh dünyası ile ilgili çeşitli dönemlerde meydana getirdiği faali-
yetlerden ibarettir. Kendi kendisini konu edinen felsefe tarihi ise birbirini takip 
eden büyük nazariyelerin tarihidir. Felsefe tarihinin faydasına gelince, felsefe 
tarihi hem umumi tarih, hem de felsefenin kendisi için lüzumludur. Çünkü felsefe 
tarihi geçmişteki insanların ulaştığı gerçekleri saklayıp koruyarak bize 
ulaştırmakta ve aynı zamanda bize tutacağımız yolu göstererek geçmişte düşülen 
hatalardan bizi korumaktadır. Neticede felsefe tarihi birbirini takip eden ve biri 
diğerinden meydana gelen düşünce akımlarını sıralayarak insan aklının nasıl işle-
diğini bize göstermektedir.48 

Aynî’nin verdiği bu bilgiler Ahmet Midhat’ın izahlarıyla paraleldir. Bununla 
birlikte Ahmet Midhat’ın aksine, Aynî felsefe tarihinin yöntemi konusunda Victor 
Cousin’in eklektisizm ve panteizmini “mâhirâne” bir tasnif olarak görmektedir. 
Cousin’e göre, felsefe her dönemde maddeci ekollerle başlamış, ardından yerini 
ruhi ekollere bırakmıştır. Çünkü insanlar başlangıçta duyularına dayanmak-
tadırlar. Bu iki tarz felsefenin karşılaşması şüphecilik ve bilinemezciliği (lâ edri-
ye) doğurmuş fakat aynı zamanda inanma ihtiyacı nedeniyle tasavvufi düşünce de 
meydana gelmiştir. Bu yaklaşım Aynî’nin panteizmiyle uyuşmaktadır. Bununla 
birlikte Aynî hem dönemleri hem de kronolojiyi dikkate alarak iki yöntemin bir-
leştirilmesi gerektiğine işaret etmektedir: “İki menheci birleştirmeli edvâr-ı sinîni 
pek ziyade nazar-ı itibâra ve hesâba almalı, bununla beraber devr-i vâhidin naza-
riyâtını aralarındaki tabiî karâbetlere nazaran birbirlerine yaklaştırmalıdır.”49 

Aynî, felsefeyi üç büyük döneme ayırıyor. Bunlardan birincisi antik felsefe-
dir (Felsefe-i Kadîme) ki, bilhassa Yunan’da terakkî etmiş, ardından Roma’ya 
yayılmıştır. İkinci dönem ortaçağ felsefesi (Kurûn-ı Vustâ)’dir ve skolastikten 
ibarettir. Üçüncü dönem ise XVII. yüzyılda Bacon ve Descartes ile başlayan mo-
dern felsefe (Kurun-ı Cedîde)’dir. Felsefeyi üç büyük döneme ayırırken Yunan 
öncesi felsefi düşünüşleri tasnif dışında tutan düşünür “Felsefenin ilk tohumları 

 
45  Alfred Fouillee, Tarih-i Felsefe, Çev. Baha Tevfik ve Ahmed Nebil, c.1, İstanbul: Nişan Babikyan 

Matbaası, ty. (1911); c.2, İstanbul: Manzûme-i Efkâr Matbaası, ty. (1911).  
46  M. N. Özön Son Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nde bu kitabın basım tarihinin 1911 olduğunu belirtmek-

tedir. bkz. Özön, Mustafa Nihat, Son Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Maarif Mat., İst. 1941. 
47  A. Fouillee’nin söz konusu kitabının giriş kısmında felsefe tarihi ve usulü, felsefenin mahiyeti, 

felsefenin tarihle ilişkisi, felsefenin faydası gibi konulara yer verilmektedir. Bkz. aynı eser, s. 3-31. 
48  Aynî, Darulfünûn Tarih-i Felsefe Dersleri, s.2-6. 
49  Aynî, Darülfünun Tarih-i Felsefe Dersleri, s. 5. 



22 Yakup Yıldız 

Şark akvâmının dinlerinde bulunuyor”50 diyerek felsefenin başlangıcına atıfta 
bulunurken “Felsefe-i Şarkiyye” başlığı altında yalnızca Hint, Çin ve İran gibi eski 
medeniyetlerin dinlerine, hakîmlerin hikmetli sözlerine ve bize kadar ulaşan eski 
kitaplara işaret ediyor. Ne var ki bu medeniyetlerde felsefenin varlığına ilişkin, 
yukarıdaki ifade dışında, hiç bir kayıt yer almıyor. Halbuki C. Bourdel’den tercü-
me ettiği İlim ve Felsefe adlı eserin mukaddimesinde çok açık bir şekilde “felsefe-
nin mebâdisine çıkmak istenilirse Yunan-ı kadimdeki mesâlik-i felsefiyeyi tedkîk 
etmelidir”51 diyor. Buradan yola çıkarak M. Ali Aynî’nin Yunan öncesi düşüncele-
ri, yaygın kanaate uygun olarak, dini akîdeler ve mistik öğretiler şeklinde kabul 
ettiğini söyleyebiliriz.  

Yazar felsefeyi asıl kendisiyle başlattığı Yunan felsefesini Sokrat Öncesi, 
Sokrat dönemi ve Sokrat sonrası olarak üç döneme ayırıyor. Ona göre Yunan 
felsefesi M.Ö. VI. yüzyıldan başlayarak milad (İsa’nın doğumu)’a kadar sürmüş-
tür. Yazar yaklaşık altı yüzyıl süren Yunan felsefesini başlıca üç döneme 
ayırmaktadır. Bunlar Sokrat’tan önceki dönem (M.Ö. VI. yüzyıldan V. yüzyıla 
kadar), Sokrat dönemi (M.Ö. V-IV. yüzyıllar) ve Sokrat’tan sonraki felsefe (Sok-
rat’tan sonra M.S. 529’a kadar)’dir. Yazar Sokrat öncesi İyonya filozoflarından 
Thales, Anaksimenes, Diogenes ve Heraklitos’ un isimlerini sayarak bunların, 
varlığın hava, su, toprak, ateş gibi maddi unsurlardan meydana geldiğini zannet-
tiklerini, yalnız Herakleitos’un duyumlarla ilgili eleştirel tutumundan dolayı yeni 
felsefenin hazırlayıcısı olduğunu belirtiyor.52 

Sokrat öncesi felsefede yazarın üzerinde durduğu diğer iki akım Pytha-
gorasçılar ve Elea Okulu’dur. Yazar bu başlıklar altında, İtalya Okulu olarak da 
isimlendirdiği Pythagorasçılardan Pythagoras ve Philolaus’a yer vermiş, Elea 
Okulu’nda ise Ksenophenes, Parmenides, Zenon ve Melissus, Empedokles ve 
Anaxagoras’ın kişisel özellikleri ve düşüncelerine de birer cümle ile değinmiştir. 
Yazar bu başlık altında son olarak İyonya filozofları ile Pythagorasçıların görüş-
lerini sentezlediğini düşündüğü Atomcu Okula yer vermektedir. Atomist (cüz’-i 
lâ yetecezzâ)53 Okul olarak nitelediği bu okulun en önemli filozofları ise Leukip-
pos ve Abdera’dır. Yazar Sokrat öncesi felsefe başlığı altında son olarak Sofist-
ler’e yer vermektedir. Ona göre bunların en önemlileri Protagoras, Gorgias, Pro-
dikus’tur. Sofistler Yunan şehirlerinde jimnastik ve müzikten başlayarak siyaset 
ve felsefeye kadar bütün sanatları öğretmişlerdir. Bu filozoflar özellikle insan ve 
insanın kalbî tahassüsleri (ihtisâsât-ı kalbiye) ile meşgul olmuşlardır.54 

Felsefe tarihinde Sokrat bir dönüm noktasıdır. Bu bakımdan yazar Yunan 
felsefesinin bu döneminde Sokrat, Platon, Aristo ile Epikürcüler ve Stoisyenlere 
diğer filozoflara göre daha fazla yer ayırmakta, bu filozoflar ve ait olduğu ekolleri 
filozofun hayatı, felsefe yöntemi, ahlak, mantık, metafizik ve siyaset cihetinden 
ayrı ayrı izah etmektedir. “Yunan’ın Son Turuk-u Felsefiyyesi” başlığı altında ise 
Pironizm, Septisizm (İhtimâliye), agnostisizm (lâedrîlik) ve İskenderiye Okulu’na 

 
50  Aynî, Darülfünun Tarih-i Felsefe Dersleri, s. 6. 
51  Bourdel, s. 4. 
52  Aynî, Darülfünun Tarih-i Felsefe Dersleri, s.7. 
53  Vurgu yazara aittir. Bkz. Aynî, Darülfünun Tarih-i Felsefe Dersleri, s.9. 
54  Aynî, Darülfünun Tarih-i Felsefe Dersleri, s. 10. 
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yer vermektedir.55 Bütün bu bilgileri kronolojik olarak sıralamakla birlikte, yazar 
kimi zaman bilgi aktarımından öteye giderek filozofların fikirlerini birbiriyle 
karşılaştırıyor, böylece yazım tarzı itibariyle eleştirel bir tutum takınıyor.  

Yunan felsefesinin Roma’daki yansımalarına da kısaca değinen yazar 
“Rûhânî Felsefe” başlığı altında Epikürcüler, Stoaisyenler (Revâkiyye) ve Eklek-
tik (İntihâbiye) filozoflara yer vermektedir. Bunlar; Epikürosçu felsefede Lukres, 
Stoacı Epiktetos ve Seneca, eklektik filozof olarak da Ciceron’dur. Yazara göre 
Romalılar yalnız Yunan filozoflarını tercüme ve şerh etmekle yetinmişlerdir.56 

Aynî’nin felsefe tarihinde en az yeri işgal eden bölüm Ortaçağ felsefesidir. 
Yazar bu dönemi iki başlık altında izah etmeyi tercih ediyor. Ona göre birinci 
dönem Kilise Babaları (Âbâ-i Kenîsâiye), ikinci dönem ise Skolastik felsefedir. 
İlk dönemle ilgili “Âbâ-i Kenîsâiye her şeyden akdem ulemâ-yı dindir. Bunlar 
bütün kaidelerini akâid-i İseviye’den ahz ve iktibas etmişlerdir” şeklinde genel bir 
tanımlama dışında yalnızca Dionysos, Saint Justen, Saint Clemen, Origenes, Saint 
Greguvar, Tertellianus, Saint Agustinus gibi bu dönemin en tanınan kilise baba-
larının isimlerini saymakla iktifa ediyor.57  

“Naklin ve kıyasın kötüye kullanıldığı bir dönem”58 olarak tarif ettiği Skolas-
tik felsefeyi kendi içinde üç döneme ayıran yazar, her dönemin başlangıç ve bitiş 
tarihlerini vererek bu dönemlerin genel karakteri üzerinden bir anlatımı sürdürü-
yor. Buna göre; ilk dönem IX. yüzyıldan XII. yüzyıla kadar sürmektedir. Bu dö-
nemde felsefe kesin bir şekilde ilâhiyatın tesir ve nüfûzu altındadır. Yazar burada 
nominalistler ve realistler arasındaki tartışmalara kısaca yer vermektedir. İkinci 
dönem XII. yüzyıl ile XIII. yüzyılın bir kısmını kapsar. Yazara göre bu dönemde 
felsefe biraz daha bağımsızlaşarak ilahiyattan ayrılmaya başlamış, giderek iki 
temayül kendini göstermiştir. Bunlardan biri tabiat ve ilim araştırmalarında bu-
lunmak arzusu, diğeri metafiziğe yönelmektir. İlkine Albertus Magnus, ikincisine 
ise Saint Thomas Aquinas örnek gösterilmektedir. Yazar bunlardan başka Duns 
Scot, Roger Bacon ve Raymond Lulle’nin isimlerini zikre şayan buluyor, fakat 
bunların felsefi görüşlerine dair herhangi bir ayrıntı vermiyor. Skolastik felsefe-
nin son dönemine gelince, bu dönem XIV. Yüzyılın tamamını kaplayarak XV. 
yüzyılın ortalarına doğru uzamaktadır. Bu dönemde felsefe ilahiyattan ayrıldığı 
gibi onun aleyhine mücadele etmeye de başlamıştır.59 

Aynî’nin felsefe tarihinde Yunan felsefesinden sonra en büyük yer Rönesans 
felsefesine ayrılmıştır. Yazar bu dönemi yenilenme ve uyanış (teceddüd ve inti-
bah) dönemi olarak takdim etmektedir. Ona göre XIII. yüzyılın sonlarından XVI. 
yüzyılın sonuna kadar devam eden bu hareketin dînî (mezhebî), ilmî ve edebî 
olmak üzere bir dizi nedeni vardır: Dînî nedeni Protestanlığın ortaya çıkışı; ilmî 
sebepleri top ve barutun icâd edilmesi, matbaanın icâdı ve Amerika’nın keşfidir; 
Edebî nedeni ise 1453’te İstanbul’un Türkler tarafından fethi ve bunun üzerine 
İtalya’ya kaçan Bizans alimlerinin beraberlerinde eski Yunanca eserlerin aslını 

 
55  Aynî, Darülfünun Tarih-i Felsefe Dersleri, s.11-23. 
56  Aynî, Darülfünun Tarih-i Felsefe Dersleri, s.28-29. 
57  Aynî, Darülfünun Tarih-i Felsefe Dersleri, s. 31-33. 
58  Aynî, Darülfünun Tarih-i Felsefe Dersleri, s.32. 
59  Aynî, Darülfünun Tarih-i Felsefe Dersleri, s.33. 
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götürerek bunları orada yaymalarıdır. Bu dönemde Platon ve Aristoteles yeniden 
yorumlanmıştır. Rönesans’ın ilk öncüleri, skolastikler gibi eski kitapları şerhle 
iktifa ederken asıl fikri hareketlenmeyi sağlayan filozoflar Giordino Bruno, Vani-
ni ve Campanella olmuştur.60  

Yazar Rönesans felsefesinde “Felsefe-i Lâedriyye” şeklinde bir başlık açarak 
burada özellikle Montaigne’in bilinemezciliğinden söz etmektedir. Yazara göre 
ortaçağda İncil’e tam bir iman olduğu zamanlarda zihinlerde şüpheden eser yoktur. 
Fakat yeni ekollerle birlikte şüphe yöntemi tekrar doğmuştur. Bu yöntemin 
yaygınlaşmasında ise Montaigne’in güzel ve etkili üslûbu ile Denemeler (Essais) 
adlı eseri etkili olmuştur. Yazar bu dönemde ortaya çıkan şüpheci tutumlar nede-
niyle yeni bir yöntem ile yeni bir tabiat felsefesi ve yine bu sebeple yeni bir akılcı 
felsefe ortaya çıkmasının zorunlu olduğunu belirtiyor. Ona göre, XV. yüzyılın 
başlarında yeni ve cesur fikirler ileri süren felsefî akımlar ortaya çıkmış, İngilte-
re’de Bacon, Fransa’da Descartes, İtalya’da Bruno’dan itibaren felsefe artık tama-
men bağımsız hale gelmiş ve modern felsefe bu filozoflarla birlikte başlamıştır.61 

Yazarın Rönesans felsefesini doğuran şartlarla ilgili verdiği kısmî ve yüzey-
sel bilgiler tartışmaya açık olmakla birlikte, kendi döneminin şartları ve felsefe 
eğitiminin niteliği düşünüldüğünde onun felsefe öğrencilerine bu dönemi genel 
özellikleriyle anlattığını, başka bir deyişle bu dönem hakkında talebenin kafasında 
genel bir tablo oluşturmayı başardığını düşünebiliriz. 

Kitabın son kısmı, modern felsefenin kurucuları arasında yer alan iki büyük 
filozofa, Bacon ve özellikle Descartes felsefesine ayrılmıştır.62 Bacon’a hayatı, 
eserleri, bilimler tasnifi, bilim yöntemi ve ahlâkî görüşleri çerçevesinde kısaca yer 
veren yazar, Bacon’un özellikle Yeni Organon’u çerçevesinde onun mantık ve bi-
limler konusundaki çalışmalarına atıflarda bulunmaktadır. Bununla birlikte bu bö-
lümün ağırlık noktasını Descartes teşkil etmektedir. Toplam 64 sayfalık bir ki-
tapçığın yaklaşık üçte biri Descartes’a ayrılmıştır. Yazar bu bölümde Descartes’ın 
hayatı, eserleri, felsefe yöntemi ve bu yöntemin gelişme aşamaları hakkında, önceki 
bölümlerin hiç birinde vermediği kadar ayrıntılı bilgiler veriyor ve bu ayrıntılardan 
hareketle aydınlanmacı bir filozof portresi çizmeye çalışıyor. “Descartes’in menhe-
ci ve mukaddemât-ı mârifet” başlığı altında Descartes’in Metod Üzerine Konuşma-
lar’ındaki doğru bilgiye erişme yollarını sırasıyla izah eden yazar “İlahiyata Ait 
Düşünceler ve Nazariyat” başlığı altında da Descartes’in Tanrı’nın varlığı ile ilgili 
kanıtlarını eleştirel bir tutumla inceliyor. 

Descartes’a atfedilen bu önem bir bakıma anlaşılabilir nedenlere dayanmak-
tadır. Descartes, XVIII. yüzyılın ortalarından itibaren Batılı bir istikamet kazanan 
fikir hayatı için ideal bir filozof örneği göstermektedir. Nitekim Descartes’ın 
Metod Üzerine Konuşmalar’ı bizde en erken tercüme edilen felsefe kitapları 
arasında yer almaktadır. Aynî’nin idarî görevleri sırasında felsefe eserlerine ciddi 
bir alaka gösterdiğini, bu alanda neşredilen eserleri de dikkatle tedkîk ettiğini 

 
60  Aynî, Darülfünun Tarih-i Felsefe Dersleri, s.34-35. 
61  Aynî, Darülfünun Tarih-i Felsefe Dersleri, s.36. 
62  Aynî, Darülfünun Tarih-i Felsefe Dersleri, s.36-64. 
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biliyoruz. İhtimaldir ki, İbrahim bin Etem tarafından 1895’te dilimize tercüme 
edilen bu kitap da Aynî’nin kaynakları arasındadır.63  

M. Ali Aynî bu kitabında felsefe tarihindeki kronolojiye uyarak ilkçağ’dan 
Aydınlanma felsefesine kadar özet bir felsefe tarihi bilgisi vermektedir. Kitap 
eksikleri olmakla birlikte, konuları ve anlatımı bakımından bu döneme kadar telif 
edilen felsefe tarihi kitapları içinde en sistematik olanıdır. Her ne kadar yazar ki-
tabının kaynaklarını belirtmese de bunlardan bir kısmını tahmin etmek zor değil-
dir. Yazar özellikle Descartes’la ilgili bölümde ilahiyat ve kelam konularında eleş-
tirel bir tutum içindedir. Ne var ki bu tutum yalnız Descartes’la ilgili bölümle 
sınırlı kalmış, diğer bölümlerde klasik felsefe tarihi bilgileri aktarmaktan öteye 
gidilememiştir. Diğer taraftan kitap, felsefe dilinin henüz teşekkül etmeye baş-
ladığı bir dönemde kaleme alındığı için kullandığı felsefi kavramlar bakımından da 
yeterince zengin değildir. Bununla birlikte yazar bazı kavramların Fransızca 
karşılıklarını vermeyi ihmal etmemiştir. 

 
 
Sonuç 
 
M. Ali Ayni’nin Tarih-i Felsefe’si felsefe tarihçiliğimizin inşası bakımından 

önemli bir kilometre taşıdır. Ayni’nin bu kitabı, kendisinden önce Darülfünunda 
felsefe ve felsefe tarihi derslerini veren Ahmet Midhat Efendi ve Emrullah Efen-
di’nin, yine ders notlarından oluşan felsefe kitaplarına göre muhteva ve felsefe 
disiplini açısından daha sistematik ve ihatalıdır. Bu kitap ihtiva ettiği bilgiler 
açısından bugün bir anlam ifade etmeyebilir. Bilginin harc-ı alem tedavül ettiği, 
felsefe kitaplarının sayılamayacak derecede arttığı, hatta büyük filozofların her 
biri hakkında ciddi monografiler yazılıp herhangi bir konudaki görüşleri için müs-
takil çalışmaların yapıldığı bir dönemde, belki de bu sınırlı kitap/çık/ların Türk 
felsefesine katabileceği fazla bir şey yoktur. Bununla birlikte felsefe tarihçiliği-
mizin inşası bakımından bu eserleri önemli kılan, bunların felsefe tarihçiliğimizin 
ilk örnekleri olması, ayrıca Cumhuriyet’in ilk kuşak felsefe talebelerinin felsefeyi 
bu kitaplardan okumasıdır. Batı tesirinde gelişen felsefe tarihçiliğimizin bu ilk 
örneklerinden başlayarak bugüne kadar yayımlanan felsefe tarihi kitapları üzerine 
yapılacak spesifik çalışmalar felsefe tarihi eğitimimizin bugünkü seviyesi 
hakkında bize önemli tespitler yapma fırsatı sunacaktır. 

 
 
 
 
 

 
63  Descartes’ın Discours de la Methode’u 1895’te İbrahim Edhem bin Mesut tarafından Türkçeye 

tercüme edilmiş, eserin başına “dikkate şayan” bir mukaddime yazılmıştır. Eser 1926’da Maarif 
Vekâletinde bulunan Profesör Mehmed Emin Erişirgil’in himmetiyle ikinci defa basılmıştır. Descar-
tes’in bizde yapılan ilk tercümeleri için bkz. Descartes, Rene, Hüsn-ü İdare-i Akıl ve Ulûmda Ta-
harrî-yi Hakikate Dair Usul Hakkında Nutuk, (çev. İbrahim Edhem bin Mesut), Mahmut Bey Mat., 
İst. 1311/1895, 126 s.; 2. Baskı, Devlet Mat., İst. 1928, 119 s.  
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Tarih-i Felsefe 
 
Tarih-i felsefenin mevzuu akl-ı insanînin âlem-i cismanî ve ruhanînin ahva-

linden habîr olmak üzere edvâr-ı muhtelifede vukû bulan ikdâmât ve teşebbüsât-
tan ibarettir. Bu halde birbirini takib eden iftirazât-ı azîmenin tarihi demektir. 

Vakıa fikirler tahavvül ediyor; evvela doğuyorlar, zayıf ve karışık bir sûrette 
ifade olunuyorlar. Sonra tevessû ile devre-i ikbâle erişiyorlar. Nihayet ihtiyarlayıp 
kuvvetten daha ziyade düşüyorlar ve akıbet ortadan kalkıyorlar. Esâret fikri, âlemi 
a’dâd ile izah fikri, insanların hürriyet ve müsavâtına ait fikirler hep bu tahav-
vülâta uğramışlardır. Binaenaleyh fikirlerin bir hayatı ve bir tarihi vardır. 

 
Tarih-i Felsefenin Faidesi 
 
Bu tarih evvela bizatihi iltifata şâyandır. Zira diğer bir devrin tefekkürâtını 

görmek ve en basit fikirler tenemmû etmek için ne kadar zamana muhtaç olduk-
larını tebyîn eylemek merakı daîdir. Fakat bu tarihin ehemmiyet-i mahsûsası ted-
kîkât-ı sâireye [okunmuyor], yani hizmetleri sebebiyledir. Tarih-i felsefe evvelâ 
tarihin kendisine hizmet eder. Zira bir devrin efkârına vukuf bu anda vukua gel-
mekte bulunan hadisâtın izahı için elzemdir. 

Tarih-i efkâr bir kavmin ve bir asrın edebiyat ve mezhebini dahi anlattırır. 
Velhâsıl bu tarih, felsefenin kendisi için de elzemdir. Zira eslâfın keşfettiği 
hakâyıkı bize saklayıp isâl eder. Bir de bu misal ile tutacağımız yolların nereye 
mûsıl olacağını göstererek onların düştükleri hatalardan bizi esirger. Nihayet 
birbirini veliyyen zuhûr ve tenemmû eden mesâlik sırasında akl-ı insanînin hangi 
kanunlara teb’an hareket ettiğini bize gösterir. Şu suretle bu kanunların şahs-ı 
vâhidin aklında değil, “belki daima büyüyen, insan-ı vâhid misüllü tenemmû 
eyleyen heyet-i ictimaiye-i beşeriye”de olduklarını görürüz. 

 
Tarih-i Felsefenin Nehci – Menhec-i Takvimi (Methode chrona logique) 
 
Her meslekin hangi seneye aid olduğunu söyleyerek mesâlik-i sâire ile bulu-

nabileceği münasebetten bahsetmesine menhec-i mantikî (-i) felsefe itibariyle 
müşabih mesâliki toplar. Onların mensup oldukları senelere bakmaksızın müna-
sebât-ı mantıkiyelerine nazaran serd ve izah eyler. Buna binaen Cousin bir tasnif-i 
mahirânesinde felsefenin her vakit mesâlik-i cismâniye ile başladığını ve bunun 
mukabili olan mesâlik-i ruhaniyenin muahharan zuhûr ettiğini iddia etmişti. Zira 
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insanlar bidâyette ancak havâssına itimad eder. Bu iki tarz-ı mesâlikin muarazası 
şüpheyi, lâedrîliği doğurmuş, fakat ihtiyâc-ı itikad ile tasavvuf da zuhûr eylemiştir. 

Daha sonra itikadât-ı müsbeteye rağbet olunmuş ve sensualizm yeniden baş-
lamıştır. Bu ihtarâtın sıdkına rağmen tarihte mantık-ı mücerretten hazer eylemiş-
tir. İki menheci birleştirmeli edvâr-ı sinîni pek ziyade nazar-ı itibara ve hesaba 
almalı, bununla beraber devr-i vahidin nazariyatını aralarındaki tabii karâbetlere 
nazaran birbirlerine yaklaştırmalıdır. 

 
Tarih-i Felsefenin Taksimi 
 
Tarih-i felsefenin taksimâtı tarih-i beşeriyetin taksimât-ı azîmesine 

mutâbıktır. Felsefenin ilk tohumları Şark akvâmının dinlerinde bulunuyor. Felsefe 
üç büyük devre ayrılıyor. Birincisi felsefe-i kadîmedir ki bilhassa Yunanda te-
rakkî etmiş, müteâkiben Roma memâlikine yayılmıştır. İkinci devir kurûn-ı vustâ 
felsefesidir ki Garbda iskolastikten ibarettir. Üçüncü devir on yedinci asırda Ba-
con ve Dekart ile başlamış olan felsefe-i cedîdedir. 

 
Felsefe-i Şarkıyye 
 
Felsefe-i Şarkıyye’nin birinci menbaı Hindistan’dır. Hindistan’daki dinlerden 

en büyüğü ve eskisi Brahman mezhebidir ki bunların mukaddes kitaplarına Veda 
(Vedas) denir. Bu mezhep vahdet-i mevcûdu yani Allah Teâlâ ile âlemin bir şey 
olduğunu ta’lîm eder. İnsanların şedîden ayrı sınıflara taksim eyler. 

İkinci din Buda (Boudhisme) mezhebidir ki Brahman mezhebinin tâ’dîlinden 
ibarettir. Buda mezhebi insanların müsâvâtını ve şefkati ta’lîm ve tavsiye eyler. 

İklîm-i Pars’ta Zerdüşt’ün dini vardı ki âlemin biri fâil-i hayr, diğeri fâil-i şer 
olmak üzere iki ilah tarafından idare olunduğunu ta’lîm etmişti. Fâil-i hayra 
Yezdân, fâil-i şerre Ehrimen derlerdi. Zerdüşt’ün kitabı “Zend” olup onun şerhi 
“Avesta”dır. Yezdân ve Ehrimen daimî bir münâzaa ve mücâdelede olup nihayet 
Yezdân galebe edecektir. 

Çin’de Konfüçyüs ve Mençiyüs (Mencius) mezhepleri hâlâ cârîdir. Bu mez-
heplerin nazar-ı dikkat ve ehemmiyete almaya layık olan cihetleri fezâil-i beytiy-
yeye riayet ve ocağa muhabbeti ta’lîm ve emretmesidir. 

Filistin’de ise Hazret-i Musa Aleyhisselâm’ın şerîatı teessüs etmişti ki Allah 
Teâlâ’nın tevhîdi üzerine mübtenîdir. 

 
FELSEFE-İ YUNANİYYE 
 
Felsefe-i Yunaniyye’nin Taksimi 
 
En meşhur mesâlik-i felsefiyye Yunanda milâd-ı İsa Aleyhisselâm’dan 6 asır 

evvelinden başlayarak milâda kadar geçen müddet içinde terakkî etmiştir. Bu 
ta’lîm-i felsefiyi üç devre taksim ediyorlar ki Sokrat ve onun mesleğinin hizmet 
ve vazifesiyle mâ’ruftur. 
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Birinci devir – Sokrat’tan mukaddemdir ki kable’l-milâd 6. Asırdan 5. Asra 
kadar devam eder. O vakit felsefe bütün Yunanda ta’lîm edilmekte idi. Yunan o 
vakit şimdiki gibi hükûmet-i vâhide değildi. Müteaddit küçük hükümetlere 
ayrılmış idi. İşte nefs-i Yunanda adalarda, büyük Yunan denilen Cenûbî İtalya’da, 
Asya-yı Suğrâ sevâhilinde hep felsefe okunuyordu. O zamanlar felsefe pek harîs 
ve davalı idi. Bütün mükevvenâtı anlamaya ve mevcûdâtın künh ve mahiyetine 
nüfuz etmeye uğraşır ve buna eşyâ-yı tabîiyeyi havâss-ı cismâniyemize göründük-
leri vecihle kabul ederek muvaffak olmaya çabalardı. 

İkinci devir – Sokrat felsefesi devridir ki kable’l-milâd 5. ve 6. asırdadır. Bu 
felsefe Yunanda bir şehr-i nafiz ve racih olmuş olan Atina’da temerküz eylemişti. 
Sokrat’ın felsefesi hadisât-ı fizikiyye vasıtasıyla mükevvenâtı izahtan feragat edip 
daha ziyade nefs-i nâtıkayı nazar-ı itibara almıştır. Demek ki bu felsefe daha zi-
yade ruhanî, daha ziyade misâlîdir.  

Üçüncü devir – Sokrat’tan muahhar olan devirdir ki zaman-ı inkirazdır, ve 
Atina’da bâde’l milâd 529 senesinde son mektebin seddine kadar devam etmiştir. 
Ondan sonra felsefe yeniden eski âlemde, İtalya’da ve bilhassa Mısır’da İskende-
riye’de intişar etmiştir. Felsefe-i İskenderâniye bilhassa Lâedrîlik ve tasavvuf ile 
mâruf ve mümtazdır. 

 
Sokrat’tan Mukaddemki Felsefe 
 
İlk meslek-i felsefe İyonya (İoniens) mektebidir ki buna mensup hukemânın 

başlıcaları [Thales], [Anaximandros], [Anaximenes], [Diogenes d’Apolognie], 
[Herakleitos]’’tir.  

Hukemâ-yı mersûme kâffe-i hadisât-ı kevniyenin cismânî bir âletin terti-
batına muvafık bir tarzda cereyan ve su, toprak ve ateş gibi bir cevher-i tabii ile 
tehaddüs eylediğini zanneylemekte idiler. Bununla beraber Herakleitos havâss 
vasıtasıyla müstahsil malumatımızın hakîkate muvafık olup olmadığında şüpheye 
düşmüş ve yeni felsefenin esâsını tehyie eylemiştir. 

İtalya yahut (Pythagoras) Mektebi – Bu meslek (Pythagoras) (509-600) Phi-
lolaus ile İtalya’da, Toronto’da, Rokiyum’da terakkî etmiştir. [Pythagoras-çılar] 
desâtîr-i ahlâkiye ta’lîm ediyorlar ki bunların en mârufu iştirak-ı emvâl ve 
tesâmühtür. Pythagoriyye hukemâsı ulûm-ı riyâziyenin ehemmiyetini anlamışlar 
ve kâffe-i mevcûdâtı a’dâd ile izaha çalışmışlardır. 

Ele [Elea] (Elée) Mektebi – Bu mektebe mensup hükemâdan Ksenofon 
[Ksenofenes], Parmenid [Parmenides], Zenon d’Ele [Elealı Zenon], Melissus 
mükevvenâtı mebâdi-i mücerrede, ibârâtı mantıkıyye-i akliye ile izah etmişler. 
Bunlar her yerde vâhidiyet ve adem-i hareketten başka bir şeyin vücûdunu kabul 
etmek istememişler, aded ve hareketi inkâr etmişler. Onların nazarında bu şeyler 
zevâhirden ibaret olup hakâyık-ı eşya değilmiş. 

Anpedokl [Empedokles] altı ustukus (Eléments) kabul ediyor ki, dördü 
cismânîdir su, toprak, hava, ateş; ikisi ruhanîdir, muhabbet ve husûmet. Hakîm-i 
mûma ileyh bu ustukusâtı bir mebde-i aslî ve vâhidden ısdâr ediyor.  

Anaksagor [Anaxagoras] kabul ediyor ki maddî anâsırı nefs-i nâtıka idare 
eder. Her şeyi nefs-i nâtıka tensîk etmiştir, diyor. 
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Bunlardan sonra cüz-i lâyetecezzâ (Atomiste) mektebi zuhûr etmiştir ki 
vâzı’ları Lösip Leukippos ile Abder Abdera (Abdére) (357-460 kable’l-milâd) 
bunlar cemî-i ekvânı gayr-ı kâbil-i tecezzî anâsırın terkîbâtından mütehaddis ol-
duğunu beyanla izah ederler. Hukemâ-yı mersûmenin Yonya [İyonya] mesleğine 
mahsus meyl-i [okunmuyor] tediyyesi ile Fisagorilerin Pythagorîlerin nazariyât-ı 
misâliyelerini cem’ ve telif ettikleri zann olunur. 

Bir de Sofistâiye vardır ki en ileri gelenleri Protagoras, Gorgias, Prodikos, 
Kalikles [Khalikles], Polus [Polos] olup bilâd-ı Yunâniye arasında cemî-i sınaâtı 
jimnastik ve musikiden başlayarak siyaset ve felsefeye kadar ta’lîm ederlerdi. Bu 
hakîmler bilhassa insan ve insanın ihtisâsât-ı kalbiye ve ihtiyâcâtiyle tevaggul 
etmişlerdi. Onlar hakkında ulûm-ı edebiye muallimleri denilmişti. Fakat hukemâ-i 
sâlifenin vaz’ ettikleri mâbâdettabîiyyeye ait mesâlik-i azîme hakkında ezhânı 
şüpheye düşürmüşlerdi. Onların re’yince biz hakîkat-i mutlaka-i eşyayı bileme-
yiz. Zira bize tâbi olan fikirlerimiz her vakit nefs-i nâtıkaya müteallik ve muh-
tasdırlar. Protagoras derdi ki insan cemî-i eşya ve umûrun mikyasıdır. Sofistler 
tetebbûât-ı psikolojiye zeminini ve Sokrat mektebi felsefîsini deha misali olarak 
ihzâr etmişlerdir. 

 
 
Felsefe-i Sokrâtiye: Sokrat, Eflâtun, Aristo 
 
SOKRAT 
 
Sokrat’ın Hayatı – Sofistler insan ve heyet-i ictimaiye-i beşeriye hakkında 

tedkîkât-ı ahlâkiye ve mâneviye icrâsındaki menfaati beyan etmişlerdi. Fakat bu 
tedkîkâtı ancak hemân elde edilecek ve hususî menfaat nokta-i nazarından ve 
amelî bir sûrette nazar-ı itibara almışlardı. Sokrat ise onları tasmim etmiş ve bir 
sıfat-ı ilmiye vermiştir. Biz bu hakîm-i meşhuru kendi yazdığı eserlerle tanımı-
yoruz. Fakat Eflatun ve Aristo gibi telâmîzinin tahrîrâtıyla biliyoruz. Onlardan 
Ksenefon Ksenophon müstehakk-ı tezkâr zevât (Memorables) ünvanlı eserinde 
Sokrat’ın sergüzeşt-i hayatını hikayet etmiştir. 

Sokrat kable’l-milâd 469 senesinde doğmuş 399’da ölmüştür. Babası Sofro-
nisk heykeltraş idi. Anası Fenaret ebe idi. Sokrat’ın ömrü fakr u zarûret içinde 
geçmişti; fakat zamanının en büyük adamları ile münasebette bulunurdu. Sokrat 
bir aralık babasının sanatı olan heykeltraşlığı yapmış, vazife-i vataniyesini îfâ 
etmiş ve bazı mevâkide yararlıklar göstermiştir. Bununla beraber umûr-u 
hükûmet ve mesâlih-i âmmeye vakf-ı hayat etmemiş ve kendine başka bir memu-
riyet atf etmiştir. Sokrat’ın ifadesine nazaran ona bu memuriyeti Delfi’deki hâtif, 
şahsa malik bir kuvve-i kudsiye yahut onun tabirince cinnî – demon tebliğ etmişti. 
Bu memuriyet kendi nefsini bilmek, ilm-i bâtılın nikâbını ref’ ederek hem kendini 
ve hem diğerlerini kesb-i kemâle davet eylemek imiş. Bu tedrîsi ve tenkîdât-ı 
şedîdesiyle hikmete mâlikiyet hususundaki müddeayât-ı mütefâhirânesi ona bir 
çok düşman kazandırdı. Ekseriya Aristofan’ın istihzasına hedef olmuş, nihayet 
Anitos, Melitos ve Likon taraflarından Yunanîlerin bilmedikleri ilahtan bahsetmiş 
ve gençlerin ahlâkını ifsad eylemiş olmakla itham kılınmıştı. Ahalî mahkemesi 



30 Yakup Yıldız 

Dikastiriyon, Sokrat’ı esnâ-yı muhâkemede kendisini müdafaaya tenezzül etme-
mek hususunda gösterdiği azamet ve nahvete kızarak idama mahkum etti. 

Sokrat mahbeste otuz gün kaldı ve kendisine teklif olunan firarı reddetti. Bu 
vak’ayı Eflatun Kriton ünvanlı muhâveresinde naklediyor. Bu kitabın hikâyesine 
göre Sokrat kendisine getirilen baldıran zehrini hiç tiksinmeksizin ve ölümden hiç 
bir korku göstermeksizin içmiştir. 399 senesi Mayıs’ında kable’l-milâd Sokrat’ın 
son dakikaları ve ölümü Eflatun’un Fedon (Fhédon) ünvanlı felsefesinde belîgâne 
hikâye olunmuştur. 

 
Sokrat’ın Felsefesinin Mevzuu 
 
Felsefe-i Sokratiye hukemâ-yı kadîme-i Yunâniye’nin felsefesinden vâzıhan 

ayrılır; Sokrat onlar gibi künh ve mahiyet-i eşyayı aramıyor; onun re’yince bu 
taharrî muhâl [okunmuyor] hatta kudsiyâta bir nevi taarruzdur. Sokrat Sofistler 
gibi insanı tetebbû ediyor. Fakat daha umumi bir sûrette; hakîm-i müşarun ileyh 
insana ait ne varsa cümlesini bittedkîk umumiyetle hayat-ı insaniye hakkında bir 
nazariye yapmak istiyor. Sokrat’ın felsefesini Delfi’deki mabedin medhali üze-
rindeki levhaya muharrer şu cümle-i meşhûre telhîs etmektedir: “Gnoti teafton 
deni” Kendi kendini bil! İşte inkılâb-ı Sokratî dedikleri keyfiyet, felsefe-i fizikiye 
yani tabiiyenin marifetünnefse bu sûretle geçmiyor (geçiyor). 

 
Sokrat’ın Felsefesindeki Menhec 
 
Sokrat’ın felsefedeki menâhici “münazara”dır. Münazaranın tâbîr-i Yunânîsi 

diğer leyeste’dır ki konuşmak demektir. Bundan maksat ârâ-yı hususiyyeden 
efkâr-ı umumiyyeyi çıkartmak için münakaşa ve münazaradır. Bu menhecin bir 
kısmı tenkit makamında olmak üzere istihzâ “İroni”dir ki muarızların ârâ-yı 
muhâlife yine kendilerine nakz ettirmek için istîmâl olunur; menhecin diğer bir 
kısmı da hakîkati keşf ve iblâga memur bir usûl-i müsbitedir. Sokrat bu usûle 
mayotik (Maieutique), yani validesinin sanatına telmîhan “ezhânı doğurtmak” 
sınâati demiştir.  

Sokrat derdi ki; “Bütün insanlar kendi zâtlarında hakîkati ihtiva ederler. El-
zem olan onları âni hissettirecek ve âni ifade eyleyecek hale îsâldir.” Sokrat’ın 
usûl-i müsbiti bundan başka makûlât-ı istikrâiye (Discours indualife)yi ile târifât-ı 
umûmiyeyi de hâvîdir. Bunlardan birincisi zihni vâkıât-ı husûsiyeden efkâr-ı 
umûmiyeye îsâl ve ikincisi bu mâlumât-ı külliyeyi telhîs eyler. 

 
Sokrat’ın Hikmeti 
 
Bu hikmet ne tabii ve ne ilahîdir, bilhassa ruhanî ve ahlâkîdir. Sokrat’ın hik-

meti insanın âmâlinde kastedebileceği gâyât-ı umûmiyenin tetebbûundan ibarettir. 
Bu gâyât tâ’lîm olunabilir. İlim de icrâ-yı fazilet için elzemdir. Faziletin âzamı 
ruhun havâssa nispetle istiklâlidir; fazilet-i ictimâiyyenin âzamı muhabbettir; 
fazilet-i siyasiye adalettir ki yalnız kavânîn-i mektûbeye riâyetten ibâret olmayıp 
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adâlet-i ahlâkiyeye de riâyeti iktizâ ettirir. Hâsıl-ı kelâm, mebde-i âlem münferi-
den cismânî olmayıp alemi tedbîr ve tedvîr için bir akıl da lazım gelmiştir. 

 
EFLATUN 
 
Eflatun’un Hayatı 
 
Sokrat’ın en meşhur şâkirdi olan Eflatun Atina’da kable’l-milâd 429 sene-

sinde doğmuş, 348’de ölmüştür. Necîb ve zengin bir aileye mensubdu. Eflatun on 
sene müddet Sokrat’ın dersine devam etmişti; onun fevtinden sonra İtalya, Sicil-
ya, Mısır’da seyahatlar eylemişti. Atina’ya döndüğü vakit meşhur bir mekteb-i 
felsefe tesîs etmişti. Bu mekteb Akademos (Académos) bahçelerinde bulundu-
ğundan “Akademi” ismini almıştır.  

 
Eflatun’un Muhâvereleri 
 
Bu noktada Sokrat’tan pek ayrı olup müteaddit eserler yazmıştır. Onlardan 

diyalog (Dialoques), yani muhâverât zamanımıza kadar kalmıştır. Miktarı 46 olan 
bu muhâvereler muhtelif tarzda tasnif olunmuştur. Bazen onları mevsûkiyetine 
bakarak, bazen de senesine göre sıralamışlar. Bunlar bilhassa bahsettikleri mesâi-
le nazaran üç kısma ayrılıyorlar: Birincisi muhâverât-ı Sokratiye olup Sokrat’ın 
hayat u memâtından bâhistir. Mesela Sokrat’ın medhi (Apologie), Kriton, Fedon 
gibi; İkincisi muhâverât-ı cedeliye (Dial Polemiques) ki mekteb-i Sokratiyenin 
Gorgias, Protagoras gibi sofistlere karşı müdafaasına mahsustur. Muhâverât-ı 
itikâdiye ki (Dial Polematiques) Eflatun’un nazariyâtını bast ediyor. Bunlar için-
de zikre şâyan olanlar şunlardır: Alkibiad, Fedre, Menon, Ziyafet, Teetos, Time, 
Timaus (Timcé) ve iki muhâvere-i esâsiye; Cumhuriyet ve Nevâmis. 

 
Eflatun’un Menheci 
 
Eflatun’un felsefesinde mevzû yeniden mâbâdettabiiyye olup bizzat vücûdu 

Essense E’siya [Ousia] çeşni, lezzet, yani zât-ı eşyayı bulmakla mükelleftir. Bil-
cümle kuvâ ona bitişmeye muktedir değildir. Sensation üss-i [okunmuyor] ihsâsât 
bize yalnız zevâhiri gösterir. Bu zevâhir adeta bir zindanda zencirbend ikamet 
bulunan mahbusînin gördükleri gölgeye müşâbihtir; itikat biraz yukarıya yükselir, 
istidlâl (Raisonnement) hakâyık-ı hendesiyeyi anlamaya müsaade eder; fakat son 
derecede idrâk nevasis saisume mevzudur ki efkârı eşyanın binnefs zâtını künhü-
nü anlamaya müsaade eder. Bu mârifet-i ulyâ hayat-ı beşeriyemizin sun’u değil-
dir; bu bir hayat-ı mütekaddimenin tezekkürüdür. Yani ruhlarımız âlem-i ervâhda 
iken mebâdi-i eşyayı görmüşler de şimdi onları tahattur ediyorlar demek. 

Terkîb tarikiyle ilm-i mantık ki her mevzua nazaran pek umûmî bir fikri ta-
savvur eder. Ve taksim (Dieres) ki bu tasavvur-u umûmîyi taksîm ve tahdîd eder, 
zatın marifetine mûsil olan bu fikri (idee) istihsâle müntehî olur. 

Mâbâdettabiiyye – Misaller (ideés) yalnız mebâdi-i marifet değildirler. Bun-
lar hem de mebâdi-i mevcûdâttır. İlk Yunan feylesoflarına bi’l-imtisâl Eflatun 
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efkârımızın hâricde bir vücûdu olduklarına kâildir. Sokrat’ın tasvîr ettiği bu târifât 
bu efkâr-ı umûmiyyeyi Eflatun cevâhir-i mâbâdettabiiyye olarak tasavvur ediyor. 
Ve bunların her şahs-ı husûsînin mevcûdiyetine medâr olduğuna itikâd ediyor. 

Fikirler veya ıstılah mevzuunca bu misaller derece-i külliyetlerine nazaran 
biri diğerlerinin üzerlerinde olup cümlesi bir silsile teşkîl ederler. Bu silsilenin en 
yüksek noktasında âlem-i mâ’kûlâtın hakikî güneş mesâbesinde olan “hayr fikri” 
veya misâli bulunur. Velhâsıl bu misâller eşyânın suver-i ilmiye-i ezeliyesi (Pa-
radigmus) olup eşya onlara göre teşekkül etmişlerdir. 

Ahlâk – Nefs-i nâtıka mürekkeptir. Üç kısmı muhtevîdir ki bunlar üç muhte-
lif ruh hükmündedir. Birincisi akıl (Mose) ki merkezi baş’tır; emyâl-i kerîme 
“Eyyi timi tikon” ki merkezi kalb’tir. Üçüncüsü şehvet-i süfliye “Thimos” olup 
karında bulunur. Emyâl-i kerîme mutavassıt olup ya akıl ile ya şehvet-i batniye ile 
birleşir; Binaenaleyh insanda iki kısmî esas kalır. Onlardan birine diğerini nazar-ı 
itibara almaksızın bitemâmihâ itaat olunamaz; Asetizm (Asetisme) yani yalnız 
aklın metâlibine itaat tariki de gayr-ı kâbil-i icrâdır. Binaenaleyh bir hayât-ı 
âkılâne ve mes’ûde de mebâdi-i hakîre ve süfliye ile mebâdi-i ulviyeyi hemâhenk 
vifâk etmelidir. 

Bu âhenk-i erkân ve anâsır nefse vukûf ile, ilim ile tesîs olunabilir. Fazilet bir 
ilimdir. Seyyie bir cehil veya dalâletten başka bir şey değildir. “Hiç bir kimse 
bi’l-irâde şerîr değildir.” 

Fezâil-i asliye dörttür. Bunların üçü nefsin üç kısmına tatbîk olunur. Evvela 
aklın fazileti ihtiyat’tır; sâniyen ruh-u kalbînin fazileti şecaat’tir; sâlisen ruh-u 
batnînin fazileti itidal’dir. Dördüncü fazilet adalettir ki bunların üçüne tatbîk olu-
nur. Hatalar bir hastalık demektir; bunu elem çekerek ve istiğfâr ederek tedavî 
etmelidir. 

Siyaset – Ahlâk siyasetle tamam olur. Siyaset de aynı kavâid ve ahkâmı 
tatbîk eder. Devlet de nefs gibi üç kısma ayrılır: birincisi emr ve nehy sahibi kim-
seler ki akla mukabildir. İkincisi askerler ki bunlar emyâl-i kerîmeye mukâbildir; 
üçüncüsü erbâb-ı sanat [ki] bunlar şehevât-ı batniyeyi temsil ederler. Siyasetin 
gâyesi bu üç muhtelif kısım arasında vahdet ve âhenk hâsıl etmektir. 

Buna muvaffak olmak için evvelâ efrâd-ı ahâlî arasında sebeb-i iftirâk olan 
şeyleri, yani mülkiyet ile aileyi ilgâ etmelidir. Eflatun iştirak-i emvâl usûlünün 
vaz’ını ve çocuklarının ebeveyni indinde değil başka bir yerde müctemian perver-
de edilmelerini talep ediyor. Hâsıl-ı kelâm insanlar arasında ittihadın, bir zincirin 
halkaları birbirine nasıl merbût ise yapılacak bir silsilede herkesin mevkii o sûret-
le ta’yin olunmakla ve terbiye ile gayret olunacaktır. Eflatun rivayet ediyor ki 
böyle mükemmel bir devlet vaktiyle Atlantit adasında varmış, ancak adanın seke-
nesi, hataları sebebiyle, bu hükûmet-i mükemmeleyi muhafaza edememişler, ve 
hükûmât-ı sâfileye katlanmaya mecbûr olmuşlar. Aklın, zâdegânın hükûmeti 
yerine, emyâl-i kerîmenin askerlerin hükûmeti kâim olmuş, “timokrasi” nihayet 
onun yerine de ayak takımının cumhur-ı nâs’ın hükûmeti “demokrasi” yani 
hükm-ü cumhûr ve tîrânî, yani [okunmuyor] ve cebrî gelmiş. 

Bu mütâlaat büsbütün nazarî bazı tasavvurât-ı siyasiyeden ibaret olup vukûât 
ve tarih ile hiç bir alakası yoktur. 
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ARİSTO 
 
Aristo’nun Hayatı 
 
Eski zamanın en büyük feylesofu Trakya’da Sitajir kasabasında kable’l-

milâd 384 senesinde doğmuştur. Ağriboz adasında Halkis’de 324 senesinde öl-
müştür. Anasına Fityas derlerdi, babası Nikomat tabib ve Makedonya Kralı II. 
Amintas’ın dostu idi. Aristo Eflatun’un yanında 20 sene kalmış ve Akademi’yi 
ancak üstadının fevtinden sonra bırakmıştır. Makedonya kralı Philip’in talebi 
üzerine İskender’in terbiye ve talimini kabul etmiş, şakirdi için müteaddid eserler 
yazmışsa da bu güne kadar kalmayıp zayi olmuş ve onunla uzun müddet 
münâsebât-ı dostânede bulunmuştur. 335 senesinde Atina’ya döndüğü vakit Lise 
(Lycée) ismi altında bir mektep açmış, bu mektebin o ismi almasına âlihe-i Yuna-
niyeden Apollon Lisyen mabedinin yanında bulunması sebep olmuştur. Aris-
to’nun telâmizine meşşâûn derlerdi, zira onların gezinerek talim etmek adetleri 
idi. 

İskender’in fevti üzerine Makedonya aleyhtarları Aristo hakkında takibât-ı 
kanûniye icrasına teşebbüs ve onu itham ettiler. Bunun için Ağriboz adasına 
sığınmış ve orada ölmüştür. 

Aristo’nun Eserleri – Aristo’nun kâffe-i mesâil üzerine telifâtı vardır. Birinci-
si felsefeye ait eserlerinden Tabiiyat’ı sekiz risale; Mabadettabîa’sı 13 risaledir. 
İkincisi tesanîf-i âdiyeden gök hakkındaki risalesi, tarih-i hayvanatı, âlem 
hakkındaki kitabı, hareket-i hayvanat hakkındaki risalesi, meseleleri, hadisât-ı 
garîbe mecmuası ilh. meşhurdur. Üçüncüsü, marifetünnefs’e ait âsârının en meşhu-
ru Kitabü’nnefs (Psychologie) ki, üç risaleden mürekkeptir. Dördüncüsü, âsâr-ı 
mantıkiyesidir ki Organon = Uzuv ünvanı altında cem’ olunmuştur. Bunlar altıdır: 
Makûlât, İbâre, Birinci Analitik, İkinci Analitik, Burhan ve Kıyas, Cedeliyat, So-
fistaiyenin [Çürütülmesi], Beşincisi mesâil-i edebiye hakkında Aristo’nun yazdığı 
kitaptır. Poetik – Şiir ve Retorik – hatâbe’dir. Bu iki kitabın yalnız bazı eczâsına 
malikiz. Altıncısı ahlâka ait eserleridir ki başlıcası Nikomaki [ye] Edep, Ödeme 
Edep, Büyük Ahlâk, Ekonomik – Tedbîr-i menzil, Politik – Siyaset’tir. 

 
Mantıkı 
 
Aristo Eflatun’u ilmi her şe’n-i hakikî haricinde efkâr-ı umûmiye ve mücer-

rede de, yahut ıstılah mevzuunca misallerde aradığı için tahtie etmiştir. Misalle-
rin, eşhâs-ı mahsûsa hâricindeki mevcûdiyeti isbat-ı gayr-ı kabil diyor, bir farazi-
yedir. Kanun eşya-yı mahsûsa hâricinde aranmalıdır, fakat eşya-yı mahsusa da 
aranmalıdır; istidlâl iki şekli olan istikra ve ta’lil ile beraber efkâr-ı umûmiye 
şuûn-u husûsiyeyi bu vecihle birleştirmekliğimiz ve birinden diğerine geçmek-
liğimiz için bize müsaade eder. 
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Mabadettabîası: 
 
Şey’-i hakikî ve tâm iki nokta-i nazardan teftiş edilebilir. Heyulâ “eyli” yahut 

kuvve “dinamis”, bu henüz nâtamam ve imkân halinde bulunan vücûdtur; sûret 
“eyden” yahut fiil “eneriya” bu heyulânın kesb-i tamâmiyet ve taayyün etmiş 
halidir. Heyulânın bilkuvve vücûdtan bilfiil vücûd haline geçmesi, yani tayyün 
eylemesi hareketle vukûa gelir. 

Enteleki (Entélechie) kuvve ve fiilin ictimaından müteşekkil vücûd-u kâmil-
dir; mesela nefs-i insan kendi cisminden büsbütün ayrı değildir; o cismin heyet-i 
mecmuasıyla nazar-ı itibara alınmak üzere cismin sûreti, ahengidir. Allah ekmel 
olduğundan, hakikî olmayan hiç bir imkânı câmî olmadığı için, bilâ-madde cemî-i 
fiildir. Allah mükevvenât üzerine bir sûret-i cismâniyede amel etmez; onları ken-
dine cezb eder. Allah eşyanın illet-i gâiyesi, merciidir. 

 
Ahlâkı 
 
Aristo Eflatun’un pek nazarî olan ahlâkını da tamamen kabul etmiyor, hayrı 

umumiyeti itibariyle, yahut hayr-ı bizatihîyi aramıyor, belki her mevcûda mahsus 
hayrı arıyor. Bu hayr-ı hususi bu mevcûdun tenemmû ve inkişafı, fi’l-i tâmmıdır. 
Binaenaleyh bizzat insanî hayr, mana-yı aslîsince beşerî olan faaliyet, faaliyet-i 
zihniye ve tefekkürdür. 

Bu fazilet-i asliyenin altında ikinci derecede faziletler gelir ki aklın bu inki-
şafını teshîl eyler. Bu faziletlerin her birinin şart-ı husûlü hürriyet-i irade ve ihti-
yardır. Zira bir fiil-i yegâne fazileti teşkil etmez; fezâilden her birisi iki haddeynin 
ortasındaki vasatta bulunur. Bu fezâil-i tâliye içinde en mühimleri fezâil-i ictima-
iyedir. Yani adalet ve mahabbetdir ki fazilet-i aslîyi ikmal eder; Aristo mahabbet 
ismi altında ne kadar fedakarlıklar varsa cümlesini ve şefkati tarif ve şerh etmiştir. 

 
Siyaseti 
 
Aristo’nun siyaseti de Eflatun’unkinden daha kat’î ve vecizdir. Zira vekâyi-i 

tarihiyeyi nazar-ı itibara alıyor. Aristo siyaset hakkındaki kitabını yazmazdan 
evvel gerek Yunan ve gerek onun gayr-ı akvâma mensup 300 devletin kavânîn-i 
esâsiyesini tedkîk ettiğini söylüyor. 

Devletin mebdei, müstenid aleyhi ailedir, bu bir emr-i tabiidir. Zira insan 
medeniyyü’ttab’dır. (Antropos Zoon Politikon) Aile indinde insana dört muhtelif 
sıfatla bakılabilir: koca, baba, kölelerin sahibi, emlak ve emvâl’in mutasarrıfı 
gibi. Bu suallerin her birisi üzerine Aristo şayan-ı iltifat cevaplar veriyor; bilhassa 
şunu ihtâr ederiz ki, elzem ve muvafık hakkaniyet nazariyle bakmakla beraber, 
esaret meselesini münakaşa etmiş ve ilm-i iktisada ait münakaşâta başlamıştır. 
Devletin kuvveti bizzat heyet-i ictimaiyeden gelir ki devlete idare-i umûr için 
vekâlet veren odur. Ahalinin seciye-i mümtâzesi hıdemât-ı umumiye-i devlete 
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iştirakidir. Ve hükümeti tayin eden ahalinin heyet-i mecmuasıdır. Binaen aleyh 
devlet mutedil bir cumhuriyet olur ki servet ve ehliyet misüllü diğer esasâtın mu-
hik ve savab bir derecede ihtilâtıyla hürriyet esas-ı mutlakını ta’dil eyler. 

 
EPİKÜRİYE VE REVÂKİYE 
 
Felsefe-i Kadîmenin Nihayeti 
Epiküriye 
 
Epiküriye ve Revâkiyye’nin Menşei – Sokrat zamanında Yunanda mevcut 

olan mütenevvi küçük mesâlik-i felsefe Sokrat felsefesinin o parlak inkişafı evve-
linde sönmüş oldukları halde Aristo’nun fevtinden sonra biraz tahavvülle tekrar 
göründüler. “Lösip” [Leukippos]’in ve Demokrit’in cüz-i lâyetecezzâ mesleği ile 
Aristip [Aristippos]’un Kiriniyye [Kirene] mezhebi Epiküriye’yi ihdâs etmiştir. 
Kelbiye mezhebi de revâkiyyeye munkalib olmuş, Eli (Elis) ve Eretri mekâtib-i 
sağîresi Pîroniye (Pyrrhonisme) mektebini ihdâs eylemiştir. 

Epikür’ün Hayatı – Epikür kable’l-milâd 340 senesinde Atina’da doğmuş, 
270 [de] ölmüştür. Babası ilm-i sarf okutur ve oğlu kendine yardım ederdi. Ana 
sihirbaz olmakla kurulurdu. Epikür’ün mezâhib ve akâid-i bâtıleye karşı malik 
olup kendisinin sıfat-ı mümtâzesi olan şu derin nefreti belki anasını görerek hâsıl 
olmuştu. Epikür erkenden taharriyât-ı felsefiye ile iştigal etmiş; Midilli’de ve 
Lampsak’da okuduktan sonra Atina’da meşhur bir mektep tesis etmiş idi. Epikür 
namına müteallik şöhrete rağmen Epikür’ün telâmîzi pek sert ve pek sade bir 
hayat geçirirlerdi; bunlar, birbirlerine karşı pek sıkı bir muhabbet ve pek büyük 
bir fedakârlık gösterirlerdi. 

Mantıkı – Epikür demokratik eski Atomizm nazariyesini aynen kabul etmiş-
tir. Bu nazariye icabınca eşya lâyetecezzâ zerrâtdan teşekkül eder. Epikür bu tari-
ka iki fikir ilave ediyor: Demokratik tarikde zerrât hiç bir hassa-i mahsûseye ma-
lik olmadıkları zannolunduğu halde, Epikür’ün tarikinde bunlar sıklete malikdir-
ler ki, onları fezada hatt-ı müstakîm üzere sükût ettirir. Eğer onlar muvazî istika-
mette hareket etmiş olsaydılar birbirlerine asla tesadüf edemezlerdi. Epikür bazı 
zerrâtın kendi tariklerinden inhıraf ettiklerini farz eyliyor. Bu inhıraf zerrâtın 
birbirlerine bi’l inzimâm ihtilâtını mültelzim olur. Zerrâtın bu terakkübâtı ancak 
tesadüfle vukua gelir, ki mürûr-u dühûrla tekerrür ede ede nihayet sabit bir mü-
kevvenât teşkil ederler. 

Ahlâkı – Epikür’ün indinde hayr-ı âlâ saadette ve huzûzdadır, ki bütün insan-
lar bil ihtiyar bunu ararlar. Fakat ezvâkın beyinlerini ayırmalıdır. Geçici zevkler-
den ictinâb sabit ve gayr-ı kabil-i tahavvül zevkleri aramalıdır. Epikür indinde 
tamamen sabit yegâne bir lezzet varsa bu elemin fıkdânıdır. Binaenaleyh Epi-
kür’ün ahlâkı elemden havf ve firardan ibaret bir şekle girmiş oluyor. Elemden 
sakınmak ancak, her faaliyetten bilcümle hissiyatdan feragat etmek ve duygusuz-
luk ve katı yüreklilik içinde yaşamak lazımdır. Âlihe bile Epikür’ün zu’munca 
gayr-ı müteharrik ve adîmü’tteessür zatlardır ki hâkimin en yüksek derecesi ancak 
bize misaldir. 
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Revâkîler 
 
Zenon’un Hayatı – Fenike bilâdından küçük bir kasaba olan Sitiyum’lu Ze-

non 360-297 kable’l-milâd) Revâkiye mesleğinin vazı’ı gibi addolunur. Onun 
hayatı hakkındaki pek karışık ihbârât bize öğretiyor ki Zenon tacir imiş. Fakat bir 
fırtına esnasında servetini kaybetmiş, bunun üzerine mekteb-i kelbiye’ye girip bir 
teselli aramış onu kaba bulduğundan Aristo’nun kavâidinden bazı şeyler idhaliyle 
onu ıslah eylemiştir.  

Zenon mektebini vaktiyle şuarâ-yı mahsûs olan Ustuva (Portique) revâkda 
açtığı için telâmizine revâkiyyûn denilmiştir. Onlardan Krizip [Khrysippos] (282-
206) kable’l-milâd), Kleant [Cleantes], Perse şâyân-ı tezkârdır. 

Zenon’un Mantıkı – Bilgi “marifet” münhasıran havâsla olmaz, nefsin de bir 
fiili, bir cehdi lazımdır. Nefsin bu cehdinin mahiyetine nazaran bilgimiz itikat, 
cezm-i tâm, tasavvurât-ı sâdıka ve kâzibe şeklinde birbirinden ayrılır.  

Mabadettabîa – Dünya yalnız cismânî bütün azâsı ve aksâmı yekdîgerine tabî 
olan canlı bir mahlûk gibi değildir. O bir kuvvet, bir müfekkire ile hayydır. Bu 
akıl, nebatda ve hatta hayvanda bile, kendi şuuru olmayıp ancak insanda zatını 
müdrik olarak kuvve-i idrâkiye olur. Bu idrak Allah’da akl-ı küllî olup ondan hiç 
bir şey kaçamaz. Binaenaleyh mükevvenâtta tesadüfün hiç yeri yoktur: Her şey 
onda batınî bir mantıkla mukadder ve muayyendir. 

Ahlâk – Her mahlûk için hayr-ı âlâ, kendi mahiyet-i fıtriyesini teşkil eden 
akl-ı küllîden bir cüz olan aklı, zatında istikmâl eylemekden ibarettir. Binaenaleyh 
Revâkiyyenin ahlâkı şu kaide ile telhîs olunur: İnsan akla, bununla beraber tabiata 
nazaran yaşamalıdır. Yalnız akla mutabaat için hakîm, zatında bütün hayatı, bütün 
infiâlâtı hazf etmelidir. “Dayan ve Sakın” kelimatı Revâkiyyûn’un düstûr-u 
âmâlidir. Bu sûretle teşevvüş-i hâtır mefkûd olur. Epiküriye’nin donukluğu 
fıkdân-ı elemdir. Revâkiyye’nin şu fıkdân-ı teşevvüşü, aklı teşvîş eden her şeyin 
hazfidir. Eğer insan böyle teşevvüşten hâli bir akla malik olmazsa hikmete sahip 
olmaz. Hikmetin dûnunda ise kâffe-i hataya sâridir. Âlî fakat mütekebbirâne ve 
hod-endîşâne olan bu ahlâk, insanı her faaliyetten men ve nevâib-i hayattan kur-
tulmak için ona intiharı tavsiye eyler. 

 
YUNAN’IN SON TURUK-U FELSEFİYESİ 
 
Pironiye – Yunanîler akl-ı insanî’nin kudretine daima inanmışlardı; Piron tu-

ruk-u muhtelife arasındaki tenâkuzâtı teftiş ederek hakîkatin bilinmesine muvaf-
fakiyet hâsıl olacağından şüphe eylemiştir. Her mesele üzerine ortaya çıkan iki 
tasdik-i mütezâd arasında durmalı, hiç bir şeyi ne tasdîk ve ne inkâr eylemelidir. 
Binaenaleyh Piron’un tariki reyb-i mutlak değildir. 

İhtimâliye – “Erkezyus”un Orta Akademi tarîki ile “Karnead”’ın yeni Yeni 
Akademisi Piron’un şu şüphesini tahfîf eylemiştir. Onlar diyor ki, hakîkat kabil-i 
husûl olmasa bile insanlar şibh-i hakkı keşf ve ihtimâlâta nazaran amel edebilir-
ler. İşte ihtimâliye tariki budur. 
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Lâedriye (Scepticismé) – Bu tarîklerden sonra Lâedriye tarîki “Sekstus Emp-
ricus” ile daha mükemmel bir şekilde yine zuhûr etti. Mûma ileyh bilhassa efkâr-ı 
felsefiye tarihine tahsîs eylediği bir kitapta Pironiye tarikinin delâil-i mütenev-
viasını hülasa eylemiştir. Yine Lâedriyyûn’dan Onesidem teselsül kaidesini rabt 
ile aklın kıymetini münakaşa ve sebebiyet kaidesine hücum eylemiştir. 

İskenderâniye Tarîki – Nihayet İskenderiye’de Yahudi Philon, Amonyus Sa-
ka [Amonyus Sakkas], Ploten, Porfir, Porpirus, Proklus ile son bir felsefe inkişaf 
eylemiştir. Bu tarîk-i İskenderânî bilhassa her mektepten bir şey intihab eylemiş 
olmasıyla mümtazdır. Zira Yunan mesâlik-i azîmesiyle Şark’ın mezâhibini ve 
tasavvufu cem’ eylemiştir. Zira eşyayı istidlâl-i aklîden ziyade hissiyat-ı kalbiye 
ile tefsir etmiştir. 

 
Felsefe-i Ruhaniye 
 
Vasf-ı Umûmisi – Felsefe-i rûhaniyenin yalnız bir vasf-ı esâsisi vardır, bu da 

zatına has nişânelerden tamâmen mahrumiyetidir. Romalılar yalnız felâsife-i Yu-
naniyeyi tercüme ve şerh etmekle iktifa etmişlerdi. Yunan turuk-u felsefesinin 
Roma’da mümessilleri vardı; bunlardan yalnız Epiküriye, Revâkiye, İntihâbiye 
(Eklektikik) sâliklerini söyleyeceğiz. 

Epiküriye – Epikür’ün Roma’da büyük bir dehaya sahip bir tilmizi Lukres 
[Lucretius] (kable’l-milâd 95) vardır ki üstadın kavâid-i felsefiyesini tabiat-ı eşya 
hakkında nazm ettiği bir manzumede heyecanla bast eylemişti.  

(Natura Rerum) Bu manzumede Lukres Lukretius ihsâsâtı, akaid-i bâtıleden 
nefreti, ölüm havfına karşı mücadeleyi, dünyanın, hayvanların ve insanın tekâmü-
lü hakkında pek meraklı tedkîkatı şâyân-ı zikirdir. 

Revâkiler – Revâkiye’nin Roma’da mümessilleri çoktu: Dion [Dionisos] , 
Arpien, İmparator Mark Orell, Epiktet [Epictetos], lisan-ı Yunanî’de neşr-i âsâr 
eden bu sonuncusu Revâkiyyûn ahlâkını akıl ve hikmete dair bir risale ve telâmîzi 
tarafından toplanmış olan Mükâlemât ünvanlı diğer bir eserde bast eylemiştir. 
Neron’un üstadı olan Senek [Seneca] Revâkiye kavâidini müteaddid eserlerinde 
ve bilhassa Pomplius ve Mektuplar ünvanlı kitabında müdafaa eylemiştir. 

Revâkiyye-i rûhaniye Yunan Revâkiye’sinden daha az mütekebbirâne ve da-
ha çok amelîdir. Bu hakîmlerin, bir cism-i vâhid’in aklı hükmünde olan insanların 
müsavâtı, esâretin haksızlığı ve şefkat üzerine pek güzel mütaleaları vardır. 

Eklektik (İntihâbiye) – Çiçer [Çiçeron] (kable’l-milâd 107 – 44) bu tarîke 
mensup filozofların en meşhurudur. Sahih İyilikler ve Sahih Fenalıklar, Vazifeler 
Üzerine Muhaverât-ı Felsefiye ünvanlı eserinde Akademik isimli diğer kitabında 
bazan Epikür’ün kavâid-i felsefiyesini münakaşa ederse de bazan Revâkiye 
efkârını te’kid ve bazan Aristo’nun mülâhazâtını müdafaa eyler. Fakat bilhassa 
orta ve yeni Akademi feylesoflarına yaklaşır. 
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KURÛN-U VUSTÂ FELSEFESİ 
 
Birinci Devir – Âbâ-i Kenîsâiye 
 
Evsaf-ı Umûmiye – Âbâ-i Kenîsâiye her şeyden akdem ulemâ-yı dindir. 

Bunlar bütün kaidelerini akaid-i İseviye’den ahz ve iktibas etmişlerdir. Âbâ-i 
Kenîsâiye kullandıkları lisana göre Yunanî ve Latin olarak ikiye ayrılır:  

Âbâ-i Yunâniye: Saint Deniz [Dionysos], Saint Justin, İskenderiyeli Saint 
Clemen, Origenes, Büyük Saint Bazil, Saint Greguvar, Venisli diğer Saint Gregu-
vare ve Latinlerden Tertulyen [Tertellianus], Laktans, Saint Agüsten (420-354) 
maruftur. 

 
İkinci Devre: İskolastik Felsefesi 
 
Vasf-ı Umumisi – Kurun-u Vusta felsefesinin mümeyyizi olan vasıf bir ci-

hetten naklin sûi-istîmâli, diğer cihetten akyîsenin [okunmuyor] su-i isti’malidir.  
Aksamı – İskolastik felsefesi üç devreye ayrılıyor.  
Birinci Devre: Birinci Devir IX. Asr-ı miladîden XII. Asıra kadar imtidâd 

eder. Bu devir felsefe sûret-i kat’iyede ilahiyatın tesir ve nüfuzu altındadır. Bu 
devir realistlerin, yani Eflatun misilli külliyatın bir vücûd-u hakikî ve harici oldu-
ğuna kail olanların (başlıcaları Saint Anselm, Giyom dö Şampo’dur.) nominalist-
lere, yani külliyatı elfâz-ı âdiyeden ibaret addeden İsmiyyûn (onlardan Breslen 
pek benâmdır) mukabil vukûa gelen mücâdelât-ı meşhûreleriyle marufturlar. Ha-
kikîyyûn ile İsmiyyûn arasında diğer bir taife vardır ki mezheplerine Conseptua-
lizm denir. Bunlar külliyatı aklımızın tasavvur ve müdrikâtı makamında telakki 
ederler. Bu mezhebin vazıı Abelar’dır. 

İkinci Devir: XII. Asır ile XIII. Asrın bir kısmını hâvîdir. Bu devirde felsefe 
biraz daha müstakil olup ilahiyattan ayrılmaya başlıyor. Bu ikinci devrede iki 
meyil görünür. Birisinde taharriyât-ı tabiiye ve ilmiyede bulunmak arzu olunuyor. 
Bu meyillere malik olanların en büyüğü Albert’tir. Diğer meyil mantıka ve ma-
baddettabiaya müteveccihtir ki bunun da en büyük taraftarı Saint Thomas D’aqini 
[Saint Thomas de Aquina]’dır. Bu devirde yetişip tezkara müstehak olanlar şun-
lardır: Duns Scot, Roger Bacon ve mantıkiyyûn’dan Reymond Lulle’dir. 

Üçüncü Devir: Üçüncü devir XIV. Asrı kaplamış olup XV. Asrın evâsıtına 
doğru imtidâd eyler. Bu devirlerde felsefe ilahiyattan ayrılmaya ve onun aleyhine 
mücadele etmeye başlıyor. Giyom d’Ocam ismiyye mezhebini tecdîd eylemiş; 
tasavvuf, Yesû – Hristos’a İktida ünvanlı kitabın müellifi zannolunan Jermon ile 
mazhar-ı inkişaf olmuştur. 

 
RÖNESANS FELSEFESİ 
 
(Teceddüd ve İntibah Devri) 
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Rönesans’ın Sebepleri – XV. Asrın nihayetinden XVI. Asrın nihayetine ka-
dar devam eden Rönesans hareket-i felsefiyesinin sebepleri mezhebî, ilmî, 
edebîdir. Mezhebî sebepleri Protestanlığın zuhûrudur; ilmî sebepleri top ve baru-
tun, matbaanın icadı ve Amerika’nın keşfi gibi şeylerdir; edebî sebepleri 1453 
senesinde İstanbul’un Türkler tarafından fethi üzerine İtalya’ya kaçan Yunanîler 
vasıtasıyla kütüb-ü kadîme-i Yunaniye’nin Avrupa’da intişar eylemesidir. 

Rönesans Devrindeki Şarihler – Rönesans’ın mukaddemâtındaki âlimler dahi 
İskolastikçiler gibi kütüb-ü kadîme-yi şerhle iktifa etmişlerdi. Fakat bunların farkı 
şu idi ki İstanbul’dan gelen kütüb-i Yunaniyenin metn-i sahihlerini görüp an-
lamışlardı. Artık yanlış ve muharref tercümelere muhtaç değildiler. Pomponas 
[Pompanazzi] Aristo’yu yeniden tetebbû etmiş, Piyer Loran Eflatuniye mezhebini 
tecdîd eylemiş, Just, Lip Revâkiyyûn’a, Kırizostum Mağnen Epiküriye mezhebine 
iltihak etmişti. 

Rönesans’ın Asıl Feylesofları – Rönesans zamanında biraz istiklal-i fikr gös-
teren feylesofları ayrı bir sınıf olarak göstermelidir. Bunlardan mekteb-i isken-
derâniye’ye mensup Jordano Bruno vahdet-i vücûd’a kail idi. Fakat buna aid 
izahat hayli karışıktır; onu engizisyon mahkemesi takip ve tevkif ettirerek 1600 
senesi Şubat’ının 17 sinde diri olarak ateşte yaktırmıştır. 

Danini, bu adam Napoli ahalisinden Epiküriye tarikine salik bir feylesof olup 
ilhâd ile mahkûm olmuş, 1619 senesinde pek zalimane bir işkenceden sonra ateşte 
yakılmıştır. Yine Napoli ahalisinden Campanella Eflatun’a ittisalen bazı nazari-
yat-ı hayaliye-i siyasiyeyi musavver olmak üzere Medinetü’ş Şems (Cité du So-
leil) ünvanlı bir kitap yazmıştır. 

 
FELSEFE-İ LÂEDRİYYE 
 
Kurun-u Vustada İncil’e iman tam hükümfermâ olduğu zaman tabi ezhânda 

şüpheden eser yoktu. Fakat sonra yeniden bir takım meslekler türeyince şüphe tarîki 
de tekrar doğmuştu. 1531’de Kornelyus Agrippa ulûmun tereddüt ve iştibah ve 
butlânı hakkındaki kitabını neşreylemişti. Fakat Lâedrîlik bilhassa Montaigne’in 
âsârında nümâyândır, ki bu müellifin üslubundaki letâfet ve şiddet Lâedrîliği moda 
haline koymuştu. 

Montaigne’in lâedrîliği bilhassa Tecârib-i Kalem (Essais) ünvanlı kitabında 
mebsuttur. Montaigne bu şüpheyi bir taraftan esbâb-ı diniye, mezhebî itirazâtı 
ma’kûleden kurtarmak arzusu, diğer taraftan muhalif ve münkirlere nazar-ı mü-
samaha ile bakmak kaygısı ilga eylemiştir. Fakat bilhassa mûma ileyhin biraz 
lâübaliliğine ve ulûmdaki tebahhuruna tabidir. Bu tebahhur sebebiyle Montaigne 
hangi mesleği tercih edeceğini şaşırmış.  

Bütün bu harekât yeni bir menhec ile yeni bir felsefe-i tabiiye ve yine bu se-
beple yeni bir felsefe-i akıl zuhûr etmesi zaruri idi. 1600 sene-i milâdiyesi 
evâilinde yeni ve cesurâne bazı meslekler türemişti. 

İngiltere’de Bacon, Fransa’da Dekart, İtalya’da Bruno’dan itibaren felsefe 
artık tamamen kesb-i istiklal etmiş denebilir. Ve bununla devr-i ahîr başlamış 
oluyor. 
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BACON 
 
Bacon’ın Hayatı – Fransuva Bacon 1561 senesinde Londra’da doğmuş; ma-

ruf bir fakîhin oğlu idi. Cambridge Darülfünun’unda tahsil-i ulûm etmiş. Mektep-
ten çıktıktan sonra sefâret kitabetiyle Fransa’ya gitmiş. Londra’ya avdetinde Kra-
liçe Elizabeth zamanında Mahkeme-i Fevkalâde’nin avukatı olmuş, 1604’te 
Avam Kamarası’nda azalığa intihab kılınmış. 1617’de mühr-ü hükümdarînin 
muhafızı, biraz sonra başvekil olmuş, Baron de Rolam ünvanını almıştır. Fakat 
harîs-i ikbal-ü câh olduğundan memuriyetini suistimal etmiş ve nihayet Parlamen-
to tarafından rüşvet almakla itham kılınmıştır. Bu sebeple hapis ve ağır ceza-yı 
nakdî îtasına mahkum olmuştur. Vakıa Kral onu hapisten çıkarmış ve ceza-yı 
nakdîden affeylemişse de tekrar memuriyetine koymaya cesaret edememiştir. 
Bundan sonra Bacon ömrünü uzlette geçirmiş ve tedkîkat-ı ilmiye ile iştigal ey-
lemiştir. 1626 senesinde ölmüştür. 

Bacon’ın Eserleri – Bacon’ın en meşhur ve mühim eserleri ulûm ve mantıka 
dairdir. Bacon’ın niyeti bütün ulûmu yeniden yazmaktı. Bu maksatla yazmaya baş-
ladığı kitaba Ulûmun Islahat-ı Azîmesi ünvanını vermişti. Fakat bu kitabı bitireme-
mişti. Bunun yalnız iki kısmı tam olup mütebakisi eczâdır. Bunlardan birincisi, 
Ulûmun Haysiyet ve Terakkiyâtı nâmını haizdir; İkincisi Yeni Organon’dur ki Yeni 
Mantık demektir. Zira malum olduğu üzere Aristo’nun mantıkına Organon derler. 

Ulûmun Medhi ve Tasnifi – Bu iki eserin birincisinde Bacon ulûmu med-
hediyor, zira o devirde hala bazı kilise alimleri ulûm-u dünyeviyeye itiraz etmek-
ten hâli kalmıyorlardı. Sonra ulûmun bir fihristini yaparak bunları tasnife 
başlıyor. Bacon bu tasnifi nefsin kuvâsına nazaran yapıyor, zira ulûmun teşekkü-
lüne o kuvâ-yı nefsiye-i rûhaniyye yardım etmiştir. Mesela tarih gibi ulûm hafıza 
ilimleri namı altında ayırıyor. Şiiri ve sınâat-ı nefîseyi muhayyile ulûmu namı 
altında sayıyor. Riyaziyâtı kuvve-i tefekküriye ulûmu namı ile tavsif ediyor. Ba-
con bu eserini ulûmun bize ne kadar nimetler ihzar eylediğini ve müstakbelde 
daha ne kadar fevâid ve muhsanât temin eyleyeceğini göstererek bitiriyor. 

Ulûmun Menheci – Bacon Yeni Organon’unda bu netâyic-i mes’ûdenin 
husûlüne medâr olacak menhecin ne olduğunu tahkik ediyor. Diyor ki, tarîk-i 
savâbı bulmak için bir menhec lazımdır. Tesadüfe itimâd olunamaz. Nitekim 
doğru yolda giden bir kanbur sapa yolda koşarak giden bir adamdan daha serî 
varır diyor. 

İşaret nevinden bir lisan tertib ediyor, felsefi bir sarf ve nahv ilmi tahayyül 
ediyor ki mütenevvî lehçelerin mukayesesiyle yapılacak ve mükemmel ve âlem-
şümul bir lisan olacak idi. 

İlm-i Ahlâk: Ahlâk ve Siyaset Üzerine Tecârib-i Kalem ünvanlı kitabında 
Bacon bir menhec-i ahlâkî vazetmiyor. Diğer bir kitabında hayrın mahiyetini 
tecrübî bir nokta-i nazardan tetebbû ediyor. 

 
RENÉ DEKART 
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Tercüme-i Hali ve Mabihittemyîz Evsâfı - Felsefe-i cedîdenin vâzıı 1596 se-
nesi 31 Mart’ta La Haye şehrinde asil bir aile içinde doğmuştur. Zaifü’l-bünye 
olan bu çocuk daha hengâm-ı sabavetinde pek müstesna bir istîdâda malik oldu-
ğunu göstermiş idi. Babası ona, sorduğu suallerin çokluğundan dolayı feylesof 
adını takmıştı. İyi bir terbiye alması için Dekart’i Fileş [La Fléche] Kasabasında 
Cizvitlerin idaresinde bulunan Kolej’e verdiler. Dekart burada ikmal-i tahsil etti 
ve üstadları hakkında kalbinde bir hiss-i şükran peydâ oldu. Ve bu sebeple ileride 
kendisinin meslek-i felsefisine Cizvitlerin itiraz ettiği zaman pek mükedder oldu.  

Dekart Kolej’de hikmet-i tabiiye ve felsefeyi iskolastik tarzında okudu. Fakat 
bilhassa riyaziyâta vakf-ı vücûd etti. Kendisini keşf-i azim riyaziyesine, yani ilm-i 
cebr-i ilm-i hendeseye tatbik usulünü vaz’a saik olan efkâr ile daha pek erken 
meşbû olduğu görülüyor. Menhec Hakkında Nutuk ünvanlı kitabında tarih-i 
şebâbetini yine kendi tasvir ediyor ki bu ruznâme onun felsefesinin de nasıl tahas-
sül ettiğini gösterir. Mektepten çıktığı vakit malumat-ı müktesebesinden kendisini 
az hoşnut buldu. Birçok hadisâta muttalî olmuştu. Birçok efkâr-ı cemîle kendisine 
talîm ve ilkâ olunmuştu. Bilhassa riyaziyattaki menhec-i şedîdi beğenmiş idi. 
Fakat bütün bu hadisât ve efkâr ona irtibatsız bazı eczâ gibi görünmekte idi ve 
riyaziyat onun nazarında bîfaide bir hayal gibi idi. Bunun için tetebbûu bir yana 
atarak Paris’in girdibât hayatına kendini attı. 

Fakat zevk-i mütaleadan büsbütün vazgeçmedi, hatta o zaman meç talimine 
dair bir risale de yazmış, ancak çok geçmeden bu maişet-i bîsûddan bıkmış ve 
dostlarını birdenbire terk etmiştir. Asûde bir hayat içinde tetebbûâta devam için 
Paris’in tenha bir mahallesine çekilmiş, işte o vakitten itibaren tetebbûât ve mura-
kabâta vakf için bir hayat-ı uzletkârâne geçirmek hususu kendisi için gitgide bir 
mefkûre, tabir-i âharla matlab-ı aksâ olmuştur. Kendisine düstur-u hareket olmak 
üzere şu ibareyi kabul etmiştir: “Mestûr yaşayan mes’uddur.” 

İki sene sonra dostları Dekart’i buldular ve kendisini o uzletten çekip 
çıkardılar. Bunun üzerine Dekart kitab-ı azîm-i âlemi tetebbûa karar verdi. Bir-
takım nazariyat-ı fikriye-i alimânenin keşfettiremediği hakâyıkı belki hayat-ı 
ameliye insana talim eder zehabına düştü ve kendisi de tali’in sademâtını tecrübe 
etmek istedi. Moris Duranj’ın hizmet-i askeriyesine gönüllü olarak girdi. Bununla 
beraber hâlî vakitlerini bilhassa riyaziyata çalışmakla geçirir idi. 

Hollanda’dan Almanya’ya geçti. O vakit Otuz Sene Muharebesi zuhûr etmek 
üzere idi. Bavyera prensinin asî Bohemya’ya karşı topladığı orduya iltihak etti. 
Tuna kenarında ordu kışladığı zaman kendisinde bir buhran-ı ilmî hâdis oldu. O 
vakit menhec-i umumiyi keşf etti ki o menhec onu kendi mutaleât-ı felsefiye ve 
riyaziyesine sevk etti. O tarihte yazdığı bir varakada bu buhranın, bu fikr-i 
kat’inin kendisinde ne gün zuhûra geldiğini yine kendisi haber veriyor: “10 Teşri-
nisani 1616 senesinde büyük bir heyecan-ı nefse müstağrak olarak şayan-ı hayret 
bir ilmin esasını buldum.” Dekart’ın hatırına sanih oldu ki, birçok kimseler ta-
rafından müştereken yapılan bir iş alelumûm bir adamın yaptığı işe nisbetle daha 
nakıs olması kabilinden olarak bizim de ilmimizdeki noksan hocaların çokluğun-
dan ileri geliyor. Zira onlardan her birisi bize ârâ-yı zâtiyesini telkin ediyor. On-
ları her birinin meyli başka muhakemâtı ile karışık. 
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Bu noksanı tedavi için işe yeni baştan başlamak icab eder. Nakilden kat-ı na-
zar binamızı yavaş yavaş ve bir temel üzerine yükseltmelidir. Menhec-i sahih 
ancak ayanen ve müstakillen tefekkür olunan şeyden başkasını kabul etmemek, 
her müşkili kendi ecza-yı mütenevviasına tefrik etmek ve en basit ve en sehîl bir 
sûrette makul şeyden daha mürekkep mesaile hatve behatve girmek için başla-
maktan ibarettir. 

İşte Dekart’ın menhec-i tahlîlîsinin hutût-u azîmesi bu minval üzeredir. Bu 
menhec Dekart’i ulûm-u husûsiye-i riyaziyeden daha umumi bir ilim tedvîni fik-
rine sevk etmiştir. 

Dekart gerek âdâd ve gerek eşkâl ve gerek diğer eşya arasındaki nisbetleri te-
tebbû etmek lüzumuna kail idi. Dekart bu mülahazat ile o kadar meşbû oldu ki 
nihayet bir hal-i sebrâne mübtela oldu, garip bazı rüyalar gördü ve ertesi gün 
Voluter’de kain Noterdam’a ziyareti ahdetti. Noterdam’ın kendi efkârını seme-
redâr etmesi için meahâzâ bu vaadını hemen ertesi gün yapmayıp ileride bir fırsat 
zuhûrunda yaptı. 

Fakat kendi felsefesini izhar için daha vakit gelmediğini zannediyor idi. Ni-
hayet Prag kasabasının fethinde bulunduktan ve Macaristan’a bir sefer ettikten 
sonra Fransa’ya dönüp babasından miras kalan emlake vaz’ı-yed tasarruf etti. 
Ailesi Dekart’i teehhül ettirmek ve bir memuriyete geçtiğini görmek istiyordu. 
Fakat onun zihni buna meyyal ve müste’ıd değildi. Nihayet Dekart hayatını ilme 
vakfetmeye azmetti. Ve buna müsterîhane muvaffak olabilmek için Hollanda’ya 
geçti. (1629) 

Meahâzâ evvelce kendi mülahazât-ı felsefiyesini ve hâssaten menhecini Paris 
mahafil-i edebiyesinde bi’ddefaât şerh ve beyan için intihâz-ı fırsat etmiş idi. 
Nâtamam iki mühim kitabı fevtinden çok sonra neşr olundu. Birisi Aklın İdaresi 
İçin Kavâid, Envâr-ı Tabiiye Marifetiyle Hakîkatin Taharriyatı ünvanını haizdir. 
İşte bu iki kitap şüphesiz o tarihte yazılmıştır. 

Eğer Dekart Hollanda’ya yerleşmiş ise bunun sebebi yalnız sükun araması ve 
dedikleri gibi daha soğuk bir iklimde daha iyi bir feylesofluk edebilmesi değildir. 
Orada kendi tetebbûâtı için daha büyük bir hürriyet bulmak ümidinin de bu mese-
lede az çok yeri vardır. 

Bruno’yu yakılmak üzere yığılmış odun kümesi üzerine çıkartan ve Gali-
le’nin ruhunu ta’zib eden hareket-i irticaiye Fransa’ya da arız olmuştur. 1624 
senesinde bazı genç âlimler Aristo’nun hikmet-i tabiiyesine mukabil zerrât naza-
riyesini umumi bir konferansta te’yid etmek istediklerinden İlahiyat Fakültesi her 
şeyi zerrâttan mürekkep farz eden şu nazariyenin Hazret-i İsa’nın havariyyûn ile 
son defa olarak yediği yemek hakkındaki Katolik itikadına muhalif olduğu için 
ilhada saptığını ilan etti. Konferans, son dakikada dinlemek için gelmiş bin kadar 
samî hâzır olduğu halde, menedilmişti. Bu vakanın müsebbib ve mes’ulleri dahi 
tevkif ve harice tard olunmuşlardı. 

6 Eylül 1624 senesinde Parlamento musannifîn-i kadîmenin nükûlüne muha-
lif kavâid vaz’ olunmuş ve Darülfünun’un İlahiyat Şubesinin ruhsatı olmaksızın 
konferanslar verilmesini idam cezasıyla men etmişler. Bu keyfiyetler bir feylesof 
için Paris havasına dayanmaya artık imkan bırakacak bir şey değil idi. O Hollanda 
da daha serbest bir hava bulacağını ümid edebiliyordu. 
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Dekart tamamen tefekkürât-ı nazariyeden başka yeni ikametgâhında ulûm-u 
tabiatın tedkîkine vakf-ı vücûd etmiş ve Âlem ismini verdiği bir kitap dahi 
yazmıştı. Dekart bu eserinde alemin tamamen mihanikî kavânînine teb’an nasıl 
neş’et ile bina olunduğunu izah etmek istemiştir.  

Fakat o vakit bu havadis gelmişdi: Galile mahkum olmuş ve Kopernik Naza-
riyesi Engizisyon Mahkemesi tarafından reddedilmiş, bunun üzerine Dekart da o 
nazariyeye taraftar olduğundan kitabı bir yana atmıştır. Dekart dostu (Permesen)’e 
itikada mugayir hiç bir şey talîm etmek istemediğini yazmış, fazla olarak şiarı da 
kendi yaşayan mes’uddur. 

O her şeyden evvel sükûn ve huzur istiyor, korkudan ve mekârihten 
sakınmak arzu ediyor. Binaenaleyh hal malum olduğundan yalnız kendisi için 
tetebbû etmek emelinde bulunuyor. Dekart’ın şu güzel kavl-i hakîmânesinin de-
mek ki çirkin bir netice-i ameliyesi olmuş, bu işin Dekart’ın seciyesi için bir leke 
olduğunu bihakkın söylemişler. Mektubatında görülüyor ki Galile ile tamamen 
hem-efkâr idi. Bununla beraber Dekart’ın samimi bir Katolik olduğuna hükmede-
cek esbâb olduğu gibi, korkusuyla ve ondan daha ziyade istirahat ihtiyacıyla 
mûma ileyhin hıfz-ı lisanı ihtiyar ettiğinde hemen hemen şüphe edilemez.  

Dekart bilahare tekvîn-i alem hakkındaki nazariyesini Kavâid-i Felsefiye ün-
vanlı kitabında üstü kapalı bir şekilde bast etmiş, onun ilk tercüme-i halini yazan 
muharririn dediği gibi Engizisyon gözüne kül serpmiş. 

Dekart matbuata henüz bir şey vermemiş idi. Bununla beraber felsefe ve 
ulûm-u tabiat hakkındaki efkârı gerek Paris gerek Hollanda da oldukça vâsî ma-
hafilde malûm olmuştu. Dekart’ın felsefesi kitaplarda tedkîk olunmazdan evvel 
talîm olunmakta idi. Telâmizinden birçoğu onu Hollanda Darülfünunlarında izah 
etmekte idiler. Şu felsefesi şiddetli mücadelâta sebep olmuş ve vazıı için de bir 
hayli münazaraları davet etmiştir. Ancak 1637 senesindedir ki bazı dostlarının 
ibrâmât-ı şedîdesi üzerine dört kitabının neşrine müsade etmiştir. 

1637’de Keyd [Leyden] şehrinde matbu Felsefi Tecrübe-i Kalemler kitabı 
Dekart’ın tefahhusât-ı felsefiyesiyle istintâcâtını bariz ve mümeyyiz misallerini 
irâe ediyor. Menhec Hakkında Nutuk ünvanlı birinci kitabında kendi efkârının 
nasıl hâsıl olduğunu, yani tarihini yazıyor ve bir marifet nazariyesiyle yeni bir 
mabadettabiiyye ilminin hutût-u asliyesini tarif ediyor. İkinci ve üçüncü kitap-
larında tabiatı tamamen mihanikî bir sûrette izah ediyor. Dördüncü kitabında 
hendese-i halliyye’yi vaz ediyor. Bundan bir kaç sene sonra da Teemmülât ve 
Kavâid-i Felsefiyye ünvanlı kitaplarında kendi felsefesinin heyet-i tâmmesini 
bildiriyor. Teemmülâtının müteaddid nüshalarını muasırlarından birkaç mütefek-
kire göndermiş idi. Mesela Antuvan Arno’ya, Gassandi’ye, Hobs’a. Onların iti-
razları Dekart’ın cevapları ile beraber metn-i aslîsine zeylen neşredilmiş ve bu hal 
kitaba müfid bir münazara şekli vermiştir. 

Gassandi ile münakaşa çok vakte uzamış ve oldukça tatsız bir renk almıştır. 
Gassandi ile Hobs’un mukabeleleri tamamen felsefi olup bu sebeple de her vakit 
faide-bahşâdır. Fakat yeni felsefe büsbütün başka bir sebepten dolayı Cizvitler ve 
Protestanların Ortodoks şubesinden bir muhalefete uğradı. 

Utre de Leyd’de şiddetli mücadelâta koyuldular. Zira akaid ulemâsı iskolas-
tik felsefesini imanın bir kalesi gibi addediyorlar idi. Dekart Protestan ulemâsını 
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Katoliklerden beter addediyordu. Kendisi iki ateş arasında bulunuyordu. Protestan 
ulemâsı onu reybîlik ile ulûhiyeti inkâr ile itham ediyorlardı. Darülfünunları kilise 
ve devleti fesh ve ibtal etmekte olduğunu söylüyorlardı. Bundan başka felsefesini 
de papaî, yani Katolik kilisesine mensup olmakla cerh ve reddediyorlardı. Katolik 
ulemâsına gelince, onlar da Dekart’i yalnız, mesela hareket-i arza kail olmak gibi, 
ârâ-yı sahife-i ilhad ile değil, Protestanlığa meyl ve Protestan ayinine iştirak et-
mekle itham ediyorlar idi. 

Dekart’ın kendi sağ iken intişar eden son eseri İnfialât-ı Nefsâniye 
hakkındaki kitab-ı fevâid-nisâbıdır. Bu kitabın zuhûruna Platin Prensi (Elizabeth) 
sebep olmuştur. Dekart’ın onunla sıkı bir muhaberesi var idi. Dekart adab 
hakkındaki mülahazâtını ona gönderdiği mektuplarda şerh eyliyor idi.  

Dekart’ın diğer bir melike-i irfan İsveç Kraliçesi Kristin ile bir muhaberesi 
var idi. Kristin’in kendi felsefesinden onu bizzat haberdar etmek üzere İstock-
holm’a gitti. Ayılar, buzlar ve kayalar memleketi olan bu diyarda ikamet ile bera-
ber saray hayatı Dekart’ın sıhhatini ihlal etti. Oraya vusûlünden sonra mevtine 
sebep olan bir hastalığa yakalandı. (1650) 

Dekart’ın seciyesinin başlıca hutûtu kendi hayatından ayânen zahir olur. Mü-
talaa ve teemmül aşkına bütün müddet-i ömrünce sadık kalmış ve bu aşk-ı zihnî 
yeni bazı fikirler tenvîr ettiği vakit bazen heyecân ve sevrân derecesine 
çıkabilmiştir. 

İşte Dekart’ın cem’iyetinin en mühim ve güzel nişanesi böyle idi. Vakit ve 
halindeki müsaade ve istiklal tarz-ı hayatı için çizdiği planın icrasını kendisi için 
mümkün kılmış idi ki bu planın başlıca gözettiği nokta aşk-ı mütalea için zihnin 
sükûn ve yeknesaklığını muhafaza idi. Cesareti yok değil idi, bunu seyahatlerinde 
ispat etmiş idi. 

Fakat rüesâ-yı hükûmete karşı lüzumundan fazla haşyet ve hürmet gösterir 
idi. Huyunun en gayr-ı makbul ciheti başkalarının meziyyâtını takdir hususundaki 
aczi idi. Kendi fehm ve idrakinin yeniliğini pek müteazzimâne hak etmekte ve 
eslâftan hiç bir şey öğrenmediğini şiddetle ilan etmekte idi. Hatta onlarla müşte-
rek olduğu efkârın bile kendisi tarafından büsbütün başka bir şekilde ikame edil-
miş olduğunu dava ederdi. 

Eflatun’u, Aristo’yu, Epikür’ü ve müteehhirînden Telezio, Campanella, Bru-
no’yu tanıdığı diğer müellifler gibi zikreder. Fakat onlardan hiç bir şey öğrenme-
diğini, her mutabakata rağmen kendi kaideleri büsbütün başka olduğunu söyler 
idi. Yalnız Kepler’den birkaç şey öğrendiğini iddia eder. Şu Alman âliminin ta-
biatı mihanikî bir sûrette anlayış ve kemmiyet mefhûmunun ehemmiyetine verdi-
ği cila ve kezalik atalet kanununu kısmen keşfi, Dekart’ın fizik’i üzre bilhassa 
azim bir tesir icra etmiştir. Fakat bu nişane dahi kendi fikr-i mahsusu içinde kâmi-
len istiğrakından mütevelliddir. 

Dekart’ı mütefekkir olarak hassaten temyîz eden keyfiyet izahatının açık ol-
masıdır. Bu tarik ile Dekart cidden devamlı iş görmüş, menhecde keyfe sûret-i 
kat’iyede nihayet vermiştir. Eğer düşünürken hatalar irtikab etmişse her halde 
bunların nerede olduğunu görmek kolaydır. En muvaffak ve mes’ud olduğu yer 
zerîa-i malumatımızı kâmilen müştemil bir bina inşasını hedef-i say’ etmiş olmak-
la beraber hamelâtı mebâdîye yükselten tahlîlâtıdır. Dekart tahlilde inşaya lüzu-
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mundan [okunmuyor] ile intikali sebebiyle îkânî bir mütefekkirdir. Meahâzâ kendi 
efkârının faraziye makamında olduğuna zannedildiğinden ziyade muttalî idi.  

 
 
Dekart’ın Menheci ve Mukaddemat-ı Marifet 
 
Her marifette -hangi mevzua müteallik olursa olsun- kuvve-i fâhimemizi 

istîmal ediyoruz. Bunun için Dekart onu sahih bir sûrette teftiş etmek ehemm 
olduğunu düşünmüştür. 

Kuvve-i fâhime her yerde seyyân-ı vahid üzere muamele ediyor. Binaena-
leyh kuvve-i fâhimenin ilmi küllî olması ve onda yalnız menhec-i sahih bulun-
ması icab eder. Bu menhec bilahare mürekkep ve müteallik olan şeyi anlamanın 
çaresini aramak için evvela basit ve sarih olan şeyden başlamaktan ibarettir. 

Her şeyden evvel tedkîk edilecek meseleyi tenvîr için elzem olan her şeyi tec-
rübe ile cem etmelidir. Bunu müteakip bu madde en basit ve bilâmübaşere bedihî 
olan nisbetlere esas teşkil edecek tarzda tertip olunur. İşte tefekkürün ilk şartı bu-
dur. Tefekkürün her intikal ve tahavvülü bilâmübaşeret bir hads ile vukubulur. Bir 
müsellesin üç dıl’ ile mahdut olduğunu hads tarikiyle biliyorum. Mebâdî-i evvelin 
idrak olunması işte bu hadsiyat-ı evveliye vasıtasıyladır. O kadar basit bazı kazâyâ 
vardır ki onları hakikî ve sahih addetmeksizin tefekkür bile edemeyiz. Bu kazâyâ 
şunun gibidir: Bir ve aynı şey hem var hem yok olamaz. Hiç bir şey hiç bir şeyi 
hasıl etmez. Eser müessirden ziyade bir şeyi istîâb edemez. 

Dekart bu kazâyânın bilâmübaşere mu’tâ olduğuna inanmıyor. Şedîden ten-
bih ediyor ki halât-ı husûsiyeye müsnedddir fakat bir misal hususi bir hakîkat-i 
umumiyeyi ihtiva edebilir. O halde biz onu bizatihî bedihî olarak bilâmübaşeret 
tasdik ederiz. Her ne kadar bir kaziyye-i asliye şeklinde ifade olunmamış olsa da. 

[okunmuyor] mebâdi-i umumiyenin halât-ı husûsiyeden hadsin hakîkat-i as-
liye olacak sûrette nasıl inbias edebileceklerini bilmek mesele-i azîmesinde daha 
ziyade tevakkuf etmiyor. Yalnız mebâdî ve kavâidi vaz için büyük bir ihtiyat 
tavsiyesiyle iktifa ediyor.  

Bizatihî bedihî olan kazâyâdan ta’lîl tarikiyle diğer netâyicde tahric ederiz. 
Ta’lîl bir silsile-i hadsiyâttan ibarettir ki onda müfekkirenin bir hareket-i müte-
madiyesiyle hadden hadde ilerlesin. Bu sûretle izafi bilâmübaşeret bedihî olma-
yan şey rabt olunur. Eğer bunu yaparken anlaşılamayan bir şeye tesadüf olunursa 
tevakkuf olunmalıdır. Zira devam faidesiz olur. Yahud tecârib-i kâfiye noksan 
olur. Yahud bazı mesâil karşısında bulunur ki akl-ı insanînin mahiyeti icabınca 
hallolunamazlar. Eğer tâlîli ikmâle muvaffak olursa meçhûlü ma’lûma eriştirmiş 
ve hakâyık-ı evveliyyenin kıymetini daha genişçe tevsî etmiş oluruz. 

Aklımıza erişebilecek malumat birbirlerine o kadar bedîi bir râbıt ile mür-
tebittir. Diğerlerinde istidlâl tarikiyle o kadar iyi inbias edebilirler ki en basit malu-
mattan başlayarak derece derece ileri gittiği halde onlara hemen tesadüf olunur. 

Dekart’ın tâlîli nisbet-i basita ve tedrîbiyeden istidlâle tabi tutmasına nazaran 
menhec-i tedrîbiyeye muhalif olmadığı anlaşılıyor. Fazla olarak malumatı topla-
makta ve bir gayreti gayr-ı munkatıa ile tecrübeler icra eylemekte idi. Fakat iddia 
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ediyor ki ilmî bilgi ancak pek derin ve müdekkik bir tefekkür ile iktisab olunabilir. 
Ve tecrübeye ehemmiyet verdiren keyfiyet böyle bir tefekkürü icab eylemesidir. 

Buna mukabil ta’lîlin netâyicini tahkîk lüzumuna pek az itibar ediyor. Onun 
indinde ilim yalnız mu’tayât-ı tedribiyeden müstahrac netâyicle teşekkül eder ve 
mantıken müstentec-i faraziyâttan ibarettir. 

Cemî-i umûr içinden en basitini bulmak için nereye kadar çıkmalı, ilme lâye-
tezelzel bir esas nerede bulmalı? Fakat bu suallere Menhec Hakkında Nutuk ün-
vanlı kitabında cevap veriyor. Teemmülât ünvanlı kitabında ise daha ziyade 
izâhatta bulunuyor. Biz her mevzu-ı marifetten, her mazmun-ı marifetten şüphe 
edebiliriz. Bütün re’yler bütün idrakât şairin bir tevehhümüne istinad edebilir. 
Tahayyül edelim ki bir cinn-i şerîr bizi yaratmış ve bize mütemadiyen ilga-yı 
dalâlet etmekte bulunmuştur. Fakat böyle de olsaydı bir şey bulunacaktı ki 
hakkında şüphe edemeyecekdik. Bu aklımız, şuurumuzdur. Her şüphe, her galat 
her halde bir fili-i tefekkür bir faaliyet-i şuurdur. Benim istihzâr ettiğim mevcûdi-
yetimizden mahrum yanlış şeyler ne kadar müteaddit olursa olsun kuvve-i istihza-
riyye onun hakîkatini daima ispat eder. 

Ben düşündükçe varım (Cogito Ergo Sum) evvelce ihtar ettiğimiz vecihle 
bunda bir hads vardır ki daha ziyade bir delile istinad edemez. Gündelik tefekkür 
nedir? Vücûd neden ibarettir? Bunu da daha ziyade tarif eyleyemeyiz. Bu husus 
böyle bir bedâhet ve sarahat-i zâtiyeyi haizdir ki diğer her marifetin nümûne ve 
mikyasıdır. 

Dekart bu meseleyi bir kıyas gibi addetmek galattır diye beyan ediyor. Lakin 
kendisi de kavl-i marufundaki Ergo, yani imdi lafzını kullanarak bu galata bilâ-
şübhe düşmüştür. 

Hiç bir şüphenin sarsamayacağı bu basit hads bununla beraber yine bir bilgi 
değildir. O halde yolumuzu nasıl takip edeceğiz; marifetimize haricî bir kıymet, 
istihzarât-ı fikriyemize, düşündüğümüz şeylere bir gerçeklik nasıl temin etmeli? 
Bu suallere cevap vermek için Dekart sebebiyet, daha iyisi eser ve müessirin bir-
birlerine bizzarûre mütekabil olmaları icap edeceği kaidesinden istifade ediyor. 
Bu kaide de Dekart’ın indinde hads ile keşf olunabilecek mebâdîdendir. İrfân-ı 
fıtrî bize talîm ediyor ki eser müessirinden ziyade bir şeyi ihtiva edemez. Bundan 
istintâc olunur ki hiç bir şey hiçten teşekkül edemez ve ekmel nâkıstan doğmaz. 

Eğer bunu kendi efkârımıza tatbik edersek aşikârdır ki bazı efkârın esbâb-ı 
hâriciyeden mütevellid ve bazılarının bizzat kendimizden sâdır olmuş mevcûd 
olduklarını izah etmek icap eder. Fakat bu izahatın hiç biri mevcûd-u gayr-ı müte-
nahî ve cemî-i kemâlin mazhar-ı etemmi olan Allah Teâlâ mefhûmunu anlatmaya 
kafî değildir. Ben bizzat bir mevcûd-u mütenahî olduğumdan bu mefhûmu ibdâ 
edemem. Bu fikir kemâlât-ı husûsiye-i müteyakkıneyi terkipten tevellüd edemez. 
Zira o halde ulûhiyet mefhûmunun alâim-i mütemeyyizesi olan vâhidiyet ve adem-
i imkân infisâhı olmayacak idi. Fazla olarak geride yalnız Allah kalıyor. Bu fikir 
bize şu manada mevhûbdur ki kuvve-i müfekkiremiz kesb-ü rûşenâî ettiği dakika-
dan itibaren kendi kuvvetiyle bu mefhûmu sahih olarak idrâk edebilir. 

Demek ki Dekart bu fikr-i vehbî tabirinden bidâyeten mû’ta bir fikir kasd 
etmeyip belki tevsî-i kuvvesine malik olduğu bir fikir kastediyor. 
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Dekart der ki, mevcûdiyetim hakkındaki fikir bize nasıl fıtrî ve vehbî ise Al-
lah’ın mevcûdiyeti hakkındaki fikir de bize öylece vehbîdir. (Efkâr-ı vehbiye 
bizzat kuvve-i tefekküriyemizden sâdır olmaktadır) Fakat şu vehbî lafzı talî’siz 
imiş, zira birçok galatâta sebep olmuştur. 

Allah Teâlânın mevcûdiyeti hakkındaki fikrin sebebiyet-i müteârifesine is-
tinâden tabî olunan hakîkati; Dekart’ın indinde bilgimizin hakîkatini temin için 
metîn bir esastır. Her ne biliyorsam bu mefhûmun ifade ettiği hakikat-i gayr-ı 
mütenâhiyeden bir cüz, Allah mefhûmunun ihtiva ettiği kemâlâttan bir şey olup 
bu haysiyetle benim için ilm-i yakîndir. Yalnız bir mevcûd-u mütenâhî aldanabi-
lir, hata mevcûd-u nâmütenâhî indinde zâildir. Ben ise o mevcûd-u ekmelin 
kemâline efkâr-ı celiyye ve râikamla iştirak ediyorum.  

Cemî-i ihsasât ve cemî-i efkârımızın illet-i nihayesi olan Allah’ın bir 
mevcûd-u ekmel olduğu için aldatamıyacağını söyleyerek bir şekl-i âmiyânede 
ifade etmek istediği mana işte bundan ibarettir. Fakat Allah mefhûmuyla bilgimi-
zin hakîkati daha az sathî bir irtibat olduğunu ona yakından bakarak işrâb ediyor.  

Mademki kendi noksanını ancak az çok bariz ve mütemeyyiz bir kemâl 
mefhûmu vasıtasıyla istibsâr edebiliyorum ve Allah mefhûmu her şeyi muhît olan 
kemâl-i ulyâ mefhûmudur. Bu mefhûm benim için bir gâyedir. Ona nazaran mari-
fet nâkısamı mukayese ve tashîh edebiliyorum: Allah mefhûmunu marifet nazari-
yesine karıştırarak Dekart Allah’ı mana-yı dînîsince nazar-ı itibara almamış olu-
yor. Onun indinde Allah mefhûmu bir silsile-i vücûd mefhûmudur ki cemî-i eş-
yâyı muhît olup bir hakîkati olmuş iktiza eden her şeyin o silsilede bizzarûre yer 
bulması iktiza etmektedir. 

İşte altıncı teemmülde dediği de budur: “Hey’et-i umumiyesiyle nazar-ı itiba-
ra aldığı halde tabiattan; ben şimdi Allah’ın kendinden yahut eşyâ-yı mahlûkada 
tesîs ettiği tertîb ve nizamdan başka bir şey anlamıyorum. Sahih nazarıyla tasdîk 
edeceğim şey, binâenalâzâlik Allah lafzı kadar tabiat namıyla de tesmiye edilebi-
lecek olan şu silsilede ahz u mevkî edebilmelidir. Nazarımda bir şahsın hakikî 
bakiyye-i mükevvenâtı [okunmuyor] irtibatı sâyesindedir.  

Dekart’ta marifetinin kıymetine verdiği din esasen işte ondan ibarettir. Fakat 
bu fikir muraggab olursa olsun onun öyle ilahiyata aid bir şekil almasından ihtiraz 
edebilirdi. Sebebiyet kaidesi de kezâlik Allah mefhûmunun hakîkati ile mefruzdur. 
Filhakika zât-ı [okunmuyor] bir mütevassıt kâfidir. Sebebiyet kaidesi bir diğer 
mebâdî-yi ûlâ Dekart indinde marifet hususunda sûret-i katiyede [okunmuyor] 
ederler. Marifet [okunmuyor] Allah mefhûmuna müstenid olmalıdır. Eğer sebebi-
yet kaidesinin mazmûnu tevsî olunsaydı görülecekti ki bu mazmun hadisât-ı 
husûsiyeden her birinin kendine mahsus bir mevkii olan bir silsile faraziyesine 
maliktir. Belki sebebiyet nisbetinin ve sebebiyet kaidesinin daha sıhhatle teftîş ve 
tedkîk edildiği zaman Dekart asrından bir asır sonra gelmiştir.  

 
İlahiyat’a Ait Tefekkürât ve Nazariyâtı 
 
Dekart tahlil ve intikâd ile başlıyor fakat sıçrayarak tefekkürât-ı nazariye-i 

ilâhiye ve rûhâniyeyi geçiyor. Bu iki tefekkürâtın mebdeini “Düşünüyorum, bina-
enaleyh varım” cümlesinde buluyor. Şimdilik Dekart’ın Allah’a ait fikirlerinde 
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tevakkuf edeceğiz. Zira din-i tabiinin mazmûnu hakkında arzettiği esas cedîd 
tevsî sebebiyle bizim için iltifata şâyândır. Dekart (Vücûd-u bârînin tecrübe ile 
sabit; mevcûd ile ispat olunabileceğine itiraz ediyor. Havâdis-i tabiiyye ilâmâ-
yentehî devam edebilir ve bu tevâliyi takip hususunda aklımızın müptelâ olduğu 
acziyeti bir sebeb-i evveli kabul ve teslim vücubuyla karıştırmaya hakkımız yok-
tur. Bundan başka bir sebeb-i evvele Allah ismini vermek hakkını ibraz ile Allah 
mefhûmunun daha evvel tanınmış olacağını farz ederim. 

Dekart’ın delili bundan daha müstakîmdir. Bu evvelce de söylediğimiz ve-
cihle bir mevcûd-u mütenâhînin gayr-ı mütenâhî fikrini icad hususundaki adem-i 
imkândır. 

Bu fikri bile mütenâhî ve mahdut mevcut olmak haysiyetiyle benliğim fikrini 
farz ettirmektedir. Zira mütenâhî gayr-ı mütenâhînin tahdidini farz ettirir, gayr-ı 
mütenâhî kendi [okunmuyor] ile mütenâhîyi tevliye eden unsur-u müsbitdir. İmdi 
Allah mefhûmu hududu hazf ederek, yani bir nefy-i nefye teşekkül eder. Bu son 
tarife hukemâdan Gassandi itiraz etmiş ve Allah mefhûmunun mefkûre mefhûmu 
gibi hududun tevsi ve izalesiyle teşekkül etmiş olmasını reddetmiştir. 

Dekart buna cevaben demiştir ki; tecrübe ile sabit kemal-i nisbî fikrini tevsî 
kuvvesi bile menşeimizin Allah’ta olduğunu farz ettirir. Dekart diyor ki; Alah 
mefhûmu mademki bir mevzu-u gayr-ı mütenâhîye taalluk ediyor. Bir mahluk-u 
mütenâhî tarafından ibdâ olunamaz. Dekart’ın bundan başka diğer bir delili daha 
vardır ki eğer biz bir mevcûd-u gayr-ı mütenâhî vücûdunu da teslime mecburuz, 
diyor. Zira ona vücûdunu inkâr eylemek ondan bir kemâli nefy eylemek demektir 
ki, bunun neticesi bizzat kendimizi nakz olur. Bir şeyin kemâlât veya nevâkısa 
malik olabilmesi için vücûdun şart olduğuna, fakat onun fînefsihî bir kemâl ol-
madığına dair olan Dekart’ın istidlâline yine Gassandi itiraz etmişdi. 

Dekart eşyaya kendilerine havâs isnâd ettiğimiz tarzda vücûdu da isnad et-
mekte olduğumuzu zannetmekte ısrar eyledi. Dekart iki delil-i mütekaddim ile 
isabet ve makbuliyeti ispat ettiğini itikat eylediği Allah mefhûmunun âmmeye 
şâmil olduğunu duyuyor, insanların çoğu Allah’a bir mevcûd-u ulvî ve gayr-ı 
mütenâhî, cemî-i eşyanın hâlık-ı yegânesi nazarıyla bakmıyor. Ona bu Allah tabi-
riyle bir mevcûd-u mütenâhî nazarıyla bakıyorlar. Böyle bir Allah’ın vücûdunu 
insanlar arasında inkar eden bulunmasına artık taaccüp olunmaz. 

Dekart Allah hakkındaki fikrini şöyle temsil ediyor: Allah bizâtihî mevcûd 
olup mevcûd olmak için diğer hiç bir şeye muhtaç değildir. Dekart’ın Allah 
hakkında istîmal ettiği substans, yani cevher kelimesinin esâsen mevcûdât-ı müte-
nâhiye hakkında istimal ettiği sahih ise de bu tabirin mevcûdât-ı mütenâhîye ile 
mevcud-u gayr-ı mütenâhî hakkında aynı manada kullanılamıyacağını beyan edi-
yor. Mevcûdat-ı mütenâhîye cümleten mevcûd-u gayr-ı mütenâhiye [okunmuyor] 
Onlara cevâhir ıtlâkı hilâf-ı vaz’dır. Dekart bilhassa mektuplarında cevherin ma-
nasını mevzu-u dairesinde şerhediyor. Diyor ki; Allah’ın vücûdunu ispat onu ek-
mel-i vücûd addetmeksizin mümkün olamaz. Fakat ondan sâdır olmaksızın saha-i 
mükevvenâta bir şey geçmiş olsaydı o ekmel olamazdı. Felsefe-i tabiiyye bize 
çoktan öğretiyor ki en ufak bir fikir akl-ı beşerde Allah onu istemeksizin ve onun 
neş’etini mine’l-ezel istemiş olmaksızın zuhûr edemez.  
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Dekart’ın cüz-i fert nazariyesinin reddedilmesini mûcib esbâbdan birisi de 
budur. Çünkü cüz-i ferdin bizâtihî kâim olması lazımgelir. Halbuki sâir cemî eş-
yâdan hiç birisine muhtâc olmayarak bizâtihî kâim olabilen yalnız bir mevcûd-u âlî 
ve vâhid vardır. Dekart eserlerinde daha az kat’iyetle serd-i efkâr ediyor. Zira cev-
her mefhûmunun tarif-i dakîki yada âmiyâne bir tarif kaleminin ucundan kaçmıştır. 
Kelimenin daha geniş manasında cevher-i şey yahut mevcûd manasına gelir. Bazı 
sıfâtına malik olsa şey cevherdir. Sıfattan bir cevheri istintâc edemez. Yani malik-i 
sıfat, bir mevcûd-u mütenâhî bir cevher olabilir. Aşikârdır ki şu iki manası saraha-
ten tefrîk olunmasa ibhâmı icab eder. Fakat Dekart nefs ve cismin tamamen müs-
takil cevâhir olduklarını tasavvur ediyor. Cevherin mefhûm-u mahdûdiyeti 
mevcûdât-ı mütenâhiyeye nasıl tatbîk edilirse manâ-yı vâsiini mevcûd-u gayr-ı 
mütenâhiyeye öylece tatbîk ediyor. Bu mefhûm filhakika kemâl-i mutlak’ın cemî 
sıfatını, yani bütün sıfât-ı muhkemeyi muhtevîdir. 

Sebebiyet kaidesi Dekart’i vücûd-u ilahîyi teslime eriştirmişti. Fakat yine bu 
kaide Allah’ın da bir sebebi olmasını iktiza edeceğini hatıra getirmez mi? Dekart 
bu müşkilden sebeb-i zâtının haricinde olan şeye sebep dâhilinde olan şeyi 
ayırarak kaçmaya çalışıyor. 

Dekart’ın mülahazası müessirin esere nispeti ne ise Allah da kendi zatına 
muhabbetle öyledir. Vücûd-u nâmütenâhî olmak itibariyle Allah tükenmez bir 
kudrete malik olup mevcûd olmak için kendinden başkasına muhtâc değildir. Bu 
vecihle cevher ve sebeb bizâtihî mefhûmların birbirine sıkı sıkıya düğümleniyor. 
Bilâhare pek hâr bir Kartezyen olan ilahiyat ulemâsından Antuan Arno sebeb-i 
bizâtihî mefhûmunun kendi kendini nâkıs olduğunu beyan ile itiraz ve bunun her 
halde Allah’a tatbîk olunmayacağını iddia eylemiştir. Zira diyor ki; hiç bir kimse 
malik olmadığı şeyi veremez. Eğer bir kimse bizzat kendini yaratmış olsaydı 
kendisinin akdemce mevcûd olması lazım gelirdi. Eğer Allah sebep ise kezâlik 
eser dahî olması icâb eder. Sebep eserine zamânen tekaddüm eyler, fakat Allah’ta 
mazi ve müstakbelde yahut imkân hakikaten tefrîk ve temyîz edilemez.  

Dekart fazlaca diyor ki, Eğer biz Allah’ın mevcûdiyetini sebebiyet nazarıyla 
ispat ediyor isek bu kaideyi bizzat Allah da tatbîke mecburdur. Ancak Allah’ı 
kendi zâtının sebebi olarak tasavvur etmezsek bu mümkün olamaz. Bununla bera-
ber şu sebeb tabiri Allah’tan bahsederken ancak tenbîh için istîmal olunabilir. 
Zira marifet-i beşeriye nâkıstır. Vakıâ Allaha sebeb ıtlâk olunabilirse de kendi 
kendisinin eseri denilemez. Eğer böyle olmasa idi, zâtullahta bâkîsine nispetle 
aşağı derecede bir şey bulunması lazımgelirdi. Zaman-ı nispetin de Allah 
hakkında hiçbir kıymeti yoktur. Zira zaman ancak insanın bir mahsûl-ü tasvîridir. 

Dekart’ın din hakkındaki felsefesi efkâr-ı esâsiyemizin ilahiyâta tatbîkinde 
mana ve makbûliyetini teftîş ihtiyacını bizzarûre tevlîd etmiştir. (Bir her şey, hem 
mevcûd hem nâmevcûd olamaz. Bir müsellesin zaviyeleri mecmûu iki kâimeye 
müsâvîdir) gibi hakâyık-ı [okunmuyor] nin Cenâb-ı Bârî Teâlânın irâde-i mutla-
ka-i sübhâniyesine tâbî olduklarını tâ’lîm ettiği görüldüğü vakit zaman nispetinin 
Allah indinde hiçbir kıymeti olmadığını hâssaten nazar-ı dikkate almalıdır. Al-
lah’ın hikmetiyle iradesi birbirinden ayrı değildir. Bârî Teâlâ hakâyık-ı ezeliyeyi 
evvelâ anlayıp da sonra vaz etmiş değildir. Onun iradesi zâtı gibi ezelî ve lâyete-
gayyerdir. 
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Dekart’ın Allah Teâlâ hakkındaki fikriyle Nasârâ’nın tasavvuru arasındaki 
fark-ı azîm burada görülür. Bu mülâhazâtında Dekart kâmilen hak verilmese bile 
yine müşkil bir mevkide kalıyor. Şüphe vasıtasıyla noksanımızı tanıdık. Bu nok-
san mefhûmu da kemâl mefhûmunu iktizâ ettirdi. Şu vecihle Allah Teâlâ 
mefhûmuna kadar î’tilâ ettik. Fakat bu zirveye tırmansak noksan yine kalıyor. 
Ancak cemî-i eşyânın esâsında olan mevcûd mademki bu mevcûd-u ekmel’dir. O 
halde noksan nasıl zuhûr edebilmiştir. Dekart cevâben diyor ki; noksan her şeyi 
mütenâhîye vâciben mülâsıktır ve her şey mahlûk-u mütenâhîdir. Fazla olarak 
noksanı ihdâs eden ancak bir nefy’dir. Bu nefiy âlemi başka türlüsü olamayacak 
sûrette daha mükemmel kılar. Zira ondan dolayı bu mevcûdâtın tenevvuu daha 
ziyadeleşir. Her ne kadar göz bedende âzânın eşrefi ise de diğer âzâ-yı bedenin 
şikâyete hakları olamaz. Zira beden münhasıran gözlerden teşekkül edemez. De-
kart’ın şu mebhasdaki mülâhazâtı ileride Laybniç [Leibnitz] tarafından ziyâde 
tefahhus edilmiştir. 
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ABSTRACT 
An affluent legacy spanning across almost the entire fields of social sciences 
entitles Izmirli to a rank among the profoundest and most multifaceted schol-
ars of the Constitutional and Republican eras densely tarred with political 
and philosophical turmoil. Many of his works are the first compilations of 
their kind in Turkey, added to which is no doubt the more coveted accolade 
of being the founder of Islamic philosophy, in Turkey in the disciplinary 
sense, a propounding most saliently characterized by a sophisticated and of-
ten intricate philosophical lexis. Among the independent studies brought to 
completion by the pen of Izmirli on the leading historical exponents of Is-
lamic philosophy hitherto cited. 
Izmirli is also the first thinker to intentionally seek and subsequently write on 
philosophers, among the Islamic philosophers’ ensemble, those with Turkish 
origin, motivated by the urge to reinforce a Turkish grip across the rope of 
Islamic thought. 
Izmirli was not so much a philosopher who propounded a distinct system as 
an encyclopedic who compiled an array of works across vast fields of in-
quiry.  
Key words: Ismail Haqqı Izmirli, philosophy, Islamic philosophy, Constitu-
tional period. 

 
 ÖZET 
 Hemen hemen sosyal bilimlerin her sahasında eserler veren İzmirli İsmail 

Hakkı, Meşrûtiyet ve Cûmhuriyet dönemlerini yaşamış çok yönlü bir ilim ve 
fikir adamımızdır. Yaşadığı dönemler, fikrî ve siyasî hareketliliğin en yoğun 
ve en çalkantılı dönemleridir. Yazdığı eserlerin bir çoğu bizce alanında Tür-
kiye’de yazılmış ilk eserlerdir. Bununla birlikte İsmail Hakkı, İslâm felsefe-
sinin sistematik bir disiplin olarak, Türkiye’de “kurucusu” kabul edilmekte-
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dir. Ancak onun genel olarak felsefe alanında özel olarak İslâm felsefesi 
alanında kullandığı felsefî dil oldukça ağdalı ve ağırdır. Alanında kurucu 
olacak kadar vukufiyetli olan İzmirli, İslâm filozoflarının sistem ve düşünce-
leri hususunda müstakil kitaplar telif etmiş, uzun makaleler kaleme almıştır.  

 İzmirli, ayrıca İslâm filozofları arasında Türk olanları arayan ve İslâm felse-
fesindeki Türk filozoflar hakkında eser veren ilk düşünürümüzdür. Bununla 
birlikte İzmirli, bazı eserlerinde Türklerin İslâm düşüncesindeki etkisini ve 
hâkimiyetini pekiştirmek amacındadır.  

 İzmirli, bir filozof, bir sistem kurucusu değildir. Her sahayla ilgilenip, eserler 
telif etmesi onu bir “ansiklopedist” konuma yerleştirmektedir.  
Anahtar Kelimeler: İsmail Hakkı İzmirli, felsefe, İslâm felsefesi, 
Meşrutiyet. 

… 
 
I. Hayatı, Tahsili ve Bulunduğu Görevler 

 
Osmanlı’nın son dönemi (Meşrutiyet) ile Cumhuriyet dönemi neslinin önde 

gelen ilim ve fikir adamlarından İsmail Hakkı İzmirli, 1868 yılında, İzmir’de 
İkiçeşmelik Mahallesi’nde dünyaya gelmiştir. Babası yedek yüzbaşı İzmirli Ha-
san Efendi olup, büyük babası İzmirli Çubukçu Hüseyin Efendi’dir. Babası Hasan 
Efendi, 1867’de Girit’e gittiğinde Kandiyeli Hafize Hanımla evlenir. İsmail 
Hakkı’nın annesi Hafize Hanım, Hasan Efendi’yle evlendiğinde (birçok Giritli 
gibi) Türkçe bilmeyip Rumca konuşmaktaydı. Evlendikten sonra eşinden Türkçe 
konuşmayı yavaş yavaş öğrenmiştir. Kültürlü bir aileden gelen İzmirli’nin ata-
larının nereli olduğu hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır.1 İlk ve orta öğreni-
mini İzmir’de yapan İsmail Hakkı, İkiçeşmelik İbtidaî ve Rüşdiyesi’ni bitirmiştir. 
2 

İzmirli İsmail Hakkı, babasının amcası Âmâ Hafız’dan Kur’an hıfzını tamam-
layıp, medrese derslerine devam ederken, Kâmil Efendi adlı bir zattan Farsça ders-
leri okumuş; Rüşdiye’yi bitirdikten sonra İzmir’de Farsça öğretmenliğinde bulu-
nurken Ahmet Asım Efendi isimli bir sufiden de on yıl tasavvuf dersleri almıştır.3 

İzmirli, İstanbul Mercan Lisesi’nde öğretmenlik vazifesini sürdürürken, 
1897’de Necati Bey’in kızı Nuriye Hanım’la evlenmiştir. Düşünürümüzün bu 
evliliğinden üç çocuğu olur: Celaleddin, Necmeddin ve Nureddin’dir. Nuriye 
Hanım’ın 1908’de hayatını kaybetmesiyle, bu evlilik (1897-1908) ancak on iki yıl 
sürebildi. Nuriye Hanım’ın hayatını kaybetmesinden 9 ay sonra Aziz Efendi’nin 
kızı Kadriye Hanım’la evlenmiş; bu evlilikten de Hayreddin isimli bir oğlu ol-
muştur.4 

 
1  Celaleddin İzmirli, İzmirli İsmail Hakkı’nın Hayatı, Eserleri, Dînî ve Felsefî İlimlerdeki Mevkii, 

Jübilesi, ve Vefatı, İstanbul 1946, 5; Sabri Hizmetli, İzmirli İsmail Hakkı, Ankara 1996, 1. 
2  “İsmail Hakkı’ mad., Ana Britanica, İstanbul 1988, XII, 182. 
3  İsmail Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, II. Baskı, İstanbul 1989, II, 91. 
4  Sabri Hizmetli, “İsmail Hakkı İzmirli’nin Hayatı, Eserleri ve Mezhep Anlayışı” (1), Millî Eğitim 

ve Kültür Dergisi, yıl:5, Sayı:18, Ankara 1982, 22. 
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Dört yaşında ilkokula giden İsmail Hakkı, ilk tahsilini yaptıktan sonra, ba-
basının amcasından hafızlık dersleri alarak kısa zamanda hafız olmuştur. Bir ta-
raftan rüşdiyeyi sürdürürken diğer taraftan medrese tahsilini de yapan İzmirli, 
Sultan Selim Medresesi müderrislerinden Hafız Şakir Efendi’den şer’î ilimleri 
tahsil etmiştir. Düşünürümüz öğreniminin nihayetinde biri hadis ilminden, diğeri 
de Şazali tarikatından iki icazetnâme almıştır.5 İzmirli, lise öğrenimi sırasında 
İzmirli bir Yahudi’den karşılığında Türkçe öğretmek şartıyla Fransızca öğrenir. 
Bununla birlikte o, Arapça, Farsça, Rusça, Rumca ve Latince’yi de bilirdi. Bu 
dillerden Rusça ve Rumca’yı –Giritli olan– annesinden öğrenmiştir.  

İsmail Hakkı İzmirli’nin tahsil hayatında okuduğu, ilmî disiplinlere gelince: 
İslâmî ilimlerin yanında, yaşadığı dönemdeki “Batılılaşma ve Çağdaşlaşma” faa-
liyetleri nedeniyle mektep programlarına dahil edilen Batı düşüncesini de tanıma 
fırsatı olur. Altı yabancı dili bilmesi, İsmail Hakkı’ya –değişik kaynaklardan bes-
lenmesi sebebiyle– geniş bir ilmî perspektif kazandırır: Kur’an ilimleri başta ol-
mak üzere tefsir, hadis, fıkıh, fıkıh usulü, hadis usulü, kelâm, ilm-i hilaf, tasavvuf, 
hikmet, İslâm tarihi, hikmet-felsefe, İslâm felsefesi, mantık ve Batı felsefesi gibi 
dersleri talim eder. O, klasik medrese programını sürdürürken, bunun yanında 
felsefe, mantık ve çağdaş düşünce ve ekoller hususunda da bilgi sahibi olur.6 

Rüşdiye’yi İzmir’de bitiren İsmail Hakkı Bey, yüksek tahsilini yapmak 
amacıyla İstanbul’a gelir7(1892)8. 1894’de Yüksek Öğretmen Okulu’nu (Dâru’l-
Muallimin-i Âli) bitiren İzmirli, aynı zamanda Hafız Şakir’in Medrese’deki dersle-
rine devam eder. Maarif Nazır’ı Zühtü Paşa kendisini İstanbul’da alıkoyarak ço-
cuklarına öğretmen tayin eder. O, daha sonra Mülkiye’de Manastırlı İsmail 
Hakkı’nın yerine fıkıh usulü okutur. Meşrûtiyet’in başında 1911’de Emrullah 
Efendi maarif nazırı olunca onun yerine Darülfünun Edebiyat Fakültesi’nde felse-
fe, Hukuk Fakültesi’nde fıkıh usulü, sonradan Medresetü’l-Mütehassisin’de felsefe 
ve 1915’de Darülfünun Edebiyat Fakültesi’nde İslâm felsefesi tarihi müderrisliği 
yapar ve 1933 yılında Üniversite bünyesinde aynı Fakülte’de İslâm felsefesi ordi-
naryüs profesörü olarak emekli olur.9 

İzmirli’nin hayatı bir taraftan öğrenmek diğer taraftan da muallim ve müder-
rislikle geçmiştir. Mülkiye Mektebi’nde (14 Haziran 1904-11 kasım 1908) Arap-
ça, kelâm, İslâm tarihi, fıkıh usulü, Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye; Daruşşafaka’da 
mantık, kelâm, İslâm tarihi; Darulfünun İlâhiyat (Fakültesi’nde) Şubesi’nde, fıkıh 
usulü, ilm-i hilaf, hikmet-i teşri, siyer-i nebi, Arap felsefesi, hadis, ve hadis tarihi, 
fıkıh tarihi, İslâm tarihî; Darulfünun Edebiyat Şubesi’nde (1911-1915) felsefe, 
mantık, mâbadettabia, Arap edebiyatı; Hukuk Şubesi’nde fıkıh usulü; Sahn’da 
(Yüksek Medrese), İslâm felsefesi tarihî; Vaizin Medresesi’nde ilm-i kelâm, felse-
fe ve dinler tarihî dersleri vermiştir. Ayrıca Darulfünun’un 1933’de üniversiteye 

 
5  Hizmetli, agm, 23; Celaleddin İzmirli, İzmirli İsmail Hakkı’nın Hayatı, Eserleri, Dînî ve Felsefî 
İlimlerdeki Mevkii, Jübilesi ve Vefatı, 6-7. 

6  Hizmetli, İsmail Hakkı İzmirli, 7. 
7  Hizmetli, “İsmail Hakkı İzmirli’nin Hayatı, Eserleri ve Mezhep Anlayışı (1)”, 23. 
8  Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, 282. 
9  Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, 282.; Celaleddin İzmirli, İslâm Aleminde Yetişen 

Filozof, Tabip, Natüralist ve Biyologlar, Ankara 1951, 54. 
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dönüştürülmesi üzerine Edebiyat Fakültesi’ne bağlı İslâm Tetkikleri Enstitü-
sü’nde hadis ve tefsir tarihleri ve Müslüman-Türk alimlerinin hayatlarıyla ilgili 
dersleri vermeyi sürdürmüştür. 10 

İzmirli, hocalığının yanında, idari görevlerde de bulunmuştur: Daruşşafaka, 
Daru’l-muallimin İlâhiyat ve Edebiyat Fakülteleri, Medresetü’l-Mütehassisin, İs-
tanbul Üniversitesi İslâm enstitüsü vb. yerlerde müdürlük yapmış ve birçok ilmî 
komisyona da ( Maarif Nezareti Teftiş ve Muayene Heyeti, Medreseler Teftiş He-
yeti, Darü’l-Hikmeti’-l İslamiye, Maarif Nezareti Tedkik-i Kütüp, Islahat-ı İlmiye 
Encümeni, Şer’îye ve Evkâf Vekaleti, Tetkikât ve Telifât-ı İslamiye Heyeti,...) üye 
olarak katılmıştır.11  

Ömrü boyunca bir çok öğrenci yetiştiren İzmirli’nin daha sonra önemli gö-
revlere gelen talebelerinden bazılarının isimlerini, oğlu Celaleddin şöyle vermek-
tedir: Başbakan Şükrü Saracoğlu, Millî Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, Diyanet 
Reisi Muavini Aksekili Ahmet Hamdi, felsefe öğretmenlerinden Faika İsam 
Onan, Mahmut Celalettin Ökten, tarih öğretmeni Zekai Konrapa.... 12 

Bunun yanında İsmail Hakkı İzmirli, 1932 ve 1937 yıllarında düzenlenen 
Türk Tarih Kurumu Kongreleri’ne katılarak tebliğler sunmuş; İslâm Ansiklopedi-
si’ne tepki olarak çıkarılan İslâm-Türk Ansiklopedisi’nin13 ilmî heyet baş-
kanlığında görev almış14 ve çok sayıda madde yazmıştır (1940-1946). 8 Aralık 
1944’de Kadıköy Halkevi’nde kendisi için bir jübile yapılan İzmirli, 3700 ciltlik 
kütüphanesini ve basılmamış eserlerini Süleymaniye Kütüphanesi’ne vakfetmiştir.  

1935 yılında emekliye ayrılan İsmail Hakkı Bey, sağlıklı bir hayat sürdür-
müştü. Ancak 1940 yılında diyabetik hastalığına yakalandı; emekli olduktan son-
ra da ilmî faaliyetlerini devam ettirmiş; çeşitli kongrelere katılarak vaktini değer-
lendirmeye çalışmıştı. 31 Ocak15 1946 yılında Ankara’da vefat etti.16 

 
 
II. Çeşitli Sahalarda Kaleme Aldığı Eserleri 
  
Ahlak ve Tasavvufa Dair Eserleri 

 
a.   Gazilere Armağan, İstanbul, 1915. 
b. Mulahhas İlm-i Ahlak (basılmamıştır), Süleymaniye Kütüphanesi, İ.İ.H. 

bölümü, no: 3762, 30 varak. 

 
10  Ali Çankaya, Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, Ankara 1968-1968, II, 1000-1001; “İzmirli, 
İsmail Hakkı”, mad., Türk Ansiklopedisi, Ankara 1972, XX, 477; Kara, Türkiye’de İslamcılık Dü-
şüncesi, II, 92. 

11  İzmirli, Celaleddin, İzmirli İsmail Hakkı’nın Hayatı, Eserleri, Dînî ve Felsefî İlimlerdeki Mevkii, 
Jübilesi, ve Vefatı, 31, 33. 

12  Celaleddin İzmirli, İzmirli İsmail Hakkı’nın Hayatı, Eserleri, Dînî ve Felsefî İlimlerdeki Mevkii, 
Jübilesi, ve Vefatı, 8. 

13  Bkz. İslâm-Türk Ansilopedisi, İstanbul 1360 (1941). 
14  Edip Eşref, “İlim Güneşi, Ord. Prof. İsmail Hakkı İzmirli”, Sebilürreşad, c:2, sayı:30, İstanbul 

1949 (şubat). 
15  İzmirli’nin ölüm tarihindeki ay ve gün konusunda farklılıklar var: İsmail Kara’ya göre’ 31 Ocak / 

1 Şubat’, Hizmetli ise iki tarih veriyor: Millî Eğitim ve Kültür Dergisi’n de ‘31 Aralık’ (s.22). 
16  Hizmetli, İsmail Hakkı İzmirli, 3. 
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c. Tasavvuf Tarihî (basılmamıştır) 
d. Tasavvuf Zaferleri mi Mustasvıfa Sözleri mi? (Şeyh Saffet’in “Tasav-

vuf’un Zaferleri” adlı eserine cevap), İstanbul, 1922, 
e. İş ve Meslek Terbiyesi. 
 
Dinler Tarihî İle İlgili Eserleri 

 
a. Anglikan Kilisesine Cevap, İstanbul, 1921.(Eser Fahri Unan tarafından 

sadeleştirilerek yeniden neşredildi. Ankara, 1995) 
b. Yahudi Tarihî (basılmamıştır). 
c.  Yahudilik, Hıristiyanlık, Müslümanlık, İstanbul, 1926. 
 Mantığa Ait Eserler 
a. Mantık-ı Tatbiki veya Fenn-i Esâlib, İstanbul, 1909. 
b. İlm-i Mantık, İstanbul, 1911. 
c. Miyaru’l-Ulûm, İstanbul, 1315. 
d. Mizanü’l-İtidal, İstanbul, 1913. 
e. Fenn-i Menâhic (=Methodologie, Mantık), Hukuk Matbaası, İstanbul, 

1329. 
  
Felsefeye Dair Eserler 

 
a. Muhtasar Felsefe-i Ûlâ, İstanbul, 1329 (1913). 
b. Arap Felsefesi, İstanbul, 1329-1331. 
c. Felsefe Dersleri, İstanbul, 1330(1922). 
d. Felsefe-Hikmet, İstanbul, 1333. 
e. Felsefe-i İslamiye Tarihî-I (Ebu’l Hükema Yakup el-Kindî), İstanbul, 

1338. 
f. Felsefe-i İslamiye Tarihî, İstanbul, 1326. 
g. İhvan-ı Safa Felsefesi, İstanbul, 1337. 
h. Türk İslâm Filozofları, Müslüman Türk Hukuku ve Dînî, (Türk Tarihînin 

Ana Hatları Eserinin Müsveddeleri No:34), Başvekalet Müdevvenât Matbası, trz. 
ı. İslâm Mütefekkirleri ile Garp Mütefekkirleri Arasında Mukayese, Anka-

ra, 1944. 
i. Müslüman Türk Feylesofları, İstanbul, 1936. 
j. İslâm’da Felsefe Cereyanları, (Darülfunun İlâhiyat Fakültesi Mec-

muası’nda çıkan makalelerdir. 1995’de N. Ahmet Özalp tarafından “İslâm’da 
Felsefe Akımları” adıyla neşredildi.) 

k. Tasnifu’l-Ulûm (basılmamıştır.), Süleymaniye Kütüphanesi, İ.İ.H. bölü-
mü, no:3759/1-56 varak. 

l. Risale-i Hudûs (basılmamış), Süleymaniye Küt., İ.H.İ. Böl., no:3742. 
m. İslâm’da İlk Tercüme, İstanbul,1919. 
n. El-İnaye fi Şerhi’l-Bidaye (basılmamış), 50 varak, Süleyman Küt., İ.H.İ. 

Böl., no: 3764. 
m. İzmirli, “İslâm İlimleri”, İslâm Türk Ansiklopedisi, İstanbul, 1941, I 

(Mukaddime). 
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İzmirli, bu eserlerinin dışında, Darülfunun Edebiyat Fakültesi Mecmuası, 
Sebilürreşad, Ceride-i İlmiye, İslâm-Türk Ansiklopedisi (37 madde yazmıştır), 
İslâm-Türk Ansiklopedisi Mecmuası, gibi mecmualarda ve Tasvir, İkdam ve Ulus 
gazetelerinde çok sayıda makalesi yayımlanmıştır.17 Ancak İsmail Kara, İzmir-
li’nin Sırat-ı Müstakim’de makaleleri bulunduğunu zikrediyorsa18 da, düşünürü-
müzün bu mecmuada hiçbir makalesine rastlayamadık. 

 
 
III. İslâm Felsefesi Disiplininin Kurumsallaşması 
 
Türkiye’de İslâm felsefesinin “kurucu”su olarak kabul edilen İzmirli’ye göre, 

İslâm felsefesi İslâm’ın etkisiyle tadil edilen felsefe demektir. İslâm felsefesinin 
diğer manası, İslâm’ın prensipleri (kavâid) üzerine kurulmuş felsefedir. Düşünü-
rümüz, müteahhirinin kelamına da İslâm felsefesi denildiğini bildirmektedir.19 

Filozoflar, heyula ve suret ile metafiziği geçip, İslâm düşüncesini felsefe 
alanına yaklaştırmak, vahiyle aklın uygunluğunu ortaya koymak; Kitab’ın 
(Kur’an) hakikatini, yaşayan felsefeye uygun bir şekilde açıklama gayesini güdü-
yorlardı. İzmirli’ye göre bu durum İslâm felsefesinin medarı iftiharıydı.20 Diğer 
taraftan mebde ve meâd, irade ve ruh gibi bugünkü felsefenin konularıyla serbest 
bir şekilde uğraşan İslâm felsefesi, yüksek bir ilmî hüviyeti ihtiva etmekteydi.21 
İzmirli’nin çağdaşı ve yakın arkadaşlarından Şemseddin Günaltay, İslâm felsefesi 
tabiriyle ifade edilen disiplini, gerçekte İslâmî bir felsefe değil de, bilakis kadim 
Yunan felsefesinin, İskenderiye ekolüne bürünmüş “İslamî” tabiriyle ifade edil-
miş bir uzantısı olarak kabul etmektedir. Ona göre asıl İslâmî felsefeyi kelâm 
kitaplarında aramak gerekmektedir.22 

İzmirli, Kur’an’ın bir felsefe kitabı olmadığını, ancak felsefenin konusu olan 
tevhidi bildirdiğini ileri sürer. Bu nedenle doğrudan doğruya tevhidi araştırmak 
İslâm felsefesi mevzuları içerisinde yer almaz. Ancak vahiyle haber verilen ger-
çekliği (hakikat) çözümlemek; aklın kanıtlanmış bir durumu haline getirmek; 
vahiyle aklın uygunluğunu ortaya koymak; Kur’an’ın gerçekliğini izah etmek 
İslâm felsefesinin temel görevi olmuştur. Ancak filozoflar, fiziğe dalıp bu alanda 
öne çıkmışlar, matematiksel ve fiziksel bilimlerde kesin aklî kanıtlara ve 

 
17  Türk Ansiklopedisi, “İzmirli, İsmail Hakkı” mad., XX, 477; Çankaya, Yeni Mülkiye Tarihi ve 

Mülkiyeliler, II; 1005-1007; Sabri Hizmetli, “İsmail Hakkı İzmirli’nin Hayatı, Eserleri ve Mezhep 
Anlayışı” (1-2), Milli Eğitim ve Kültür Dergisi, sayı:18, 19, Ankara 1982-1983, 33-35 / 39-40; 
Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, II.Baskı, İstanbul, II, 92-93. İzmirli’nin eserleri hakkında 
geniş bilgi için bkz. Hizmetli, La Vie Et Les Ouvres d’İzmirli İsmail Hakkı, Paris 1975 
(Basılmamış master tezi); Bayram Ali Çetinkaya, İzmirli İsmail Hakkı Hayatı, Eserleri, Görüşleri, 
İstanbul 2000. 

18  Kara, age, 93. 
19  İ. Hakkı İzmirli, Hikmet-i Teşri, İstanbul 1328, 47. İzmirli’nin bir disiplin olarak İslâm felsefesi 

yorumu için bkz. Ömer Mahir Alper, “İsmail Hakkı İzmirli’nin İslâm Felsefesini Yorum: İslâm 
Felsefesi Tarih Yazımına Bir Örnek”, İÜİF Dergisi, sayı: 8, İstanbul 2003, 119-158. 

20  İzmirli, İslâm Filozofları, 22. 
21  Aynı eser, 5. 
22  M. Şemseddin Günaltay, “Felsefe-i Kadime İslâm Alemine Ne Şekilde ve Hangi Tarikle Girdi.”, 

DİFM, c. I, İstanbul 1926, 184-185. 
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araştırmaya dayalı bir yöntem izlemişlerse de ilâhiyat sahasında bu yolu koruya-
mamışlar, kesinlikten uzak (zannî) bir yol takip etmişlerdir. İslâm felsefesi, felse-
fe ile naslar arasında bir uzlaşma noktası bulmak konusunda yoğunlaşır. Bu felse-
fe, din ve vahyi bir filozofa yakıştıracak şekilde izah etmiştir. Bu nedenle filozof-
larla kelamcıların ilişkileri büsbütün kopmamış, akılcı düşünce sınırları içinde 
İslâm düşünürleri adı altında her iki taraf mücadelelerini sürdürmüşler; nasları 
kendi bakış açılarına göre yorumlamış ve açıklamışlardır.23 

İsmail Hakkı’ya göre İslâm filozofları, oldukça karışık, birbirinden uzak çap-
raşık düşünceler yığını olan eski felsefeyi süzerek çıkardıkları İslâm ilahiyatıyla 
birleştirmişlerdi. Bu hiç de kolay olmayan bir durumdu. İslâm felsefesi, sürekli 
olarak çevrilen Yunan eserlerinin eklektizmi biçiminde kalmıştı. Felsefî nazariye-
ler değiştirilmemiş, fakat açığa kavuşturularak uyumlu bir hale getirilmiş; İslâm 
inançlarıyla birleştirilmişti. İslâm Felsefesi Tarihi, eski Yunan düşüncelerini bü-
yük bir özgürlük ve geniş kapsamlı bir çerçeve içinde adeta kendisine mal ederek, 
öğretim konusunda ilk deneyimi göstermiş, felsefe konularından birçok şey alarak 
boşluklarını doldurmuştur. Özgün olan bu durumu, İslâm felsefesi tarihçileri de 
itiraf etmişlerdir. Bu çerçevede İslam düşünce tarihçilerinin ilk isimlerinden biri 
olan De Boer, gerçek anlamıyla bir İslâm felsefesinin güçlüğünden yakınırken, 
Müslümanlar arasında birçok kimsenin tefelsüfte bulunduklarını da inkâr etme-
mektedir. Ona göre Yunan kisvesi altında da olsa İslâm filozoflarının ileri sürdük-
leri fikirlerde kendilerine özgü düşünceler vardır.24 

İzmirli’ye göre ilk ilimlere (ulûm-u evâil) ait tercüme faaliyetleri yeni bir dü-
şünce hareketine neden oldu. Kelâm okulu yeni bir ivme kazandığı gibi, 
karşısında ayrıca bir felsefe okulu açıldı. Bu zamana kadar aklî düşünceyi temsil 
edenlere de “filozof” denilmekteydi. Mütefekkirimize göre İslâm felsefesi denilen 
bu yeni düşünce akımı, gerçekte İslâmî bir felsefe değildi. Aksine Yunan felsefe-
sinin, İskenderiye kisvesine bürünmüş, Süryanî tesirinde kalmış ve İslâmî kav-
ramlarla dile getirilmiş, İslâm ilahiyatıyla birleştirilmiş bir şekliydi. Felsefe ayrı 
bir sistemler toplamı değildi. Aksine tek bir bilimdi. Fakat bunun bir çeşit görü-
nümü vardı. Bu görünümler en pozitif deneycilikten en coşkun tasavvufçuluğa 
kadar uzanıyordu. Gerçek filozof, çeşitli görünümler arasındaki uyum ve birliği 
kavrayandı. Felsefe, tercümeler kanalıyla devam etmekteydi. Bu akım gelişme ve 
olgunlaşma döneminde bile etraflı bir şekilde yayılamadı. Çünkü kelamcılar 
karşısına çıkmaktaydı. Felsefeyle ilgili çevirileri takip eden elit bir sınıfta sınırlı 
kalıyordu. İslâm felsefesinde Aristo hakimdi. Filozof denildiğinde Aristo an-
laşılmaktaydı. Çünkü çevirilen eserler arasında yalnızca Aristo’nun kitapları an-
siklopedik bir özellik taşıyordu. Ancak İslâm Meşşâîleri yalnız Aristo 
açımlayıcılığı ile onun sistemini açıklamakla kalmamışlar; aksine onun öğretisini 
yorumlarken, bunu kendi öğretilerinin açıklanmasına aracı yapmışlardı. Felsefe 
eserleri dikkatle incelenirse, İslâm felsefesinin kendi özüyle var olduğu görülür. 
İslâm filozofları kendilerine özgü düşünsel öğelerle ayrılırlar; felsefeleri de za-
manlarında bilinen felsefeden başka bir felsefesidir.25 

 
23  İzmirli, İslâm’da Felsefe Akımları, 25-26. 
24  İzmirli, İslâm’da Felsefe Akımları, 27-28. 
25  İzmirli, İslâm’da Felsefe Akımları, 63, 325-326. 
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İzmirliye göre İslâm felsefesi de, metafizik gibi varlığın mebdeinden (prensib, 
ilke) ve meâddan söz eder; nesnelerin aslını ve ereğini araştırır. Şübheciler (his-
bâniye), ilk ilke (mebâ-i evvel) sorununun çözümlenemeyeceğini öne sürerler. 
Maddiyyun (materyalistler), ilk ilkenin madde; idealistler (misâliyun) tam tersine 
ilk ilkenin ruh olduğunu savunurlar. Fakat onlar, bu ruhun bilinç ve kavrayış sahibi 
olmasını isterlerken, idealistler arasında yer alan ruhçular, bu ruhun bilinç ve kav-
rayış olmasını şart koşarlar. Panteistler (vücudiye) ise, madde ve ruh yerine tek bir 
cevher kabul ederler. Bu tümel töz (cevher-i külli) duyumlarımızla algılanabilmesi 
bakımından madde, vicdanımıza açık olması bakımından da ruhtur. Bütün İslâm 
düşünürleri ilk ilkenin Tanrı olduğunda birleşirler. Buna karşılık Allah’ın sıfatları 
ve fiillerinde ayrılığa düşerler.  

Öte dünya konusuna gelince, İzmirli filozofların bu konuda kesinlikle uyu-
şamadıkları düşüncesindedir. Örneğin ruhçular ruhun bekasını kabul ettikleri 
halde, maddeciler ruhun değil sürekliliğini, kendisini bile inkâr ederler. Şüpheci-
lerle pozitivistler yine sorunun çözümlenemeyeceğinde ısrar ederler. İslâm düşü-
nürleri, ilk ilke sorununda olduğu gibi meâd konusunda da birleşirler. Ve öte 
dünya yaşamına inanırlar. Ama anlayış biçiminde ayrılırlar. Din bilginleri, ahiret 
hayatının cisimsel, bedene özgü olduğunda birleştikleri halde, İslâm filozofları 
meâdın ruhsal olacağında ısrar ederler.26 

İslâm filozofları, nübüvveti felsefeyle birleştirdiklerinden nübüvveti de zik-
retmişler; melekler, ilâhî kitaplar resuller hakkında da Aristo ve takipçileri bu 
konuda lehinde ve aleyhinde bir şey beyan etmedikleri halde, İslâm filozofları bu 
mevzularla ilgili fikirler ileri sürmüşler. İslâm filozofları, felsefenin konuyu ele 
aldığı kadarıyla idrak etmişlerdir.27  

Bağdat Felsefe Okulu’nun tesisi üzerine İslâm filozofları ahlak felsefesi 
yazmışlardı. Fakat mantık, ruhiyât, mabadettabia ve nazarî hikmetten aldıkları 
zevki ahlakta bulamamışlardı. Bundan dolayı ahlak felsefesi, nazarî felsefe ile 
yeni inkişaf etmişti. İslâm filozofları, peygamberleri amelî hikmette filozoflardan 
yüksek görmeleri sebebiyle, amelî hikmette peygamberlere daha çok itimat etmiş-
lerdi. İsmail Hakkı İzmirli, amelî hikmetin nazarı hikmet kadar inkişaf edememe-
sini buna bağlamaktadır.28 

İzmirli’ye göre, İslâm dünyasında felsefeyi öğretme ve tetebbuu hususlarında 
başlıca altı felsefî ekol ortaya çıkmıştır;  

 
a) Salt Felsefe (Hikmet-i Mahza) Mesleği  
 
Bu felsefî sistem, felsefeyi doğrudan doğruya ele alıp, din ve Şeriat’ın tesiri 

altında bırakmayan meslektir. Kelâm kitaplarındaki hükema ve filozoflar bu sis-
teme bağlı olanlardır: Yakup İbn İshak el-Kindî, Ebu Nasr Fârabî, Ebu Ali İbn 
Sînâ, İbn Bâcce, Ebu’l-Berekât el-Bağdâdî, İbn Rüşd.29 

 
26  Aynı eser, 19-20. 
27  İzmirli, “Ebu Hamid Muhammed Gazâlî”, Ceride-i İlmiye, sayı: 56, (cemaziyelevvel), İstanbul 

1338, 1796. 
28  İzmirli, “Ebu Ali Miskeveyh (İbn Miskevehy) el-Hâzin”, DİFM, sayı: 3, İstanbul 1928, 31-32. 
29  İ. Hakkı İzmirli, Hikmet-i Teşri, İstanbul 1330, 16. 
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b) Kelâm Felsefesi (Felsefe-i Kelâmiye) Mesleği 
 
Bu ekol, felsefeyi ilm-i kelâm ile birlikte tetebbu edip, felsefe usulüyle kelâm 

usulünü kaynaştırarak (mezcederek) kelâm kuralları dışına çıkan ekoldür; Mutezi-
le gibi. Yine Ebu’l-Hüzeyl el-Allaf, Cahız, Ebu Ali Cübbaî, Ebu Haşim İbn Ebi 
Ali el-Cübbaî, Kadı Abdülcabbar, Ebu’l-Hüseyin el-Basrî, bu meslektendir.  

 
c) Karmatî Felsefe Mesleği 
 
Bu meslek, felsefeyi tahayyülât-ı vecdiye kelamî şüpheler ile mezceden ve 

Müslümanlar arasında ilhâdı yayan ekoldür. Bu mesleğe suluk edenlere “Kar-
matî” denir. Her yerde isimleri ayrıdır. Irak’ta “batınıye”, “Karakita”, “Mazdeki-
ye”; Horasan taraflarında “Talimiye, Mülâhide” denir. Karamitanın dışı rafizî, içi 
mecusî ve Sabiiyedir. Zanâdıkanın, İbâhiyenin muattılanın meslekleri budur. Ebu 
Said el-Cubbaî, Hasan Sabbah, Hamdan Karamit bu ekolün önde gelenleri 
arasındadır.30 

 
d) Felsefe-i Muaddile (Safaiye) Mesleği 
 
Bu meslek, felsefe ve Şeriati birleştiren, böylece inançlarınca kemali bulan 

bir meslektir. Safaiye felsefesi, hicri 4. Asrın ortalarında Bağdat’ta teşkil etmiş 
olan “İhvan-ı Safa” cemiyetinin ortaya koyduğu bir felsefedir. İhvan-ı Safa risale-
lerini Mutezile yaymıştır.31 

 
e) Kelâmî Felsefe Mesleği 
 
Kelâm-ı felsefe mesleği, felsefî problemlerle kelamî meseleleri mezceden her 

ikisini bir fen hükmünde tutarak kelamî kaidelerin dışına çıkmayan meslekdir. 
Müteahhirin kelamcılarının mesleği budur. Bu mesleği tesis edenler Gazâlî, F. 
Râzî, Amidî’dir. Diğer önde gelenleri ise, Beyzav, Kadı Adud, Sadreddin Tafta-
zani, Şemseddin İsfehaniî, Hocazâde, Celaleddin Devvanî’dir.32 

 
f) Tasavvuf Felsefesi Mesleği 
 
Bu meslek, felsefeyi tasavvuf ile beraber tetebbu edip, medârik-i vahdani-

yelerini nazarî meseleleri sırasına ithal eden meslektir. Müteahhirin muta-
savvıfların mesleği budur. İbnü’l-Arabî, İbn Seb’in, Sadreddin Konevî, Bedreddin 
Simavî İbn Tufeyl, İbrahim el-Cilî, Davudu’l-Kayserî, Abdurrahman Camî bu 
sistemin meşhur mutasavvıf düşünürlerindedir.33 

İslâm filozofları, Ortaçağ’da bir çok Batılı filozof ve düşünürü etkilemiş ve 
Batı’daki yeni sistemlerin kurulmasına sebep olmuşlardır. 13.yüzyılda Batı’da el-

 
30  İzmirli, Hikmet-i Teşri, 27. 
31  İzmirli, “İslâm’da Felsefe (16)” Sebilürreşad, c: 14, sayı: 340, İstanbul 1331, 10. 
32  İzmirli, Hikmet-i Teşri, 26. 
33  İzmirli, “İslâm’da Felsefe (16)”, 11; Krş. İzmirli, Hikmet-i Teşri, 26-27. 
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Kindî ve Fârabî’nin eserleri, 14. Yüzyılda İbn Sînâ ile İbn Rüşd’ün eserleri, 15. 
Yüzyılda yine İbn Rüşd’ün eserleri okunmuştu. İngiliz filozofu Roger Bacon ile 
Alman filozofu Büyük Albert’in en çok faydalandıkları eser Aristo’nun “Organon” 
adlı kitabı üzerine yazdığı şerhtir.34 İzmirli, “İslâm Müteffekkirleri ile Garp Müte-
fekkirleri Arasında Mukayese” isimli eserinde İslâm düşünürleri ve onların Batılı 
mütefekkirlerin üzerindeki tesirlerini geniş bir şekilde fert fert karşılaştırmıştır. 

İzmirli’ye göre İbn Sînâ Felsefesi’nin devamı olan “Endülüs Felsefesi” 
aracılığıyla İslâm felsefesi Avrupa’ya girmiştir. Renan’ın açıkladığı gibi Tuleytu-
la (Toledo) piskoposu Reymond’un Avrupa’ya ilk getirttiği eser, İbn Sînâ eserle-
rinin tercümeleri idi. İbn Sînâ’nın bir çok eseri Latince’ye çevrildikten sonra 
Fârabî ile Kindî ‘nin bazı eserleri de tercüme edildi. İlk önce Mihail Scotte, ondan 
sonra Alman Hermann ile “İbn Rüşd Felsefesi” Avrupa’ya geçti. Arapça metinler 
Skolastik felsefesinde yer aldı. Tercümeler, Endülüs özellikle Tuleytula ile Sicil-
ya ve Napoli yolları ile sürdü. İbn Rüşd Felsefesi, Paris ile İtalya’daki Padua 
Üniversite’sinde dört asır okutulmaya devam etti.35  

 İslâm felsefesinde İsmail Hakkı İzmirli, İslâm düşüncesi ile Batı felsefesi 
arasında yakınlaşmayı sağlamaya çalışmaktadır. Batı’nın “insancıl dînî” (religion 
humaniste) ile İslâm’ın bir takım görüşleri arasındaki benzerlikleri öne çıkarmaya 
gayret etmektedir.36 Şimdi İslâm filozoflarını, sistem ve fikirlerini, düşünürümü-
zün nasıl değerlendirdiğini kısaca irdelemeye çalışalım. 

İsmail Hakkı İzmirli, Kindî’nin çok eseri olmasına rağmen kendisine mahsûs 
bir felsefî prensibinin (mebde) bulunmadığı düşüncesindedir. Fakat ona göre, ana 
kitapları şerhetmek ve onlara talik yazmak, problemli olan noktaları izah etmek 
suretiyle felsefeyi yaymaya çok hizmet etmişti. Kitaplarında tahlil gözetmediğin-
den eserleri yeterince istifadeye uygun olmamıştır. 37 

İbn Sînâ’yı değerlendirirken İzmirli, kendi görüşlerini fazla katmayarak, fi-
lozofun eserlerinden ve daha çok İslâm felsefesi ile ilgili tabakât kitaplarından 
aynen nakletmiştir. Bir yenilik getirmemiştir. Yalnız İbn Sînâ hakkında oldukça 
geniş muhtevalı çalışmalar ortaya koymuştur. Az da olsa İbn Sînâ hakkında de-
ğerlendirmelerde de bulunmuştur. Bu konudaki çalışmaları felsefe tarihi 
çalışmalarında kullanılabilecek niteliktedir. Ayrıca aktardığı fikirlerde çoğunlukla 
kaynak göstermediği için kendi fikirleri ile İbn Sînâ’nın fikirleri zaman zaman 
karışık bir hal almaktadır. 

İzmirli, bir başka İslâm filozofu İbn Rüşd’e klasik düşünce tarihçileri gibi 
bakmayarak, Gazâlî’nin filozoflarla ilgili “küfür ve fasıklık” ithamları hususundaki 
İbn Rüşd’ün bazı değerlendirmelerine hak vermektedir. Hatta o, İbn Rüşd’ün Şe-
riat’ı savunmada Gazâlî’nin38 bile ilerisinde olduğunu savunmaktadır. Bununla 
birlikte İzmirli, İbn Rüşdçülüğün İslâm dünyasında yankı bulmaması konusundaki 

 
34  İzmirli, İslâm Mütefekkirleri ile Garp Mütefekkirleri Arasında Mukayese, 9. 
35  İzmirli, İslâm Mütefekkirleri ile Garp Mütefekkirleri Arasında Mukayese, 7-8. 
36  Hizmetli, İsmail Hakkı İzmirli, 45. 
37  İzmirli, İslâm Filozofları, “Türk Tarihinin Ana Hatları” Eserinin Müsveddeleri, No: 34, 7 (basım 

yeri ve tarihi yok) 
38  Bayram Ali Çetinkaya, “İsmail Hakkı İzmirli Düşüncesinde Gazâlî”, İslamî Araştırmalar, c: 13, 

sayı: 3-4, 2000, 483-491. 
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hayretini de gizlememektedir. Adeta İbn Rüşdçülüğün Batı dünyasında olduğu gibi 
Müslümanlar arasında da konuşulup tartışılmasını arzuladığını düşünmekteyiz. 

 
 
IV. Felsefî Kavramlar ve Konular 
 
A. Felsefî Kavramlar 
 
1. Felsefe (Tanımı, Konusu ve Taksimi) 

 
İzmirli, çağdaş filozof Spencer gibi insan bilgisini (malumât-ı beşeriye) üç 

kısımda değerlendirmektedir:  
a) Marifet-i Amiyane: Birleşmemiş olan bilgidir. 
b) İlim: Kısmen birleşmiş olan bilgidir. 
c) Felsefe: Tamamıyla birleşmiş olan bilgidir.39 
Felsefe, aslında bütün ilimleri kapsamaktaydı. Sonraları heyet-i mecmuası 

itibariyle birleşik olan bir takım bilgiler (marifetler) teşkil edildikçe diğer ilimler-
den meydana gelmiştir. Dînî ilimlerden ayrılan ilimler (Ulûm-u cüz’iye) böylece 
felsefeden doğmuş sonradan, küllî ilim olan felsefeden ayrılmış, müstakil ilimler 
haline gelmişlerdi. Böylece önce riyazî ilimler, sonra 16. Yüzyılda Galileo 
vasıtasıyla fizik, daha sonra Lavoisier vasıtasıyla kimya, yakın bir zamanda fizyo-
loji ve ilm-i hayat vs. sistematik hale gelmiştir. Felsefe düzenlenmemiş bir takım 
bilgilerin (marifet) harmanlanmış kümelerinden ibarettir. Bir ilim sistematik bir 
disiplin haline gelince, felsefeden ayrılıyor; bağımsız bir ilim haline dönüşüyor. 
Felsefe gerek ayrılmış olsun, gerekse müstakil olsun bütün ilimlerin bünyesinde 
tutamazsa, mevzusu Aristo’nun isimlendirdiği gibi mebâdi-i küllîye ve mebâd-i 
evvel olamaz. Bütün ilimler eşyanın sebepleri ve dînî sebepleri (esbab-ı ahire ve 
esbab-ı dinîye) araştırır.40  

Kelamla karışmış olan Yunan felsefesi, İsmail Hakkı’nın düşünce dünyasına 
göre üç asırdan beri gerileme sürecine girmiştir. Yerine İngiliz, Fransız, Alman 
felsefelerinden meydana gelen Batı felsefesi kaim olmuştur. Bu yeni felsefe Türki-
ye’ye de girerek mektep ve medreselerde okutulmuştur.41 İzmirli, üç asırdan beri 
Müslümanların felsefeyi tetebbuya koyuldukları halde Sufiye, Kelamîye ve Mute-
zilenin dışında ehl-i bidatin felsefeye asla rağbet etmediğini42 vurgularken, yine de 
Müslümanların arasında felsefenin yayılmasının tarihinin oldukça eski olduğunu 
hatırlatmaktadır. Felsefe, bin tarihlerine kadar yüksek konumunu sürdürmüştür. 
Avrupa’da ortaya çıkan modern felsefenin (felsefe-i cedide) Müslümanlara intika-
line kadar yeni felsefeye karşı yabancı kalmışlardır. Bununla birlikte İzmirli, yeni 
felsefe Türkiye’ye girip, okullarda okutulmasıyla birlikte henüz layık olduğu dü-

 
39  İzmirli, Felsefe Dersleri, 3. 
40  Aynı eser, 11-14. 
41  İzmirli, Muhassalu’l Kelâm ve’l-Hikme, İstanbul 1336, 12. 
42  İzmirli, “İslâm’da Felsefe” (14), Sebilürreşad, c: 14, sayı: 341, İstanbul 1331, 19. 
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zeye çıkamadığına işaret etmektedir.43 Modern filozoflar (felâsife-i cedide), 
İslâm’ın kaynağı olan ilâhiyat konusunda ittifak edememişler. Bundan dolayı İz-
mirli, modern filozofları “inkâr vadisine dalmakla” itham etmiştir. Ona göre bir 
kısım filozoflar da inkâr ve ispat edemeyip sessiz kalmıştır. Önemli bir kısmı ise, 
sırat-ı müstakime süluk ederek, ilahiyatı ispat etmiş; hatta burhan-ı tevhidi bile 
ikame etmişlerdir.44 

 
2. Hikmet 

 
Mütefekkirimize göre hikmet ilmî, Arapça’ya nakledildiği zaman tıp ve riya-

ziyat, hikmet ilminden ayrılmış ve başlı başına birer ilim olmuştu. Hikmet ilmi, 
ancak mantık, tabiiyat, ilâhiyat ve ahlak ilimlerinden ibaretti.45 Düşünürümüz 
hikemi de şöyle tanımlamaktadır: “Hikem, fiili bir illettir ki, iki tasavvuru birbiri-
ne bağlamaktadır. Birine mevzu, diğerine kapalılık (humul) derler. Ona göre var 
olanların (mükevvenât) etkin sebebi (illet-i faile) ve gayesinden bahseden diğer bir 
ifadeyle mebde ve meâdı bildiren; sebep ve sonuçları gösteren bir ilim gereklidir. 
Bu ilim mesela kâinat nereden geldi? Nereye gidecektir? İnsan bu âleme niçin 
geldi? Ne olacaktır? ...gibi sorulara cevap verecek yüksek bir ilimdir. Bütün ilimle-
rin üzerinde bir ilimdir (ilimler ilmî) ki, insan için gereklidir. İzmirli, bu âlî ilme, 
ilm-i hikmet ve ilm-i hakikat46 olarak isimlendirmektedir. Muallim-i Sâni Ebu 
Nasr Fârabî de hikmeti, “bütün ilimlerin varlığına ve sebebi bulunan şeylerin yakın 
sebeplerinin varlığına sebep olan uzak sebeplerin bilgisi”47 olarak kabul etmekte-
dir. İsmail Hakkı, “hakîm”i şu şekilde vasıflandırmaktadır: “Bilinmesi gerekeni 
bilene ve işlenmesi gerekeni işleyene, terki gerekeni terk edene hakîm denir”. 

“Varlıkların hallerini nefsi’l-emirdeki hal üzere insanın gücü nispetinde bil-
meye hikmet” diyen İzmirli, bu ifadesinden hak ve hakikati araştırmayı kastet-
mektedir. Ve hikmeti iki kısma ayırmaktadır: Nazarî (teorik) hikmet, amelî (pra-
tik) hikmet.48 

Sonuç olarak İzmirli, hikmetin katkı ve faydasını şöyle değerlendirmektedir; 
hikmet memleketin ilm-i nazariyeleri ve sanayisini, milletlerin fiillerini, hukuk ve 
vazifelerini tayin eder. Siyasî metanet ve sosyal denge hikmet ilmî ile meydana 
gelir. İnsan vücuduna gıda nasıl lazım ise, ilm-i hikmet de insanlık cemiyeti için 
öylece gereklidir.49 

 
 
 

 
43  İzmirli, “İslâm’da Felsefe “(I), Sebilürreşad, c: 13, sayı: 335, İstanbul 1331, 178. 
44  İzmirli, “Hikmet-i Teşri veya Mehâsin-i Şerai”, Ceride-i İlmiye, sayı: 47; İstanbul 1337, 1406-

1407. 
45  İzmirli, Hikmet-i Teşri, İstanbul 1328, 44. 
46  Aynı eser, 6-7, 8. 
47  Fârabî, Fususu’l-Medeni (Siyaset Felsefesine Dair Görüşler), çev: Hanifi Özcan, İzmir 1987, 43. 
48  Fârabî, Fususu’l-Medeni (Siyaset Felsefesine Dair Görüşler), 44. 
49  Fârabî, Fususu’l-Medeni (Siyaset Felsefesine Dair Görüşler), 8. 
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3. Metafizik 
 

İzmirli metafiziği, ilk ilkelerden ve ilk sebeplerden (mebâd-i evvelden, ilel-i 
evvelden) veyahut mutlaktan bahseden bir ilim olarak kabul eder. Metafiziğin 
bahsettiği ilkelerden (mebâdi) ve sebeplerden (illetler) evvel hiçbir ilke (mebde) 
hiçbir sebep (illet) yoktur.50 Metafiziğe, “mabadettabia” da denir. Çünkü metafi-
zik, tabiat bilimlerinden sonra gelir. Metafiziğe, mutlak ilim (ilmü’l-mutlak) de 
denir. Çünkü metafizik, eşyanın ilk sebebine (illet-i ûlâ) ve küllî sebebine (illet-i 
külliye) kadar ulaşır.51 Düşünürümüze göre metafiziğin konusu, “kendisiyle var 
olan varlıktır” veya “ilk ilkeler” ve “ilk sebepler”dir. İlk ilkeler ve ilk sebepler, 
mevcudun küllî kanunları, yani küllî prensipleridir. 52 

İlimlerin, hangi safhada olursa olsun hiçbir şekilde metafizikten uzak kala-
mayacağına inanan İsmail Hakkı, felsefenin karşı karşıya kaldığı problemleri de 
tek tek zikreder.53 Ona göre pozitif ilimler eşya arasındaki izafeti araştırır. Meta-
fizik ise, varlık ve bu aslî varlık ile eşya arasındaki izâfeti inceler. Böyle yüksek 
bir mevzuya sahip olan felsefe-i ûlâ, tartışmasız diğer ilimlerden şereflisidir. Fa-
kat en karışık ve en zor olanıdır. O, bundan dolayı Comte’un şu sözlerine 
katıldığını belirtir: “En basit olan ilim en kolay, en mürekkep olan ilim en güçtür. 
Felsefe-i ûlâ hem en kolay ve hem de en zor ilimlerdendir.54 

İzmirli, metafiziğin delillerini, aklın tasavvurlarından çıkarılan deliller olarak 
kabul etmektedir. Metafiziğin delilleri, cismanî deliller gibi âlemin tam illeti olan 
Zat-ı Bârî’yi değil, gerçekten mutlak ve en mükemmel olan bir Zat-ı Barı’yi so-
nuç olarak verir. İzmirli, metafiziğin delilleri hakkındaki Emile Boirac’ın “meta-
fizik” adlı eserindeki izahatlara aynen katılmaktadır. 

Buna göre metafiziğin başlıca üç delili vardır: Ezelî hakikatler delili, sonsuz 
tasavvuru vasıtasıyla olan delil, mükemmel varlık tasavvurundan çıkarılan delil. 

Sonuç olarak İsmail Hakkı felsefeyi hakettiği yerde konumlandırmıştır: in-
sanlığın geleceğini idare etmek vazifesinde olan eski, ilkel, mütekâmil hangi din, 
kendisiyle beraber hayat, ölüm, kâinat, kader, akıbet, hak ve hakikat....Hakk’ın da 
inkarı denilebilecek yeni bir felsefe getirmemiştir. İnsandan insana, toplumdan 
topluma değişen, felsefenin varlığı değil, belki bu felsefenin konusu ve mahiyeti-
dir. Felsefesini yapamayan fertler ve milletler, diğer insan ve cemiyetlerin felsefe-
sini almaya ve onu “iğreti bir elbise gibi üzerinde taşımaya” ve bunun en zorunlu 
sonucu olarak da kendi kıymet ve telakki elbisesi içinde sıkılmaya mahkûmdurlar. 
O halde ilim karşısında felsefesinin gerekliliği münakaşa edilmemelidir.55 

 
 

 
50  İzmirli, Muhtasar Felsefe-i Ûlâ, 2; Bkz. Bayrakdar, İslâm Felsefesine Giriş, 166-167 
51  İzmirli, Muhtasar Felsefe-i Ûlâ, 4 
52  İzmirli, Muhtasar Felsefe-i Ûlâ, 3. 
53  Bkz. İzmirli, Muhtasar Felsefe-i Ûlâ, 272-273. 
54  İzmirli, Muhtasar Felsefe-i Ûlâ, 274. 
55  İzmirli, Muhtasar Felsefe-i Ûlâ, 70. 
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4. Ruh  
 

İsmail Hakkı, metafiziğin çözmeye çalıştığı, iki büyük problem olarak şu 
meseleyi görmektedir: Ruhun varlığı ve ruhun tabiatı. Bir taraftan materyalistler 
“ruh bedenden başka bir şey değildir derken, diğer taraftan ona karşı olan spiri-
tüalistler (ruhaniyun) “ruh bedenden başka bir şey değildir. Bedenin yok ol-
masından sonra bile canlı (hay) olur” demektedir.56 

Düşünürümüz, ruh meselesinde materyalist ve spiritüalistlerin görüşlerini et-
raflıca ele almaktadır. Ancak İzmirli, materyalistlerin ruhla ilgili fikirlerini eleşti-
rerek reddetmektedir. Çünkü materyalistlere göre ruh, bedenden başkadır. Nefis, 
maddenin gizli eseridir. Vicdan, ihsâs, fikir gibi bütün nefsi ameller dimağın 
(şuur, beyin) fiilleri ve vazifeleridir. Dimağın belirli bir cüz’ünde asla bir fikir 
yoktur, ne zaman dimağ iyi teşekkül etmiş ise, fikir vardır; ne zaman ki dimağ 
bozulursa, fikir de bozulur. Dimağın faaliyet ve bünyesine göre fikir az çok sağ-
lam (kavi) ve tam olur. İnsan yüce bir hayvandır (hayvan-ı âli); aralarından dere-
ce bakımından fark vardır. Mâhiyet bakımından fark yoktur. İddia edilen ruh, 
asıla mahsûs olmakla bir faraziyeden ibarettir.  

İzmirli, spirütüalistlerin fikirlerini ise benimsemektedir. Ona göre spiritüa-
listler nezdinde, ruh bedenden başkadır, beden yok olduktan (fani) sonra bile canlı 
(hay) olur. Fikrin prensibi olan ruh vahiddir, basittir, bölünmezdir. Tefekkür eden 
“ben”dir, hisseden “ben”dir, irade eden “ben”dir. “Ben” üç belirgin (mütemayiz) 
varlık (mevcud-u mütamayiz) değildir, tek varlıktır (mevcud-u vahid). Ruhu çeşitli 
cüzlerden birleşmiş (mürekkep) farzetsek, artık hiçbir idrak, hiçbir fikir mümkün 
değildir. Her fikir hakikatte duyumlar (ihsasât) veya tasavvurların bir çokluğunu, 
(kesret) şuurun vahdetini reddetmekten ve döndürmekten (irca) ibarettir. 

Düşünmenin prensibi (ruh) kendisinin aynıdır. Gerçekte bizde birçok deği-
şiklikler vaki oluyor; şuurumuzdan durmadan yeni hadiseler geçiyor; görüşleri-
miz, ihtisaslarımıza tadilata uğruyor. Fakat bu değişikliklerin konusu aynen bâki 
kalıyor. Dünkü “ben”, bugünkü “ben” değildir.57 Eski maddeler yerine, hissedil-
meden yeni maddeler kâim oluyor. Bunun sonucunda çok uzun bir zamandan 
sonra evvelemirde bedenimizi düzelten cevherden bir tek atom bile kalmıyor. 
Beden sürekli yenilendiği (teceddüd) halde ruh daima kendisinin aynı olarak 
kalıyor. Hafıza gücünün bulunması, ahlâkî sorumluluğun teveccühü, ruhun beden 
gibi değişmeyip aynı kaldığını gösterir.58 

İsmail Hakkı, ruhun mahiyeti hakkında İslâm bilginlerinin ileri sürdükleri 
çeşitli görüşleri zikrederken, “insanların aklı, ruhun hakikatini bilemez” sözünün 
doğru olmadığında da ısrar etmektedir. Ona göre ruhun bedenden başka olup 
olmaması, maddî veya manevî olması dînî zorunluluklardan değildir.59 

Ruhun bekası konusunda İsmail Hakkı şu düşüncelere ulaşmıştır: Ruhun ma-
nevî cevher olduğunu söyleyen spiritüalistler, beden olmasından sonra ruhun 

 
56  İzmirli, İzmirli, Muhtasar Felsefe-i Ûlâ, 139; Bkz. Ferid Kam, Dînî Felsefî Sohbetler, (notlar ileve 

ederek sadeleştiren: S, Hayri, Bolay) 7. Baskı, Ankara 1990, 97-99. 
57  İzmirli, Yeni İlm-i Kelâm, I, 289-291. 
58  İzmirli, Yeni İlm-i Kelâm, I, 291. 
59  İzmirli, Yeni İlm-i Kelâm, I, 167; Bkz. Mehmet Aydın, Din Felsefesi, II. Baskı, İzmir 1990, 205. 
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varlığını sürdürdüğüne inanmaktadır. Bedenin ölüm ile yok olması, ruhun yok 
olmasını gerektirmez. Ruh canlıdır. Ölüm, ruhun sadece foksiyonunun türünü 
değiştirir. Spiritüalizm ve modern felsefe ruhun bekasını kabule meyillidir. Büyük 
dinler, İslâmiyet, Hıristiyanlık Brahmanizm de ruhun varlığını devam ettiğini ka-
bul ediyorlar. Eflatun, Descartes, Malebranche, Spinoza, W. James, Bergson ruhun 
bekasını kabul ederler. Çünkü ruhun dimağ veya bedeni irca kabul olmadığından 
dimağın inhilali ile ruh ölmez derler.60 Düşünce ve hayat prensibi olan ruh basit bir 
cevherdir, maddî değildir. Ruh zatı bakımından küllî bir şekilde, kendini düşün-
mek, düşünceler üzerine hareket etmek fonksiyonuna sahip ise de cisimsel alakalar 
buna, yani külliyi (tümel) tam olarak düşünmesine engel oluyor. Bundan dolayı, 
ruh hangi işin gerçekten daha iyi olduğuna zorunlu mukayese yoluyla ulaşamıyor. 
Bedenin yok olmasından sonra artık bu gibi cismanî engeller kalmıyor. 

İzmirli’ye göre ruhu maddî olmayan bir cevher şeklinde düşünen bütün filo-
zoflar, ruhun bekasını kabul etmişlerdir. Cismanî diriliş, felsefenin değil kelamın 
konusu olduğu için, bu mesele felsefî eserlerde yer almamıştır. Bu noktada İzmir-
li’ye katılmak mümkün değildir. Çünkü Antikçağdan Hegel’e kadar bu problemle 
ilgil felsefî düşünceler sürekli ileri sürülmüştür. Yine Gazâlî’nin filozofları tenkit 
ettiği konulardan birisi de cismanî haşr meselesidir.61  

Sonuç olarak İsmail Hakkı İzmirli, gerek Batı’daki, gerekse Doğu’daki İslâm 
alimleri arasında güç bir mesele olan ruh konusunu, kadim ve modern filozoflar 
arasında da çözümlenememiş bir problem olduğunu düşünmektedir. Ona göre ruh 
meselesi, dinîn zorunluluklarından değildir; ruh hakkında nasıl inanılırsa 
inanılsın, tevhide aykırı bir itikat hasıl olmaz.62 

 
5. Akıl 

 
İzmirli, bilginin maddesini, tasavvur ettiğimiz eşyanın kendisi olarak görür. 

Buna mebni tasavvur ettiğimiz, eşyadan yani hariçten gelir, tamamıyla infiâlîdir. 
“Zihindeki eşyanın sadece intibaâtı olan hıfzeden bu kıs-ı infiâiyeye tecrübe de-
nir.” İlmin sureti kuvve-i müfekkirenin eser-i mahsûsudur ki eşya arasındaki nis-
petler vasıtasıyla duyularımızı (ihsasât) tasavvurlara ve doğrulamalara (tasdikât) 
tahvil eder. Bu halde zihnin özel bir faaliyeti (faaliyet-i mahsûsa) vardır ki, ona 
tecrübeden başka olmak hasebiyle “akıl” denir. İsmail Hakkı, akıl hususunda 
Kant’ın akıl ve tecrübe kanunlarına katılarak şunları ifade etmektedir: “İlmin 
maddelerini tedarik eden tecrübe, fakat ona suret veren akıldır”.63 Âkil ise, kalbi-
ne, tefekküre müracaat eden; ârif, ancak mevlasına müracat eden kimsedir.64 
“Akıl ne kadar parlak olursa olsun ne sahibine ne de başkasına doğrudan doğruya 
hidayete ulaştırmak hususunda yeterli olmaz” diyen İzmirli, aklın insan hayatında 
kemal derecesine ulaşmak için her zorunlu olanı bilemeyeceği düşüncesindedir. 

 
60  Pazarlı, Din Psikolojisi, 213. 
61  Bkz. Gazâlî, Tehafetü’l-Felâsife, 84-87. 
62  İzmirli, Yeni İlm-i Kelâm, I, 300. 
63  İzmirli, Yeni İlm-i Kelâm, I, 220; Ayrıca bkz. Pazarlı, Din Psikolojisi, 202. 
64  Celaleddin İzmirli, İslâm Aleminde Yetişen Filozof, Tabip, Natüralist ve Biyologlar, Ankara 1951, 

60. (1 nolu dipnot). 
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Ona göre akıl, hiçbir hakikatin özünü veremez. İslâm dînî aklın nurunu söndüre-
mez, ancak akla rehber olur; aklın ulaşamadığı hakikatlere insanı ulaştırır; akıl 
için ilâhî bir ışık olur. İslâm dînî düşünceye meşru sınırlar içinde özgürlük ver-
mekle, hakikate inanmayı delil getirerek talep eder; kabule davet ettiği her şeye 
delil gösterir. Düşünce hürriyeti ise, kusurlu, eksik akılla olmaz. Düşünce 
bakımından özgür olan kişi, hakikati ve doğruyu tanıma, umumî menfaatleri ve 
zararları ayırdetme hususlarında aklını kullanır. İzmirli, İslâmî hükümlerde ilme 
aykırı hiçbir esasın ve aynı zamanda aklı esarete düşürecek hiçbir engelin bulun-
madığına inanır.65 İsmail Hakkı’ya göre akıl ile elde edilen bilgi (ilim) ya zarurî 
veya istidlalî ve nazarî olur. Zorunlulukta (zaruriyet) şaibe ve vehmin etkisi 
vardır. Ancak nazariyât her zaman vehimden korunamaz. 66 

Düşünürümüz, dînî ahlakı da akıl ilkeleri üzerine temellendirir ve bu akıl 
üzerine kurulan ahlakın; felsefî ahlaktan daha metin, daha sağlam ve genel oldu-
ğunu savunur. O, vazifenin de akıldan kaynaklandığını öngörür.67 Bu çerçevede 
İsmail Fennî de, akıl vasıtasıyla her şeyin sebeplerini ve hikmetlerini anlamaya 
çalışmanın insan için bir şeref olduğunu belirtir.68 İsmail Hakkı düşüncesinde 
insan ancak akıl ile eşyayı anlar; kendisi de anlaşılır. Akıl vasıtasıyla insan sadece 
olanı görmez, belki olabileceği, olması gerekeni de görür. Dışa ait hakikatin “ma-
verasında” zihnî bir hakikatin bulunduğunu da tasdik eder.69 

İsmail Hakkı’ya göre şer’î yol, aklı ayrı düşmekten (hıcr) kurtarır; bütün hü-
kümlerinde akla hitap eder; aklı teklif vasıtası kılar. Akıl yalnız hükmedici 
(hâkim) olamaz; bir şeyi haram veya vacip kılamaz. Akıl delil, Şeriat hükmedici-
dir. Emir ve nehyi uygulayan; sevap ve azaba hükmeden Şeriat’dır. Bazı mezhep-
lerde akıl hükmeden olur, bir şeyi haram veya vacip bile kılar. Şer’î yol da akıl ve 
mantığın iptal edeceği hiçbir şey yoktur. Şeriat’te aklın ispat edemediği, fakat 
telkinle kabul edeceği hakikatler vardır. Şer’î yol insan aklını fıtrat üzere bırakır. 
Mükelleflere gerekli olan vaciplerin birincisi teorik (nazarî) akıldır. İzmirli’ye 
göre nazar ve tefekkür hakkında beş yüze yakın ayet vardır. Nazar ve istidlal dînî 
gerekliliklerden olmakla birlikte nazar ve istidlal ile hak ve sevabı bilemeyen alim 
değildir. Nazar ve istidlalde esas, fikir özgürlüğüdür.70 

İzmirli, sık sık müracaat etmekten çekinmediği İbn Teymiye’nin akl-ı sarih 
ile sahih naklîn birbiriyle uygunluk içinde olduğunu benimsediğini zikretmekte-
dir. Diğer taraftan metafizikte, aklın yakîne ulaşma meselesi filozofların ihtilafa 
düştükleri bir problemdir. İkâniye gibi aklın yakîne ulaşmasını iddia edenler ol-
duğu, pozitivizm (ispatiye) gibi aksine söyleyenler; kritisizm (intikadiye) gibi 
yakîni izafî kabul edenler de vardır. İsmail Hakkı, ilim adamlarının bu felsefî 
ekollerden birini kabullenmelerinin zorunluluğuna dikkat çekmektedir.71 

 
65  İzmirli, Anglikan Kilisesine Cevap, sad: Fahri Unan, Ankara 1995, 69-70. 
66  İzmirli, Mulahhas İlm-i Tevhid, İstanbul 1338; 21 
67  Osman Pazarlı, İslâm’da Ahlak, 2. Baskı İstanbul, 1980, 99. 
68  İsmail Fennî, Kitab-ı Ezel-i Şukuk, İstanbul 1928, 225. 
69  İzmirli, Fenn-i Menahic, 44. 
70  İzmirli, Yeni İlm-i Kelâm, I, 51-53 
71  İzmirli, “Yeni İlm-i Kelâm Hakkında”, Sebilürreşad, c:22, sayı: 549-550, İstanbul 1339, 31; Bkz. 

Özervarlı, Kelamda Yenilik Arayışları, 108-109. 
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İbadet ve ahlakla ilgili dînî emirlerin teklifle ilgili hükümlerinden sadece akıl 
sahiplerine yönelik olduğunu hatırlatan İzmirli, Batı düşüncesinin temelinde aklın 
bulunduğuna inanır. İzmirli, başarılı olması için gayretlerin akla ve akılcı düşün-
ceye dayanması gerektiğine bildirir. Dînî konuların incelenip çözümlenmesinde 
aklı bir ölçü kabul eden İsmail Hakkı’ya göre, vahiy Allah’ın zatının bilinmesi ve 
ruhî gerçeğin kavranılması konularında aklın yetersizliğini itiraf eder. Aklın ilke-
leri ile çatışan tüm tezleri reddeden İzmirli, aklı çağdaş İslâm düşüncesinin iki 
ayağından biri sayar. Aklı ve aklî düşüncenin, İslâm toplumlarını geliştirecek ve 
İslâm’ın çağın argümanlarıyla ifade edilebilmesinin tek şartı olarak kabul eder. 

İzmirli, pratikte akılcıdır ve akılcılık savunuculuğu onu iki ilke ortaya koy-
maya yöneltti. Bu iki ilke onun görüşlerinin hareket noktası olması özelliği 
taşımaktadır. Birincisi aklın nassa üstünlüğü prensibi, ikincisi din ile aklî düşünce 
arasındaki işbirliği ilkesi. Akıl ile nas arasında bir çatışma olursa, İzmirli aklı 
nassı tercih eder.72 Ancak yukarıda İzmirli’nin eserlerinden aktardığımız fikirler, 
bize üstadın “akıl nas çatışmasında aklı tercih etmesi”nin mümkün olmadığı izle-
nimini vermektedir. Fakat bu ifadeden İzmirli’nin akla yeterince önem vermediği 
düşüncesi çıkarılmamalıdır. Zira onun dînî fikirleri akılcı ve bilimseldir. Dînî 
mevzuları akıl ve mantık verileri çerçevesinde izah etmeye itina gösterir; din ile 
felsefe arasında uzlaşmanın gerçekleşmesine gayret eder. Ona göre insanın karar 
verme yetisi akıl olduğu gibi, yol göstericisi de akıldır.73  

Sonuç olarak İzmirli, aklı ve aklî düşünceyi önemsemekle birlikte, salt akılcı 
(rasyonalist) bir düşünür değildir. Bununla birlikte aklın dînî metinler ve hüküm-
ler üzerindeki mutlak gerekliliğine inanan İsmail Hakkı, İslâm düşüncesinin de 
aklî düşünce sayesinde ivme kazanacağı düşüncesindedir. 

 
6. Bilgi  

 
Düşünümüze göre sorulan sorulara verilecek cevapların herbiri birer hükmü 

kapsar. Cevaplar vakıalara uygun ise, hükme “marifet” adı verilir. Marifetler 
başlangıçta birer hükümdür ve doğru bir hükümdür. Bir hüküm doğru olabileceği 
gibi, yanlış (kazip) bir hüküm de olabilir. Marifet, asla yanlış (kazip) bir hüküm 
olamaz.74 

İzmirli, insan bilgisinin üç derecesi olduğunu kabul etmektedir: Günlük bilgi 
(marifet-i adiye), İlmi bilgi (marifet-i ilmiye), felsefe bilgi (marifet-i felsefiye).75 

 
7. Şer’î Yol-Felsefî Yol 

 
İzmirli, hakikatin araştırılmasında başlıca iki yolun varlığını öngörmektedir: 

Şer’î yol, Felsefî yol. 
 

 
72  Hizmetli, İsmail Hakkı İzmirli, 40-41. 
73  Hizmetli, İsmail Hakkı İzmirli, 87. 
74  İzmirli, Felsefe-Hikmet, 3-4. 
75  İzmirli, Yeni İlm-i Kelâm, I, 217-219, 226-227. Ayrıca bkz. S. Gölcük –S. Toprak, Kelâm, 88. 
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a) Şer’î Yol (Tarik-i Enbiya) 
 
Ne salt akla veya ne de sırf nakle dayanan yol değildir. Bu yol yalnız akla 

veye yalnız duyulara hitap etmez. şer’î yol, hem akıl ve rey, hem de nakil ve va-
hiy yoludur. Salt akla dayanan yol noksandır. Çünkü bu yolun göstereceği itikat-
ta, hareket noktası mütefekkirin kendisidir. Bu yolun değeri, o düşünürün özellik-
leri ve kapasitesine göre indî ve kısıtlı olabilir. İsmail Hakkı’ya göre bir şeyin 
künhüne ulaşmak, yani mebde ve gayesini hakkıyla belirlemek akıl için güç ve 
mümkün değildir.76 Akıl, mutluluğun elde edilmesinde vahye muhtaçtır. Çünkü 
vahiyde asla imkânsızlık (imtina) yoktur.77 

 
b) Felsefî Yol (Tarik-i Hukema) 
 
Felsefî yol, şer’î yol gibi kararlı değildir. Akıl delil, Şeriat hakimdir. İnsan 

yakîn imana ulaşmak için, aklî eylemlerle mükelleftir. Şer’î yol, aklı evrende 
bilinen nizâm ve tertip ile, sebepler ve müsebbipler arasındaki bağlantının tam 
karşısında Hakim-i Müteal’in varlığını istidlale çağırır. Akıl, bunu inceden inceye 
araştırır ve istidlal ile âlemi yaratan Zat-ı Bârî’nin birliğine intikal eder. Bu yolda 
oluşlar (mükevvenât), akıl için ikinci bir metottur. İzmirli’ye göre nazar ve istidlal 
yolu, dînî yükümlülüklerden olduğu için, hak ve sevabı bu yol ile bilmeyen, 
İslâm’ın nazarında âlim değildir. Akıl yürütme ve istidlalde esas, düşüncenin 
özgür olmasıdır. Düşünürümüze göre şer’î yol, felsefî yolun bütün dayandığı 
noktaları ihtiva etmesi yönüyle felsefeden daha sağlamdır ve daha geneldir.78 

Şer’î yol nebilerin yolu, felsefî yol hakîmlerin yoludur. Şer’î yol, hem aklı, 
hem de duyuları tatmin eder; kafayı okşadığı gibi kalbi de okşar. Kalbi okşaması 
kafayı okşamasından daha fazladır. Şer’î yol, hem akıl ve rey, hem de nakil ve 
vahiyle ile hakikatleri araştırır. Bundan dolayı şer’î yol yalnız düşünceyle yetinen 
bir yol değildir.79 

Felsefî yol, şer’î yol gibi değildir. Onda fikirlerin farklılığı (teşettüt-i ârâ) 
vardır: Mebde su mudur? Hava mıdır? Heyula mıdır? Eserin ateşi midir? Madde 
midir? Esir midir? Atom (cevher-i ferd) mudur? Kuvvet midir? Nefis midir? Cev-
her-i yegane midir? Mutlak mıdır? Cenab-ı Bârî midir? Dolayısıyla mebdenin ne 
olduğunu tespit etmek felsefî yol ile mümkün değildir. İlahiyun, mebde’nin Cenab-ı 
Hak olduğunu kabul ediyor ise de, idrakleri kısıtlıdır. Akılların ulaşamadığı bir 
takım noktalar karanlık kalıyor. Kendileri (filozoflar) arasında ihtilaf ve çekişmenin 
şiddeti, aralarındaki bağlantıyı koparıyor. Düşünürümüze göre şer’î yol, daha sağ-
lamdır. Çünkü felsefî yolun bütün dayandığı yol, vahiy ve reyin, his ve tecrübenin, 
haber ve rivayet yollarını ihtiva ediyor. Ayrıca felsefî yolda bulunmayan ruhî bir 
kuvvete de sahiptir. Felsefî yolda fikrî buhrandan kurtulmak kolay değildir.  

Felsefî yol, bir yalanlayanlar silsilesine, şer’î yol da tasdik edenler silsilesine 
ulaşır; önce gelen peygamberler, sonra gelen peygamberleri müjdeler, sonra ge-

 
76  İzmirli, Mulahhas İlm-i Tevhid, 15. 
77  İzmirli, Mulahhas İlm-i Tevhid, 17. 
78  İzmirli, Mulahhas İlm-i Tevhid, 18-19. 
79  İzmirli, Yeni İlm-i Kelâm, I, 46-47. 
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lenler de önce gelenleri tasdik eder. Filozoflar ise şimdiye kadar daima birbirlerini 
tekzip edegelmişlerdir. Çünkü enbiyanın kaynağı birdir, vahiddir; filozofların 
kaynağı ise muhteliftir, akıl ve insan düşüncesidir.80 

İzmirli’nin bu düşüncelerinde selefî bir yaklaşım sergilemesi dikkat çekici-
dir. Aynı zamanda o, aklî düşünce ve felsefe aleyhtarı bir yöntem izlemektedir. 
Kanaatimizce İsmail Hakkı’nın, şer’î yolun müspet yönlerini (faziletlerini) ortaya 
koymak için, felsefî düşünceyi alabildiğince eleştirmesi ve gereksiz gibi görmesi, 
onun genel düşüncelerinde yerine oturmamaktadır. Şer’î yolun faydalarını izah 
için, aklî düşünceyi acımasızca yermesine gerek yok. Zaten bu durum onun fikir 
ve eserlerindeki düşünce karakterine de uymamaktadır. 

Din ve felsefe ilişkisinde Mehmet Aydın’ın şu değerlendirmesi bize bir 
açılım kazandırabilir: Din ve felsefe, insanların karşı karşıya oldukları problemle-
ri çözmeye çalışan iki farklı alandır. Felsefe ile dînî aynı hakikatin iki cephesi 
olarak gören ve dolayısıyla birinciyi de bir hayat tarzı olarak kabul eden (Ebu 
Bekr er-Râzî’nin deyimiyle es-Siretü’l-Felsefiye) bir düşünür, söz konusu farkın, 
bir derece farkı olduğunu söyleyebilir. Felsefenin özü düşünmektir; dinîn özü 
Gazâlî’nin deyişiyle ruhanî bir zevk halini yaşamaktır. Felsefe yaparken bir fikre 
sahip oluruz; dîni yaşarken, anlar, duyar ve ibadet ederiz.81 

 
8. Din 

 

İnsanlık tarihinin bütün devirlerinde bir takım hurafeler bulunmakla birlikte, 
yine de insanda Tanrı fikri ve din inancı var olmuştur. İnsanlık arasında bu uy-
gunluğun tek sebebi Allah’ın varlığıdır. Her dinde ortak bir mana vardır. O da 
insanlar –bir olsun, çok olsun, sonlu olsun, sonsuz olsun– mahsûs olmayan bir 
kuvvete inanıyorlar. İşte bu mahsûs olmayan kuvvet evrende vaki olan hadiselerin 
illetidir; Hâlık-ı Azimdir, ezelî ve kadim Rabb’dir.82 

İzmirli’ye göre “Allah’a iman” ile “din” aynı şey değildir. Allah’a iman 
edenler arasında vahyi, nübüvveti inkar edenler vardır. Allah’a iman başkadır, 
dindar olmak yine başkadır. Dindarlıkta fazla olarak vahye, peygamberliğe iman 
da vardır. Bugün Allah’a inanan filozoflar arasında semavî dinleri yeterli görme-
yerek bir takım ahlâkî nazariyeleri “tabiî din” olmak üzere kabul edenler vardır.83 
İzmirli, din problemini Ortaçağ delilleriyle bırakmayarak aynı problemlerin 
karşılığı olan Batı Ortaçağ ve modern filozofların delilleriyle karşılaştırmıştır.84 

 
80  İzmirli, Yeni İlm-i Kelâm, I, 54-56. 
81  Aydın, Din Felsefesi, 7. 
82  İzmirli, “Lee Vrooman, İlim Adamları Dindar Olabilir mi?” Adlı Eserinin Mukaddimesi, II: baskı, 
İstanbul 1946, 4. 

83  İzmirli, “Lee Vrooman, İlim Adamları Dindar Olabilir mi?” Adlı Eserinin Mukaddimesi, II, 5; 
Bkz. İzmirli, Din-i İslâm ve Din-i Tabiî, Süleymaniye Kütüphanesi, no: 3761, trz. 5-11 (yazma); 
Karadeniz, “İzmirli’nin Din-Hikmet Anlayışı ve “Din-i İslâm ve Din-i Tabiî”Adlı Eseri”, 86-88. 

84  Başçı, Vahdettin, “İsmail Hakkı İzmirli’de Felsefe, İlim ve Mantık Anlayışı”, Atatürk ÜİFD, sayı: 
19, Erzurum 1993, 423; Bkz. Din-i İslâm ve Din-i Tabiî, Süleymaniye Kütüphanesi, no: 3761, trz 
(yazma). 
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İzmirli, din ile fennin insanın farklı ihtiyaçlarını karşıladığı kanaatindedir. 
Hayatın akışı içerisinde din ile fennin birbirine karşı olması düşünülemez. Üstelik 
bu iki alan birbirlerini destekler. Fennin gayesi hiçbir garaza tabi olmaksızın tabiî 
olaylar ve tabiat kanunları hakkındaki malûmatı tekâmül ettirmektir. Dinîn görevi 
ise, insanın vicdan, mefkûre ve emellerini geliştirmektir. İzmirli, isimlerini zik-
retmediği bir gurup tabiat bilimcinin bu sözlerinin altın harflerle yazılmaya değer 
birer hakikat olarak görmektedir. Ona göre fennin bildirdiği tabiat kanunları, 
Allah’ın yaratmasına (tekvin), din kanunları da teşriine ait kanunlardır; her ikisi 
de gereklidir. Her iki kanun da Allah’ın emir ve tedbirine yöneliktir. Din, sahih 
ilimlerin asla düşmanı değil, bilakis destekleyicisidir. Din Allah’ın indirdiğini, 
fen Allah’ın yarattığını gösteren kanunlardır. Allah’ın bir kanunu, diğer kanunuy-
la nasıl çelişir ve karşı durur; tabiî kanunlar insanların ibretlerini tahrik edip, Al-
lah’ın birliğine yönlendirmeleri sebebiyle, dindarlar herhalukarda tabiat kitabını 
ellerinde tutmalı, ilimlerle mücehhez olmalıdırlar.85 

Din, İsmail Hakkı’ya göre, evrensel ve sosyal bir olaydır. O, din olgusunun 
kaynağını, isbat-ı vacip delillerinde arar. Bizim Zat-ı Bârî’nin varlığı hakkındaki 
inancı zımnen kapsamış olan hiçbir sezgimiz ve verilerimiz olmasa, ne kıyas ile 
ne de endüksiyon ile Cenab-ı Hakk’ı bulamayız. Fakat bizde Cenab-ı Hakk’ı, 
Vacibu’l-Vücud, âlemlerin düzenleyicisi, bir ahlak kurucusu, sonsuz derecede 
yetkinlik ile nitelenmiş bir varlık olarak keşfetmiş oluruz. Din bu görünüşüyle 
toplumların kültür ve medeniyetleri ile ilgilendiği gibi, diğer yandan ahlak, eği-
tim, sanat, felsefe gibi değer yargılarıyla yakından ilişki kurmaktadır.86 

Bu bağlamda İzmirli, dînî ahlak ile felsefî ahlakın karşılaştırmasını da şöyle 
yapmaktadır: Dînî ahlak, sırf aklî ilkeler üzerine dayanan ve imkânsız olan ahlak 
felsefesinden daha sağlam, daha geneldir. Dînî ahlak, Allah tarafından gönderil-
miş peygamberlerin tebliğ eseridir. Dînî ahlak, değişme (tebdil) ve bozulmadan 
(teğayyür) korunmuştur. Ahlak felsefesi az çok değişime maruz kalmıştır. Dînî 
ahlak, ilim için bir tarikat mesleğidir. Ahlak felsefesi, hiçbir zaman toplumun 
kalbinde dînî ahlak kadar etkili olamamış, yerleşememiştir. Dînî ahlakın kaynağı, 
kutsal ve şüpheden uzak olan ilâhî vahiy; ahlak felsefesinin kaynağı şek ve şüp-
heye yakın olan insan aklıdır. 

Sonuç olarak din ile ahlak arasında sıkı bir bağlantı kuran İzmirli’ye göre, 
dînî ahlakımızda Yaratan’a, peygambere, kendine, ebeveyne, evlad ve ıyala, in-
sanlara karşı sorumlu olduğumuz ahlâkî vazifeler, mükemmel bir şekilde düzen-
lenmiştir.87 

 
 
 
 
 
 

 
85  İzmirli, “Lee Vrooman, İlim Adamları Dindar Olabilir mi?” Adlı Eserinin Mukaddimesi, 6. 
86  Bkz. İzmirli, Yeni İlm-i Kelâm, II, 44-45; Pazarlı, Din Psikolojisi, 33. 
87  İzmirli, Mulahhas İlm-i Tevhid, 63-64. 
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B. Felsefî Problemleri Tahlili 
 

1. İlimlerin Sınıflandırılması 
 

 “Tasnifu’l-Ulûm” adlı –yedi varaktan oluşan– bir risale de yazan İzmirli’ye 
göre hakikat alanında ne kadar çeşitli saha varsa o kadar muhtelif ilim vardır. 
Çeşitli ilimler birbirlerinden mevzuları itibariyle temayüz etmiştir. İlimlerin 
sınıflandırılması (tasnifu’l-ulûm) konusunda İsmail Hakkı, filozofların fikirlerinin 
farklılığına işaret etmektedir. Ona göre her filozof, felsefî sistemine göre ilimleri 
sınıflandırmıştır. Buna bağlı olarak “tasnifu’l-ulûm” hakkında çeşitli sistemler 
ortaya çıkmıştır. İsmail Hakkı, bazı filozofların ilimleri tasnifini de yer vermiştir. 

Ona göre Aristo’nun tasnifi hakkında Arapça eserler ile Fransızca eserler 
arasında ihtilaf vardır. Fransızca eserlere göre Aristo, ilimleri üç kısma ayırır: 
Nazarî ilimler (ulûm-u nazari, hikmet-i nazarî), amelî ilimler (ulûm-u amelî, hik-
met-i amelî), sanaat. Nazarî ilimler de üç kısımdır: İlâhiyât (ulûm-u ilâhî), riya-
ziyât (ulûm-u talimiye), tabiiyât (ulûm-u tabiiye). 

Amelî ilimler de üç kısımdır: Ahlak ilmi, siyaset ilmî, ilm-i tedbir-i menzil. 
Sanaata ise, şiir, musiki vb. ilimler dâhildir. 

İslâm filozoflarının aklî ilimlerin (İslâmi ilimlerin dışındaki ilimler) tasnifin-
de Aristo’yu esas aldığını söyleyen İzmirli, başlangıçta Müslümanlara taallûku 
itibariyle ilimleri ikiye ayırmaktadır: İslamî ilimler, dâhili ilimler. Daha sonra 
Müslümanların ortaya koydukları “İslâmî ilimleri” iki kısma ayırıyor: Yüce ilim-
ler, Yardımcı ilimler (Alet ilimleri).88 

İzmirli, İslâm âlimlerinin de ilimleri, başlıca iki kısma ayırdıklarını bildir-
mektedir: Aklî ilimler ve naklî ilimler. Aklî ilimler, felsefî ilimlerden ibarettir. İki 
kısma ayrılır: Nazarî hikmet, amelî hikmet. Naklî ilimler de iki kısma ayrılır: 
Yüce ilimler (ulûm-u aliye), Yardımcı (Alet ilimleri). 

Yardımcı ilimleri, Arapça ilimlerden; yüce ilimler de, şer’î ilimlerden ibaret-
tir. Arapça ilimler, lügat, nahiv, ilm-i edep, kısımlarına ayrılmış; sonradan 12 
ilme kadar ulaşmıştır: Lügat, sarf, iştikak, nahiv, meani, aruz, ilm-i kavafi, hat, 
şiir, inşa, ilm-i mühazerât (edebî hikaye ve fıkralar anlatma, faydalı bilgiler), şer’î 
ilimler ise, başlangıçta Kur’an, hadis, fıkıh kısımlarına, sonradan bir çok bölüme 
ayrılmıştır.89 

Sonuç olarak İzmirli’nin ilimleri tasnifi, İslam düşünürlerinin ve diğer Batılı 
düşünürlerin tasniflerinden yararlanılarak yapılmış kapsamlı bir tasniftir. 

 
2. Tekâmül Nazariyesi 

 
Düşünürümüzün yaşadığı zaman kesiti, giriş bölümünde de işaret ettiğimiz 

gibi, materyalist ve pozitivist düşüncenin yaygın ve etkin olduğu bir dönemdir. 

 
88  İzmirli, Felsefe-Hikmet, 20-22; Bkz. İzmirli, “İslâm İlimleri”, İslâm Türk Ansiklopedisi (mukad-

dime), I, 17-20.; Bkz. İzmirli, Tasnifu’l-Ulûm, 6a, 7a 
89  İzmirli, Fenn-i Menâhic, 4-5; Krş. İzmirli, Miyarü’l-Ulûm, 2. 
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“Yaratılış” probleminde çıkış noktası bulamayan bu fikir akımları, evrim 
(tekâmül, evoulutionisme) nazariyesine bir can simidi gibi yapışmışlar. Diğer 
taraftan bu nazariye ile birlikte, reddiyeler, tenkitler yazılmış ve cevaplar veril-
miştir. Aynı zamanda anti-materyalist olan İsmail Hakkı da bu teori üzerinde 
geniş şekilde durmuştur. Fakat onda bir farklılığa dikkat çekmek yerinde ola-
caktır. Zira düşünürümüz diğer fikir arkadaşları gibi “evrim” teorisine doğrudan 
karşı çıkmayarak, bu nazariyenin İslâm düşünce tarihindeki temellerini aramıştır.  

İzmirli’ye göre mahlukâtın yoktan yaratılmayıp daha önce mevcut bir suretle 
meydana gelmesi, yani bir asıldan iştikak etmiş olup, bilahere istihâle (metamor-
phose) etmesi keyfiyetlerine tekâmül denir. Tekâmül nazariyesi bilindiği gibi 
Darwin (1809-1882) tarafından ilk defa ortaya atılmış değildir. Yunan filozof-
larından Anaximandros (M. Ö: 610-547) Darwin’e dayandırılan evrim teorisini 
genel olarak ifade etmiş ve hatta bu filozofa göre bütün hayvanlar yavaş yavaş bir 
değişmeyle (tahavvül) meydana gelmiştir. İnsan en sona kalır, en eski hayvan 
balıktır, diyor.90 

Değişme (transformisme) sistemi, İzmirli’ye göre, ilk önce Fransız düşünürü 
Buffon ile başlamış, diğer bir Fransız düşünürü Lamark ardından gitmiştir. De-
ğişme sisteminin asıl kurucusu Lamark’tır. Bu sistem, canlı olan türlerin (espece) 
sabit olmayıp, önceki türlerden meydana gelebileceğini ileri süren sistemdir. Bu 
sistem Darwin tarafından geliştirilmiştir. Darwin, Allah’a inanmış; Allah’ın bir 
nev’îyi, diğer bir neviden yarattığını kabul etmiştir. Bundan dolayı Darwin siste-
mi, bir takım İslâm düşünürleri tarafından yürütülmüştür. İsmail Hakkı’ya göre 
evrimci görüş eskidenberi El-Cezire’nin (mezapotamya) dînî hurafelerinde kalıntı 
olarak bulunmuştur. Darwinizmi ilk defa ortaya atan Müslüman düşünürler ol-
muştur. Düşünürümüz, bu tezini Amerikalı ilim adamı Draper’in “İlim ve Din 
Kavgaları” adlı eseriyle desteklemiştir.91 

İhvan-ı Safa, evrim teorisini müteaddid risalelerinde zikreder. Yalnız 
Darwin’in tabiî seçkinleşmesine (tabiî istifa, selection naturelle) karşılık “inayet-i 
Rabbaniye, hikmet-i Rabbaniye” kaydını koyar. İzmirli’ye göre İhvan-ı Safa, 
tekâmül nazariyesini Darwin gibi metamorfozi yalnız canlı cisimlere hasretmez. 
Maddî cisimlere de teşmil eder; kâinatın elemanları arasında tertip gözeterek, 
insanı dört elemanın cüz’lerinden meydana geldiğini söylerler. Maddeden başla-
yarak sırasıyla nebatı, hayvanı geçip insan mertebesine kadar bir silsilenin 
varlığına dikkat çekerler. Böylece maden toprağa, toprak nebata, nebat hayvana, 
hayvan insana ve sonunda melâikeye ittisal kesbeder; o halde bir cismanî varlık 
madendir. Nebattan hayvana en yakın hurma ağacıdır, diyorlar. Maden ve toprağa 
en yakın mantarı kabul ederler. İnsanın anatomik yapısı itibariyle kendisine en 
yakın olan hayvanın maymun olduğunu, maymunlarda insanın fiillerini 
çağrıştıran hal ve hareketlerin varlığına dikkat çekerler. Yine at, ahlak-i nefsiyesi 
ile fil; kuşlardan güvercin, papağan zekâlarıyla; balarısı sanatıyla insana yakındır. 

İhvan-ı Safa’ya göre melekler mertebesindeki insan, gaflet uykusundan 
uyanmış, cehaletten kurtulmuş, ilim ve maarif ile hayat bulmuş, ruhanî işleri ve 

 
90  İzmirli, “İslâm’da Tekâmül Nazariyesi”, Sebilürreşad, c: 2, sayı: 30, İstanbul 1949, 67. 
91  Bkz. İzmirli, İslâm Mütefekkirleri ile Garp Mütefekkirleri Arasında Mukayese, 35-38. 
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aklî varlıkları (mevcudât-ı akliye) kalp gözleriyle görmüş, nefsinin cevheriyle 
ruhlar âlemini müşahade etmiş kimselerdir.92 

İzmirli, İslâm düşünce tarihinde tekâmülden bahseden İslâm düşünürlerinden 
Cahız, İbn Miskeveyh, İbn Heysem, Nasreddin Tusî, Kınalızade Ali Efendi, Ab-
dülkadir-i Bidil ve Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın fikirlerine de başvurmaktadır.93 
Bunlardan Nasreddin Tusî, sudanileri hayvana bitişik ilk insan olarak görür. Bü-
yük Türk düşünür ve bilimadamı Erzurumlu İbrahim Hakkı (1781-1868) riyaziyat, 
tabiat, ilâhîyattan bahseden Marifetname’inde, “istihâleden” (bir halden başka bir 
hale geçme) bahseder: Madenden başlayarak nebat ve hayvan mertebelerini geçe-
rek insan mertebesine çıkar. Ve bununla da yetinmeyerek, hayvanların türleri ile 
insanın mertebeleri arasına “nesnas” (yaban adam) ile maymunu koyar.94 

Sonuç olarak, İzmirli, evrim teorisini doğrudan reddedip savunmaya geçmez. 
Farklı bir yöntem izleyerek materyalizmin dayanaklarından olan bu nazariyenin 
kaynağını İslâm düşünce tarihinde bulmaya çalışır. Bununla birlikte düşünürü-
müz, tekâmül sisteminin gözden düşüp, yetersizliği kanıtlanmış bir nazariyeye 
sahip olduğunu bildirirken, insan ile maymun arasındaki biyolojik farklılıkların 
bu teoriyi toptan yıktığına inanır.95 

  
 

C. Düşünce Sistemleri 
 

1. Çağdaş Felsefe Ekolleri Ve Tenkidi 
 

a. Materyalizm 
 

İzmirli İsmail Hakkı, 19. ve 20. yüzyılı en çok etkileyen düşünce 
akımlarından birisi olan materyalizmi Demokritos’la başlatmıştır. Her ne kadar 
eşyayı mekanik (mihanikî) olarak açıklamak Anaksagoras’tan başlamış ise de 
Anaksagoras, Heraklit gibi hareketi eşyanın illeti görmemiş, bilakis bir malul 
görerek âlemi tahrik eden bir muharrik-i evvel, yani Zat-ı Bârî’yi ispatlamıştır. 
Eşyanın mekanik olarak izahı meselesinde materyalizmin önderi olan Demokri-
tos, –muharrik-i evvelî bir nevi faydasız kabul ederek– onu ilga ederek “âlem 
kendiliğinden ezelî olarak müteharriktir” prensibini ortaya koymuştur. Materya-
lizmi ilk defa bilimsel bir kavram olarak kullanan da Demokritos’du. Demokri-
tos’a göre atomlar sonsuz, ezelî, nev’an (cinsce) mültehid, şekil ve miktar 
bakımından çeşitlidir. Atomlar kesintisiz bir harekete haiz olmakla içtima ile 
cisimleri terkip eder, tabiatta ne kasd ne de bir gaiyet yoktur. Tabiatta hiçbir şey, 
sebepsiz meydana gelemez, her şey sebep ile zorunlu olarak hasıl olmuştur. Bu 

 
92  İzmirli, “İslâm’da Tekâmül Nazariyesi”, 67. 
93 Bkz. İzmirli, İslâm Mütefekkirleri ile Garp Mütefekkirleri Arasında Mukayese, 35-38; Kınalızade 

Ali Efendi, Ahlak-ı Alâi, 66-69; Sunar, İbn Miskeveyh ve Yunan’da ve İslâm’da Ahlak Görüşleri, 
23. 

94 İzmirli, “İslâm’da Tekâmül Nazariyesi”, 68. 
95 İzmirli, İslâm Mütefekkirleri ile Garp Mütefekkirleri Arasında Mukayese, 39. 
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illet asla kâinattan hariç, atomlar haricinde lahuti bir illet değildir. Böylece De-
mokritos uluhiyeti inkar; maddayatı izhar eylemiştir. Artık her şey atoma, madde 
ve harekete raci olmuştur. 96 

İsmail Hakkı’ya göre atomculuk Sokrates, Eflatun, Aristo gibi ilahiyatçı filo-
zofların ortaya çıkmasıyla materyalizm gerilemiş ise de, Aristo’dan sonra gelen 
Epikür ile yeniden canlanmıştı. Bu filozofa göre bütün varlıklar maddeye racidir. 
Madde, ezelî olarak hareket eden atomlardan mürekkeptir. Atomlar sonsuzdur, 
birbirlerinden hala ile ayrılmıştır. Bu noktada Epikür, üstadı Demokritos’dan 
ayrılmış;. Demoritos’un zarureti yerine ittifak vazetmiştir. Atomların maddî key-
fiyetlerinden başka bir kudreti, hafif bir surette hareketin istikametini tahvile ikti-
darı zaman ve mekânın belirli bir noktasında sebepsiz bir inhiraf kudreti bulunu-
yor. Atomlar, şuursuzdur. İttifakî olarak hareket eder. Kâinatın kanunları meka-
niktir, bir gayeye yönelik değildir. Demokritos’un kâinat kanunları kadim, Epi-
kür’ün tabiat kanunları hâdistir. Kadim zamanlarda çok taraftar kazanıp güçlenen 
materyalizm, İskenderiye Medresesi’nde Plotin’in eleştirileriyle karşı karşıya 
kalmıştır. Ortaçağda da dinîn hâkimiyeti bu düşünce sisteminin yayılmasını ve 
faaliyetlerini engellemiştir. Ancak Yeniçağ’da modern felsefe ile materyalizmin 
yeniden canlandığı görülmüştür. 17. yüzyılda İngiltere’de Hobbes, Fransa’da 
Gassendi materyalizmi temsil etmişler. Gassendi, Aristo’ya hücum ederken, Epi-
kür’ü savunmuştur. Fakat Allah’ı “Halık-ı Madde” olarak kabul etmiştir. 18. 
yüzyılda Fransa’da da materyalist hareketin yayıldığı görüldü. Bacon, d’Holbach, 
La Mattirie, Helvatius gibi ansiklopedistler, materyalist idiler. Ancak düşünürle-
rin çağdaşları Voltaire, Montesquieu, J. J. Rousseau gibi sosyal felsefeciler ise 
Tanrı’ya inanmışlardır.  

19. yüzyılın ilk yarısında materyalizm hızlı bir yayılma kazanmış; çünkü tıp 
doktorları ve hayat ilimleri bilginleri, materyalizmi kendileri için gerekli 
saymışlardır. Almanya’da Hegel’den sonra tabiî bilimlerin yayılması, sanayinin 
ilerlemesi, materyalizmin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Feurbach mater-
yalist sistemin alt yapısını inşa etti. Molescholt, Bucher yeni materyalizmi temsil 
ediyorlardı. Ancak 17. yüzyılda Auguste Comte ile ortaya çıkan pozitivizm, ma-
teryalizmin yetersizliğini ispat etmekle bu akıma büyük bir darbe indirerek, onun 
yerine almıştır.97 

Her şeyin madde ve maddî olduğunu iddia eden materyalistler, her zaman 
fikrin tezahürlerini, madde ve maddenin hareketleriyle açıklamaya çalışırlar. Eski 
atomculuk sistemine dâhil olanlardan, yeni materyalistlere kadar bu düşünce sis-
teminin esası değişmemiştir. Ruhun varlığını kabul etmeyen materyalistler, Al-
lah’ı da inkâr ederler.98 

Materyalizm, maddecilik düşüncesini benimsemekle yegâne varlığın madde 
olduğunu, maddenin başka hiçbir cevherin bulunmadığını kabul eder. Ayrıca 
materyalizm her türlü maddî ve manevî gerçekliğin özünü ve temelini madde 
görür; maddeyi hareketli ve âlemde belli bir yer etmiş ferdî varlıklar gibi tasavvur 
eder. Zihnî varlıkların, süreçlerin, olayların dolayısıyla her şeyin kesin sebebinin 

 
96 İzmirli, Yeni İlm-i Kelâm, II, 75-76. 
97 İzmirli, Yeni İlm-i Kelâm, II, 76-77. 
98 İzmirli, Uzluk Oğlu Fârabî’nin Eserlerinden Seçme Parçalar (giriş bölümü), 16. 
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madde olduğunu; zihnî ve tabiatüstü hiçbir şeyin olmadığını; her şeyin hareket 
halindeki maddeyle veya madde ve enerjiyle açıklanabileceğini kabul eder.99 

Materyalist felsefe Meşrûtiyet döneminde –öncesi ve sonrasında– çok 
sayıdaki mütefekkirimizi etkilemiştir. İsmail Hakkı, –yaşadığı zaman diliminde 
yükselen bir düşünce akımı olan– materyalizmin asla ilmî incelemeye tahammül 
etmediğini, tahlil ve tecrübeye de zıt bir fikir sistemi olduğunu düşünmektedir. 
Ona göre materyalistlerin ileri sürdükleri düşünceler “faydasız fikirler, mantığın 
reddettiği safsatalar, ilme zıt olan faraziyelerdir”. Şimdi düşünürümüzün ortaya 
koyduğu materyalist felsefenin zaaflarına ve ona getirdiği eleştirilere geçebili-
riz100: 

1) İzmirli’ye göre materyalizm, maddenin bizatihî mevcut olduğunu iddia 
eder. Kuvvet ise, maddenin evsafında bulunuyor. Hâlbuki yeni fizik* maddeyi 
imha etmiştir. Yeni fizikte kudret bütün maddî hadiseler altında gizlenen cevherî 
bir hakikat olmakla eşyanın hakikati, eşyanın “tabiat-ı ahireleri” oluyor. Atom 
nazariyelerinin zerreleri yerine kaim oluyor. Madde kendisini meydana getiren 
atomların inhilali ile maddelikten çıkıyor, onun yerini kudret işgal ediyor. Do-
layısıyla maddenin ebedîliği de, ezelîliği de bizatihî varlığı da kalmaz, madde yok 
olup gider. Maddenin zatı denilen evsafı, kudretin evsafı olur. İlmin bu son keşif-
lerinde de ezelî madde yokluk âlemine (diyar-ı adem) gider. 

2) Materyalizm, âlem başlangıcı (mebde-i alem) olarak maddeyi kabul eder. 
Halbuki filozofların çoğu farklı bir mebde kabul ederler. Spinoza “cevher”; Hegel 
“fikir”, Schopenhauer “irade”yi madde yerine koyarlar. İdealizm (misâliyun) de 
maddeyi inkar edip, materyalizme zıt bir mesleğe salik olurlar. 

3) Materyalizm, kuvvet ile maddenin ezelî ve ebedîliğini, fenle ilgili nazari-
yeler (faraziyât-ı fenniye) bilimsel sonuçlar üzerine kurmak ister. Hâlbuki de-
vamlı değişmeye maruz kalan bir nazariye hatadan uzak değildir. Bir fikirde gör-
düğümüz zaruret ve bedâhât bile bir kısım mütefekkirlere göre afakî değil, en-
füsîdir. Kâinatta değil, ancak idraklerimizdedir. Bugün tabiat kanunları olup, 
kesin kanunlar şeklinde telakki edenlerin ilkeleri bile sarsıntıya uğramıştır. Poin-
care (1854-1912) ile E. Boutroux’un (1845-1921) eserleri artık tabiat kanun-
larında zorunluluğun olmadığını ortaya koymuştur.101 

4) Materyalistler, yüksek kavramları (suver-i âliye) basite (Şeriat-i safile, alt 
koşullara) indirgerler (irca ederler). Fikrî duyumlar (ihsâs) ile, duyumları hayat 
ile, hayatı kimyasal bileşenlerin hareketleri ile, bu hareketleri de fizik kanunları 
ile, fizik kanunlarını da mekanik hareketler (harekât-ı mihâhikiye) ile açıklarlar. 
İzmirli’ye göre bu durumda insan düşüncesi tamamıyla mekanik bir şekilde ifade 
edilir. Elem, lezzet, tefekkür, irade gibi ruhsal olayların hakikî varlıkları kalmaz. 
Hayatı düzenleyen bütün hareketler, maddî hareketlere ve basit birleşimlere indir-
genir. Özel kanunlardan ortaya çıkan olaylar genel kurallarla açıklanır. Do-

 
99 Akgün, Materyalizmin Türkiye’ye Girişi ve İlk Etkileri, 12. 
100  Ahmet Mithat, İsmail Ferit, Harputizade Mustafa Efendi’nin materyalizmi tenkitleri için bkz. 

Bolay, Türkiye’de Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mücadelesi, 216-221, 251-272. 
 *  İzmirli, “yeni fizik”i şöyle tanımlıyor: Tehavvül-i kavi nazariyesini takip eden amel ihdas etmek 

kabiliyeti olan kudrete müstenid olan fizik. 
101  İzmirli, Yeni İlm-i Kelâm, II, 63-64.  



78 Bayram Ali Çetinkaya 

layısıyla materyalizm vicdanî hadiselerin hiçbirini izah edemez. Yaratılış, ya-
ratılış bilgisi (levh-i hilkati), tabiat kanunlarının düzeni gibi asıl meseleleri kesin 
ve nihai olarak izah edememe acziyetine düşer. Fakat bu değişimin keyfiyeti ka-
ranlık kalıyor; “nasıl oluyor da şuursuz kuvvetler, şuura münkalip oluyor? Nasıl 
oluyor da kuvvetler tabiat kanunlarının (kavanîn-i tabiat) ahengini tesis ediyor? 
Nasıl oluyor da bu bedâyı şuursuz vaki oluyor?”.102 

5) Materyalizm, inorganikten (gayr-ı uzvî), organizmanın (uzvîyet) doğduğu-
nu da iddia eder. İzmirli’ye göre bu durumda materyalistler yeni ilimlerin (ulûm-u 
cedide) en önemlilerinden olan ilm-i hayatın kesin kanunlarına, yani Pasteur ta-
rafından ortaya konulan kendi kendine üremenin (tenasül binefsihi) imkânsızlığı 
kanununa karşı gelir. Kendi kendine üreme yoktur. Fakat vaki olmuştu, denilebi-
lir. Düşünürümüz ise, bunu doğruluğu tecrübe edilemeyen bir faraziye olarak 
nitelendirir. Ona göre tecrübenin ispat etmediği bir nazariye, sistemini tecrübeye 
dayandırma iddiasında bulunan materyalizm için de bir değer ifade etmez. Do-
layısıyla bu faraziye kendisinin kanunları tarafından iptal edilmeye mahkûmdur.  

6) Materyalistler, düşüncelerini isbata gerek görmeyerek kesin bir şekilde 
ifade ederler. Buna bağlı olarak da bilimsel eleştirilere tahammül edemezler. 
Maddenin öncelikle varlığını ispat etmeleri gerekirken, maddeyi ispat edilmiş gibi 
göstererek koskoca bir âlemi, onun üzerine bina ederler. Maddeyi meydana geti-
ren atomlar öncelikle kadim farzediliyor, bunu da hemen ispatsız kabul etmezler. 
Materyalistler, öncelikle maddeyi, yeni fiziğin ve birçok yeni felsefî düşüncenin 
saldırılarından kurtarmaları gerekir ki, sonra maddenin ezeliyeti fikrini ortaya 
koyabilsinler. Çünkü ileri sürdükleri bu düşünce ne maddeyi ne de kuvveti açık 
bir şekilde ortaya koyabilmiş değildir.103 

7) İzmirli’ye göre madde ile hareketin zamana nispetleri üç veçhile olur:  
a. Her ikisi de ezelî olur. 
b. Madde ezelî, hareket gayr-ı ezelî olur. 
c. Her ikisi de gayr-ı ezelî olur.  
Madde ile hareketin her ikisi ezelî olur ise, Cenab-ı Bârî’ye ihtiyaç kalmaz. 

Madde kadim olup, hareket gayr-ı ezelî olursa, hareketin maddeye tesiri (intiba) 
için yine bir yaratıcıya ihtiyaç vardır. Her ikisi de gayr-ı ezelî olursa bir yaratıcıya 
ihtiyaç zorunlu olur. Materyalizme göre hem madde, hem hareket ezelî olursa, 
Cenab-ı Hak kaldırılır (ref olunur). Onun yerine esası meçhul bir cevher; madde 
ikame edilir. Artık asıl kadim, madde oluyorsa da bütün cisimler, ezelî hareketleri 
sebebiyle maddeden oluşuyorlar; yalnız maddenin cisimlere tenevvüü (çeşitlen-
mesi) hâdis oluyor. Madde de, hareketin sebebi de kendisi oluyor. Hâlbuki madde 
zorunlu bir müessire, kendisinden zorunlu olarak sadır olan bir illet olsaydı, on-
dan sadır olan tenevvüat-ı ecsam da madde gibi kadim olacaktı. Çünkü tam olan 
bir illetten malulun geri kalması imkânsızdır. Maddenin yer ve gök cisimlerinin 
tenevvüü ittifakla hâdis olunca, maddenin zorunlu illet olmayacağı tabi olur.  

İzmirli, gerçekte materyalistlerin bu konuda şöyle bir iddiayı da ileri sürebi-
leceklerini belirtmektedir: Madde ezelde tenevvüatın hudûsuna medar olan kabi-

 
102  İzmirli, Yeni İlm-i Kelâm, II, 64-65; Bkz. Özervarlı, Kelamda Yenilik Arayışları, 90. 
103  İzmirli, Yeni İlm-i Kelâm, II, 66-67. 
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liyeti (istidâd) kazamamıştır. O, yetiyi kazanıncaya kadar doğal olan çok zaman 
geçer. Ona mebni cisimlerin tenevvüatı hâdis olur. Bu teze karşı düşünürümüz şu 
cevapları vermektedir: illet-i kadim olan madde ezelde niçin bu istidâda haiz de-
ğildi. Bu istidâd niçin bu kadar gecikmeye uğradı. İstidâd-ı tabiîye sonradan hangi 
şeyi meydana getirdi. İstadâd-ı tabiîyenin husulünden önce kadim olan maddenin 
ve ezelî olan hareketin hali ne idi? Bir müddet sonra bu istidâdı maddeye ka-
zandırmak için maddeyi kim ıslan etti? İzmirli, bu sorulara materyalizmin cevap 
vermekte aciz kaldığını belirtir. Ona göre materyalizm bu çıkmazdan kurtulmak 
için, tabiî seçkinleşme (intihâb-ı tabiî) kanunu ile cevap vermeye, bunun sonu-
cunda de evrimcilik (tekâmüliye) fikrini kabule mecbur kalırlar. Fakat tabiatı 
tekemmüle, kâinatın bölümleri arasında daima en layık ve aslah olanı seçmeye 
sevkeden saik nedir? denildiğinde cevapdan aciz kalırlar. Bu durumda bütün 
varlıkları, üzerinde mutlak tasarrufa haiz olan, varlıkları ilâhî hikmet gereğince 
düzenleyen (tedbir) mutlak bir ilahın varlığından başka bir şekilde izah etmekten 
başka çare ve aklı tatmin edecek hiçbir suret yoktur.104 

8) İsmail Hakkı, materyalistlerin âlemi izah konusunda kabul ettikleri üç 
prensibe dayandıklarını kabul etmektedir: 

a. Sonsuz atomlar vardır. 
b. Atomlar ezelîdir. 
c. Atomların tabiî hareketleri vardır.  
Bu hükümlere göre âlem sonsuz atomlardan meydana gelmiştir. Bu atom-

ların evvelî yoktur. Bunlar hâdis değildir. Her birinin tabi hareketleri vardır. Bu 
hareketler de ezelîdir, hâdis değildir. İzmirli, materyalistlerin bu iddialarına karşı 
şu eleştirileri ileri sürmüştür: Mekanik fizikte şöyle bir kanun vardır. “Harekette 
bulunan bir cisimler manzumesinin hareketi dengeyle sonuçlanır. Her hareketli 
cismin az çok bir zamandan sonra sükûn haline gelmesi tabiîdir”. Deneysel fizikte 
(tecrübî fizik) cisimde atalet hassasını gösterir. İşte bu kanun ile atalet kanunu, 
materyalistlerin kabul ettikleri hükümleri temelinden yıkar. Bununla âlemde ha-
reketin ezelî olmadığı sabit olur. Çünkü âlem hareket halinde bulunan bir cisimler 
manzumesidir. Bu fennen sabittir. Mekanik fiziğin kanunlarına göre bu hareketin 
dengeyle sükun halinde sonuçlanması zorunludur. Hâlbuki âlem, henüz sükûn 
haline gelmemiştir. O halde dengenin (tevazin) sükûnet halini kazanmak için 
gereken zaman henüz gelmemiş demektir. O halde atomların hareketi de ezelî 
olamaz. Eğer hareket ve atomlar ezelî olsaydı, bu zamanın çoktan gelip geçmesi 
gerekirdi. Çünkü ezelden beri geçen zamanın, sükûn için gereken müddetten çok 
fazla olduğu şüpheden uzaktır. Bunun için âlemin şimdi ve her zaman denge (te-
vazin) ve sükûn halinde bulunması gerekir. Buna karşılık “bu zaman gelip geç-
miştir. Âlem, denge ve sükûn halini bulduktan sonra yine maddenin eser-i icabı 
olarak harekete geçmiştir”105 faraziyesine İzmirli, şu cevabı verir: Bu izah atalet 
kanununa aykırıdır. Çünkü âlem, bir kere denge ve sükûn haline girdikten sonra 
sırf maddenin iktizasıyla harekete geçemez. Düşünürümüzün bu sözlerine karşılık 
materyalistler de “ya atomların, hareketlerin ezelî olmasıyla sükun ve denge ha-

 
104  İzmirli, Yeni İlm-i Kelâm, II, 67-69. 
105  İzmirli, Mulahhas İlm-i Tevhid, 94-96; Bkz. İzmirli, Yeni İlm-i Kelâm, II, 70-71. 
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linde kalması veya atomlar ile hareketlerin ezelî olmamasını” kabul etmelerinin 
zorunluluğuna dikkat çekerler. Bu durumda ise, belirtilen ikinci hüküm ile üçüncü 
hüküm arasında derin bir çelişki ortaya çıkar: Atomlar, hem ezelî olur, hem de 
tabiî hareketleri bulunursa, ezelden beri devam eden hareketleri, âlemin her za-
man denge (tevazin) ve sükun halinde kalmasını gerektirir. Bir taraftan bulundu-
ğumuz âlemin, ikinci hüküm gereğince ve mekanik fizik kanunlarına uygun bir 
şekilde sükun halinde bulunması iktiza etmekte iken, diğer taraftan üçüncü hü-
kümdeki tabiî harekete nazaran yine bu âlemin hareket halinde bulunması gerek-
mektedir. İzmirli, bu durumda materyalistlerin bu tenakuzdan kurtulmak için 
üçüncü hükümden veya ikinci hükümden vazgeçmesi gerektiğini belirtir. İkinci 
hükümden de vazgeçerlerse, atomların ezelî olmadığını kabul etmiş olacaklar. 
İzmirli, burada bir soru yöneltir: O halde atomların muhdisi kimdir? Hudûsunun 
illeti nedir? 

Düşünürümüz, bu soruya karşı materyalistlerin bir muhdis ve yaratıcı aramak 
zorunda olduklarını ileri sürer. Ona göre aksi taktirde illiyet prensibini inkar etmiş 
olurlar. Eğer üçüncü hükümden vazgeçerlerse, hareketi inkar etmiş olurlar ki, bu 
âlemin yokluğunu kapsamaktadır. Bunu öncelikle tecrübe yalanlamaktadır.106 

İzmirli, materyalistlerin kabul ettikleri üç hükümden kurtulsalar bile, ilmin 
imkânı için dördüncü bir hükme mecbur kalacaklarını bildirir: İlim, tabiatın ka-
nunlarının sabit olması şartıyla tahakkuk eder. Materyalizm, atomların tesadüfî 
imtizaclarını, hareketlerini kabul etmekle üstü kapalı olara tabiatın kanunlarının 
sabit olmasını inkar etmiş olur. Çünkü âlem tesadüf eseri olunca, bugüne kadar 
müessir olan kanunları kim temin eder? Tesadüfün, kuradan farkı yoktur. Temin 
edilemeyen kanunlar sabit kanunlar olamaz; sabit kanunlar olmayınca ilim müm-
kün olamaz. İzmirli, materyalistlerin buna dayanarak “tabiatta sabit kanunlar 
vardır” hükmünü dördüncü bir hüküm olarak kabul etmelerinin gerekliliğini belir-
tiyor.107 

9) İzmirli, materyalistlerin “tecrübe bize madde ve kuvvet haricinde hiçbir 
şey göstermiyor. Haricî bir müessir göremiyoruz. Bu halde haricî bir müessire 
nasıl inanalım” sözlerinden de vazgeçtiklerini zikrederken de onlara şu soruları 
yöneltmektedir: Görüşlerini dayandırdıkları atomun şeklî, vaziyeti, hacmi görül-
müş müdür? Şimdiye kadar görülmediği gibi görülmesi de mümkün değildir. 
Demek ki bazı varlıklar görülmez görülmesi de mümkün değildir. 

10) Materyalistlerin “madde ile kuvvet vücudan ve ademen bir diğerine bağlı 
olmakla madde kuvveti lizatihî müstelzimdir, telazumları da kadimdir” sözlerine 
de üstad şu cevapları vermektedir: İki şey arasında irtibatın (vücuden ve ademen) 
deveran etmesi, bir diğerinin tefaülünü yani birinin müessir, diğerinin eser ol-
masını gerektirmez. Çünkü deveran müessir ile eser arasında münhasır değildir; 
sebeplerde de şartlarda da bulunur. 

Materyalistlerin “ilim Allah’ın varlığını kabul etmez” sözlerini reddeden İs-
mail Hakkı, bunun ilme karşı büyük bir iftira olduğunu düşünmektedir. Ona göre 
“ilk sebepten (illet-i ûlâ) bahsetmeyen ilim nasıl olur da Allah’ı inkâr eder? İlim 

 
106  İzmirli, Mulahhas İlm-i Tevhid, 96-97; İzmirli, Yeni İlm-i Kelâm, II, 71. 
107  İzmirli, Mulahhas İlm-i Tevhid, 97-98; Bkz. İzmirli, Yeni İlm-i Kelâm, II, 73. 
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maddeyi inkar eder, fakat Cenab-ı Hakkı değil. Nüfuz-u nazara sahip olanlar 
maddeye, atoma, esire değil onu harekete geçiren kuvvetlere nazar eder; fakat 
burada kalmaz. Yine seyrin devam eder, buradan da kâinat-ı tabiaya suud eder 
(yükselir). Oradan da ilerleyerek âlemin düzenleyicisi olan Hakim-i müteala yük-
selir”.108 

Netice olarak İzmirli’nin yaptığı şey daha önce materyalizme getirilen eleşti-
rilere bir ek ve katkıdır. Kısaca o, materyalistlerin kesin kanunlar olarak kabul 
ettikleri bazı tabi kanunların kaynaklarının sarsıntıya uğradığını ve bu düşüncede-
ki insanların tartışma ve tetkike tahammüllerinin bulunmadığını; kadim zamandan 
beri gelen bu felsefî sistemin, bugün kifayetsizliğinin sabit olup ortaya çıktığını 
düşünmektedir. 

 
b. Mekanizm  

 
İsmail Hakkı’ya göre mekanizm, her şeyi hareket halinde atomlara indirge-

mekle açıklama iddiasında bulunur. Böylece âlemin hareketlerinin tümü, hayatın 
tümü ve düşüncelerin tümü hareket durumunda atomlara indirgenir. Âlem ve 
âlemin kanunlarının düzenlenişi, akıllı olmayan atomların tesadüfü ile 
açıklanıyor; âlem tamamıyla ittifakî olarak meydana gelir.109 

 
c. Pozitivizm  

 
İzmirli’ye göre pozitivzm (ispatiye) hisden başka haber alma vasıtası (vasıta-

i istihbar) tanımaz. Bundan dolayı pozitivizm aklın (nefs-i nâtıka) Cenab-ı Hak 
olsun, madde olsun, kuvvet olsun ne olursa olsun Mutlak’ı idrake kabiliyeti yok-
tur” iddiasında bulunur. Ancak akıl tecrübe yoluyla kazanılan gerçeklere ulaşabi-
lir. Fakat metafizik problemleri gibi tecrübeye dayanan bir araştırmaya yetenekli 
olmayan kimse, başka sorunları çözümleyemez. Akıl olayları açıklayabilir. Bu 
yolla genel olaylardan başka bir şey olmayan kanunları ortaya koyabilir. Fakat 
illetleri bilemez. Olayların ve vakıaların belirlenmiş sınırları dışında metafiziğin 
illetlerinin ulaşması ve bilinmesi mümkün olmayan bir bölümü genişliyor. İlim bu 
konuda bir şey söylemez.110 Bu iddia karşısında düşünürümüz, pozitivistlere karşı 
bir takım sorular yöneltir: Acaba hissî tecrübe hakikati bilmek için yegane bir 
vasıta mıdır? Hadiseleri tayin eden atomlar, esirler bunların hareketleri “ilel-i 
gayr-ı mahsûsa”yı idrak etmiyor muyuz? Tecrübemiz olduğu halde bir hakikate 
ulaşamıyor muyuz? Işığın elektrik hakikatlerini biliyor muyuz? Hakikatini bildi-
ğimiz şeyleri inkâr mı edelim? Akıl mebde-i vücudu keşfedemez ise, insan bilgisi 
iflasa uğramaz mı? İsmail Hakkı mutlak hakkında da pozitivistler arasında görüş 
ayrılıklarının bulunduğunu kanaatindedir. Ona göre bir defa bilmemek iki şekilde 
cereyan eder: Ya “öyle bir mutlak yoktur ki bilelim” denir, yahut “evet bir mutlak 
vardır. Ama onun hakikatine muttali olmak insan için kolay değildir” denir. Com-

 
108  İzmirli, Yeni İlm-i Kelâm, II, 73-75. 
109  İzmirli, Muhtasar Felsefe-i Ûlâ, 172. 
110  İzmirli, Muhtasar Felsefe-i Ûlâ, 22-23. 
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te, Hume gibi filozoflar “mutlak mevcut da değildir; kabil-i tasavvur da değildir” 
fikrini ileri sürerler. Hamilton, Spencer gibi filozoflar ise, bilakis “mutlak mev-
cuddur, fakat kabil-i tasavvur değildir” inancında bulunurlar. Hamilton inancı 
(itikat) marifetten ayırır; Spencer ise, mutlaka inanır. Bütün hadiselerde tecelli 
edeni, değişmez varlık sayar da İngiliz empirizm (tecrübe) ekolünü, panteizm 
(mabadettabiay-ı vücudiye) ile ikmal eder. İzmirli’ye göre pozitivistlerin bir 
kısmı, pozitif ilimlerin sayesinde mutlağın yavaş yavaş bilinebileceği fikrini orta-
ya koyar; böylece pozitivizmi kökünden yıkmış oluyor.111 İzmirli, pozitivizmi bir 
fizikî dogmacılık (ikâniye-i tabiiye) ve bir metafizik şüphecilik (hisbâniye-i ma-
badettabia) olarak kabul ediyor. Tabiat âleminde dogmacılık (ikâniye), metafizik-
te şüpheciliktir (hisbâniye). Birinci olarak fizikî dogmacılıktır; çünkü tabiî âlemin 
haricinde varlığını kabul eder. İkinci olarak metafizik şüpheciliktir; çünkü metafi-
ziğin ve mevzularının varlığı hakkında fikir beyan edemez. O halde pozitivizm, 
bir taraftan dogmacılığın bir bölümü, diğer taraftan şüpheciliğin bir bölümü olur. 
Böylece üç isim ile anılır; metafizik şüphecilik, fizikî dogmacılık, objektif rölati-
vizm (izâfe-i afakiye).112 

Auguste Comte, pozitivizmi izah ve din tasavvurunu, metafiziği insanın bilgi 
sınırlarının dışına çıkarmak içi bir takım sebepler ileri sürer. Bu sebepler, bilimsel 
gelişmeler tarihinden çıkarılmış olan “üç hal kanunu” adını verdiği prensip üzeri-
ne kurulur; Turgot’tan alınan bu kanun aklın (nefs-i nâtıka) birbirini takip eden üç 
hal geçirdiğini destekler: Teolojik hal (hal-i ilâhî), metafizik hal (hal-i mabadet-
tabia), pozitivist hal (hal-i müsbet).  

1) Akıl (nefs-i nâtıka), teolojik halde hadiseleri ilâhî istekler (iradât-ı aliyat) 
ile izah ediyor. Her hadiseyi kendisine benzeyen bir tabiatüstü ilâhî bir iradeye 
(irade-i aliyeye) dayanır. Nefs-i insaniye, bütün araştırmalarını varlıkların ilk 
sebeplerine, tabiatı yöneltir”. Hadiseler, o tabiatüstü amillerin doğrudan doğruya 
sürekli tesirleri altındadır. 

2) Akıl (nefs-i insaniye), metafizik halde hadiseleri, içteki gizli sebepler 
(nevâmis tabiattaki gizli kuvvetler ve özellikler) ile açıklar. 

3) Akıl (nefs-i insaniye), “pozitivist halde hadiseler pozitivist olarak 
açıklanmış ve tecrübî olarak delillerle ispatlanmış olan kanunlara dayanarak izah 
eder; artık mutlağı araştırmaktan vazgeçer. “Mebde” ve “meâd” meselelerini terk 
eder, yalnız hadiseleri arasındaki sabit oranı (nisbet-i sabite) müşahede eder.113 

Bütün ilimler meydana gelmek için öncelikle iki hali geçmiş ve ancak üçün-
cü hale gelince kurulmuştur. Örneğin bir zamanlar gök gürültüsü Jüpiter’e da-
yandırılarak, onun isteğiyle meydana geliyor denilmişti; bu hal teolojik haldir. 
Sonra elektrik ile açıklanmış; bu da metafizik haldir. Bugün pozitivist ve negatif 
olarak elektriklenmiş olan iki bulutun çarpışması ile izah edilmiştir; bu da pozitif 
haldir. Bundan dolayı pozitivist hal, aklın tecrübe (deney) biriminden ortaya 
çıkmış bulunan ilmî bir tavır (mizaç) sayesinde kesin seviyesini bulmuş bir hal 
gibi ortaya çıkar.114 

 
111  İzmirli, Yeni İlm-i Kelâm, II, 79-80. 
112  İzmirli, Muhtasar Felsefe-i Ûlâ, 23-24. 
113  İzmirli, Muhtasar Felsefe-i Ûlâ, 26-27; İzmirli, İzmirli, Muhtasar Felsefe-i Ûlâ,, II, 80-81. 
114  İzmirli, Muhtasar Felsefe-i Ûlâ, 27; İzmirli, Yeni İlm-i Kelâm, II, 251-252. 
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İsmail Hakkı İzmirli, pozivist düşünceyi bazı noktalarda eleştirmiştir: Ancak 
ona göre gerçekte “üç hal kanunu” tarih ilmî hakkında gayet mahirane bir görüş-
tür. Tabiat ilimleri, ilâhî (rububiye) ve metafizik nazariyeler dışında teşekkül 
etmiştir. Üç hal (halât-ı selase) kanunu, tabiatın teşekkülü için bir zaruret olur. 
Müspet ilimler hadiselerin kanunlarını izah eder; fakat menşe, gayeyi izah ede-
mez. İlim hadiseleri ısı ışık, elektrik vb. gibi tabiî sebepler (illet-i tabiîye) ile yani 
ondan gelen ve onu tayin eden diğer hadiseler ile izah eder. Böylece kesilmeksi-
zin bir ikinci sebepten (illet-i sâniye) diğer bir ikinci sebebe yükselir. Tabiî sebep-
ler ki, ikinci sebeplerdir. Âlemin menşeini ve inkişafını beyana kafi değildir. 
Acaba bize âlemin menşei ve inkişafı hakkında bir hakikat gösterebilir mi? Hadi-
selerin suretleri, hissî cihazlara bağlıdır. O halde nasıl olur kâinat hakkında ilim 
nefsü’l-emre mutabık olur? Tabiî deliller kendi varlığı ile, hareketiyle arasındaki 
düzeni ve gaiyeti ile ikinci sebeplerin bu hakikati izah edemediğini ispat eder.  

İzmirli, A. Comte’un felâsifenin birinci döneminde bu fikirleri taşıdığı kana-
atini taşır. Ona göre Comte, dinîn unsurlarını kaldırmak niyetindeydi. Fakat ikinci 
safhasında artık dinîn unsurlarını tamamen kaldırmak isteğinde bulunmaz. Bilakis 
insan ruhunu uygun bir inkılap ile tatmin etmek isterdi. Böylece akla değil, duyu-
lara (ihtisasât) dayandı da yeni bir din çıkardı. Ve ona “insanlık dînî” adını verdi. 
Fakat bu dinde “Allah , ruh yoktur, vücud-u ala insaniyettir ki bu vücud-u 
azamdır. En büyük varlığın (Vücud-u azam) menşei bütün varlıkların ortak kay-
nağı olan arzdır ki, vesni-i azamdır. Arz, fezadadır. O da muhit-i azamdır (yüce 
kuşatıcı)”. İzmirli, Comte’un insanlık dininin, putperestliğe dönmekten başka bir 
şey olmadığını ifade eder. Comte’un bu dinî, din fikrini insanlığın gelişmesinin 
(inkişafât-ı insaniye) en aşağılık safhası sayan kendi kanununa, felsefesine, dinîne 
esas edindiği üç hal kanununu bozma ve iptal için yeterli bir darbedir.115 

Pozitif ve cismanî ilimler (ulûm-u müsbete ve cismaniye), İsmail Hakkı’ya 
göre, aklın açıkladığı teorilerden birine cevap verir. Mesela “bu hadise nasıl mey-
dana geliyor” sorusuna cevap verir. Olayın şeklini ve kanunlarını bildiriyor. Fakat 
akıl, buna kanaat getirmeyip, sormaya devam ediyor: Bu hadiseyi kim meydana 
getirdi? Bu hadise niçin oldu? gibi soruların cevabını istiyor. Menşe, gaye, etkin 
sebep (illet-i failiye), gaye sebep (illet-i gaiye) soruları devam eder durur. 

Teolojik hal ile metafizik hal ortaya çıkış sebebini bildirirler. Teolojik, meta-
fizik ve pozitif haller ayrı ayrı şeyler olduğundan birinin ispatı, diğerini yok et-
mez. Bir kimse hem teolojik hale inanır; hem filozof hem de fen bilimleriyle uğ-
raşan biri olur: Leibniz (1646-1716), Newton (1642-1727), Amper....Hem 
Hıristiyan, hem metafizikçi hem de büyük bilimadamları değil midir? Bu kimse-
ler her ilmin sınırlarını ayırıyorlar. Ve bütün araştırma düzeni içinde ona uygun 
geleni muhafaza ederler.  

Sonuç olarak üç hal kanunu, fiziğin ve pozitif ilmin teşkili için zorunlu 
şarttır. Fakat metafiziği ortadan kaldırmak için tam bir sebep değildir.116 İzmir-
li’ye göre pozitivizm, hakikatte küllî metot şekline dönüşmüş fizik ilimleri meto-
dudur. Hiçbir şekilde metafizikçilerin araştırmalarına engel olmaya hakkı yoktur. 

 
115  İzmirli, Yeni İlm-i Kelâm, II, 81-83. 
116  İzmirli, Muhtasar Felsefe-i Ûlâ, 28-29 
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Zaten aklın ortaya koyduğu meseleyi ne fizik, ne de matematik halledemiyor. 
Metafizik özel metoduyla, o meseleyi uygulama hakkına sahiptir.117 

 
d. Dualizm 
 
İzmirli dualizmin çelişki içerisinde bulunan felsefî bir sistem olduğunu; bu 

eksikliğini gidermesinin de imkânsız olduğunu düşünmektedir. Çünkü mükemmel 
bir varlığın kendisinden ayrılmış başka bir kâmil varlığı meydana getirmesi 
imkânsızdır. Ayrıca maddenin var olabilmesi için şekil halinde bulunması gerekir. 
Dolayısıyla da maddeye şekil veren bir sebebe ihtiyaç vardır. Dualizm ise, bu 
noktada suskun kalır.  

İzmirli, “duailist” anlayışın İslâm düşüncesinde de problemlere neden oldu-
ğunu da hatırlatmaktadır. Ona göre Aristo, evrenin yaratılışı hususunda özüyle 
var olan, birbirinden tümüyle ayrı iki öğenin, güç ile maddenin ortaklığını, yani 
dualizmi (seneviye) savunur. Halbuki bu düşünce, İslâm felsefesinin temel taşı 
“tevhid”e ters düşer. “Tevhid”i kaldırmak mümkün olmadığına göre ikiciliği 
kaldırmak gerekmiştir. İslâm filozofları, Aristo öğretisinin kalan kısmına da ters 
düşülmekle birlikte, zorunlu olarak evrenin yaratılışı düşüncesini Aristo’nun dua-
lizminden arındırmışlar; güç ile madde arasındaki boşluğu sudur nazariyesi ile 
doldurmuşlardır.118 

 
e. Panteizm  

 
Panteizme (vücudiye) göre âlem tek bir cevherdir. Âlemde tek bir cevherden 

başka bir şey yoktur. Cenab-ı Bârî, küllî cevherdir; küllî cevher Cenab-ı 
Hakk’dan başkası, Cenab-ı Hakk’ın ilintisi arazıdır. Bundan dolayı ne vicdan 
vardır, ne de irade. İzmirli panteizmi, klasik anlayışa uygun olarak iki kısımda 
değerlendirmektedir: İdealist panteizm (vücudiye-i misâliye), naturalist panteizm 
(vücudiye-i tabiiye). 

İdealist panteizme göre, bir cevherin esası (künhü) nefs, fikir gibi düşünebi-
lir. Kâinatın olayları ancak görünenlerdir (zevahir). Plotin (205-270) ve Fich-
te’nin panteizmi yaklaşık olarak böyledir. Natüralist panteizme göre de, bu cevhe-
rin esası madde gibi düşünülebilir. Fikir, kanunlar ancak görünenler (zevahir) 
veya soyutlamalardır (tecridât). Shelling’in (1770-1834) panteizmi böyledir.119 
Ancak Fichte’nin panteizmi ahlakî, Hegel’in panteizmi mantıkî, Plotin’in pante-
izmi metafiziğidir. Bu fikir ayrılıkları nasıl olursa olsun, panteizm kâinatta ancak 
bir cevher tanır. Bu cevhere Cenab-ı Hak adını vermesi sebebiyle Cenab-ı 
Bârî’den başka bütün eşya, Allah’ın sıfatı ve ilintisi (araz) olur. Buna bağlı olarak 
panteizm “her şey Allah’tır”, “Allah küll’dür” ilkesini benimsediği söylenebilir. 
Temelleri Hind’de aranması gereken bu düşünce, İsmail Hakkı’ya göre stoacılar 

 
117  İzmirli, Muhtasar Felsefe-i Ûlâ, 33-34. 
118  İzmirli, İslâm’da Felsefe Akımları, 325. 
119  İzmirli, Muhtasar Felsefe-i Ûlâ, 211. 
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(revakiye) ve Yeni Eflatuncular (nev-Eflatuniye) tarafından sistematik bir felsefe 
haline dönüştürüldü; Spinoza tarafından da yenilendi (tecdid edildi). 

Stoacılara (revakiye) göre âlem ve Tanrı iki manzara altında telakki edilmiş 
bir varlıktır: âlem maddededir, Cenab-ı Hak bir kuvvettir ki, o maddeye düzen ve 
hareketini tabiat olarak verir. Böylece madde ile kuvvet birbirinden ayrılmaz. 
Madde ile kuvvetin herbiri belirginleşince bir soyutlamadan (tecrid) başka bir şey 
olamaz. 

Spinoza’ya (1622-1677) gelince; ona göre yalnız bir varlık vardır. O varlık 
vacipdir, sonsuzdur. Onun sonsuz sıfatlarından ancak iki sıfatını biliriz: Fikir, yer 
kaplama (tahayyüz). Âlem bu iki sıfatın arazlarının toplamıdır. İnsan, fikir ve yer 
kaplama arazlarının toplamıdır. “Nefisler” diye adlandırdığımız şey Allah fikrinin 
arazları, cisimler diye adlandırdığımız şey de Allah’ın yer kaplamasının araz-
larıdır. Ruhlar ve cisimler âlemi, bu iki sıfatın arazlarıdır.120 

İzmirli’ye göre bütün bu ekoller, Cenab-ı Bârî’nin metafizik sıfatlarını 
tanıttırır ise de, ahlakî sıfatlarını inkar ederler. O panteizmi, âlemde birliğin (vah-
det) varlığını açıklayarak, bu birliğin, değişici birlik (vahdet-i ğaire) olduğunu 
doğrular. O vahdet, bu birliğin ya yüksek bir gerçekleşme (tahakkuk) gibi sayar 
da ondan zahire ait çokluk doğuyor; veyahut bilakis o birliği bir görünüş (zahir) 
gibi sayar da birlik gerçekleşmiş (mütehakkık) bir çokluktan meydana gelir. Bun-
dan dolayı birbirinden oldukça farklı iki ayrı panteizm ortaya çıkar. 

İzmirli, panteizmi öncelikle deneye (tecrübe) ters düşmekle suçluyor. Çünkü 
tecrübe bize vicdanların çokluğunu ve bundan dolayı cevherlerin çokluğunu, 
insanî hürriyeti ve insanî manevîliği gösterir. İkinci olarak kendisi ile çelişkilidir. 
Çünkü Tanrı’yı mutlak ve sonsuz gibi gösterdiği halde, zâtı bakımından sonlu 
(mütenâhi) ve göreceli (izafî) olan tabiat ile birleştirir. Halbuki Zat-ı Bârî eşyanın 
cevheri değil, belki sebebidir. Üçüncü olarak evrenin şeklî birliği (vahdet-i suriye) 
değişici (ğair) olması özelliği ile sırf bir soyutlamadır (tecrid-i mahz). Yalnız 
gerçekleşme (tahakkuk) gibi sayılan çokluktan meydana gelmiş olamaz. Çünkü 
zıt bir şey, başka bir zıddı ortaya çıkarmaz. O zaman şeklî birliğin çokluktan 
uzak, çok yüksek bir sebebi olmalıdır; bu ise Cenab-ı Hakk’tır. Yani şeklî birlik, 
ancak değişici (ğair) ise, bir soyutlamadan (tecrid) ibarettir; bir tasavvurdur, zihni 
bir varlıktır (vücud-u zihnî). Yoksa dışarıda bir varlık (vücud-u haricî) değildir. 
Eğer bu birlik dışarıda gerçekleşen varlık ise, bu durumda yüksek bir sebep (illet) 
olmalıdır. Çünkü birliğin sebebi âlemin kesretinde bulunamaz.121 

İsmail Hakkı, panteizm ile materyalizm arasındaki ayrılık ve farklılıkları da 
şöyle tespit etmektedir: 

1) Panteizm, varlığın mutlak birliğini (vahdet); maddeyi tek bir varlık, yalnız 
atomların bir yığını gibi tasavvur eder ki, aralarında mantıksal bir gereklilik (lü-
zum) görmez. Onlar için birleşmiştir de denmez. Buna bağlı olarak panteizm, 
eşyada ittisal ahenk hatta gaiyet gördüğü halde; materyalizme göre bilakis eşya 
birbirine yabancıdır; eşya aralarında ahenk yoktur. Eşya mâhiyet bakımından bir 
diğerine zıttır. Onlarda görülen düzen tamamıyla arızî ve haricîdir (dışsal). 

 
120  İzmirli, Muhtasar Felsefe-i Ûlâ, 211-212; Bkz. İzmirli, Yeni İlm-i Kelâm, II, 168. 
121  İzmirli, Muhtasar Felsefe-i Ûlâ, 212-213. 
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2) Panteizme göre hayat, ihtisâs (duyular), fikir bütün evrende şâyidir, mad-
de canlıdır. Bizzat Allah maddede hareket (seyr) eder. Materyalizme göre ise 
hayat, ihtisâs, istisnaî ve tesadüfü bir fikirdir, kaba bir makinedir. Orada her şey 
birbirine yaklaşan ve uzaklaşan zerrelerin hareketlerine tabiidir. 

3) Panteizm ve materyalizm, her ikisi de ahlakî hürriyetleri olumsuzlamakla 
(selb etmek) beraber yine de ihtilafa düşerler. Panteizm ferdi, âleme tabi kılar, ona 
“küllî hayrı” gaye kılar. Materyalizm ise, lezzet ve şahsî menfeatlerden başka bir 
kural tanımaz. 

4) Materyalizm, bütün dinî duyuları (ihtisasât-ı dinîye) atar, panteizm ise, be-
lirsiz (müphem) biri din anlayışı (dinîyet) öngörür; bir nevi mistisizm (tasavvuf, 
batınîlik) telkin eder. 

5) Panteizme göre “Allah heptir”, materyalizmde ise “Allah hiçtir”. Fakat 
panteizmin kabul ettiği Tanrı’da irade yoktur. Allah’ın yalnız metafizik sıfatı 
olup, ahlakî sıfatı yoktur.122 Panteizm eşyanın menşei hakkında somut ilah (ilah-ı 
müşahhas) yerine cevher ve düşünceyi ikame etmekle, Hıristiyan kelamcılar ile 
spiritüalist filozoflar tarafından ilhad ile itham edilir. 

İzmirli, panteizm denilen “vücudiye” ile sufilerin kabul ettikleri “vahdet-i 
vücudu” birbirinden kesinlikle ayırır. Çünkü “ittihad”. “hulul” yoktur. Yalnız bir 
tek varlık (mevcud) vardır, o da Allah’tır. Panteizmde ise “İttihâd” vardır; bunlar 
Allah külldür, kül Allah’tır” dedikleri halde, mutasavvıflar “la mevcude illa hu” 
derler. Buna rağmen bazı noktalarda ortak noktaları vardır. Mesela her iki tarafça 
taayyünât (belirlemeler) ademîdir. Âlemin kendisine zıt (mübayin) bir “Ya-
ratıcı”sı yoktur, insanî özelliği (şahsiyet-i beşeriye) yoktur; yalnız sırf ruh (ruh-i 
mahz) yoktur.123 

Sonuç olarak İzmirli, farklı anlayışlardaki panteist düşüncelere vurgu yapar-
ken, bu düşünce sisteminin deney ve tecrübeye aykırı olduğuna inanır; panteizmin 
mutlak ve sonsuz varlığı zatı bakımından sonlu ve izâfi olan tabiat ile birleştirme-
sinin kendi içinde bir çelişki oluşturduğuna dikkat çeker. Panteizmi, materyalizm-
le karşılaştırırken vahdet-i vücutla arasındaki farklılıkları kesin hatlarıyla ortaya 
koyar. 

 
f. Septisizm  

 
Septisizme (hisbâniye) göre ilmin kıymet-i hariciyesi yoktur. Fikirlerimiz, 

metafizikî düzeye (menzile) kadar ulaşamaz. Fikirlerimizin ve ilmin (bilgi) mey-
dana gelmesine, bir “yakîn”e ulaşmamız gücümüzün dışındadır. Dolayısıyla şüp-
heciliğe (septisizm) göre kesin bir bilgi (marifet-i yakınî) mümkün değildir. Çün-
kü bu ekol ne kesin bilgi (yakînî), ne ilmi, ne hakikati, ne de metafiziği kabul 
etmiyor, her şeyden şüphe ediyor.124 

İsmail Hakkı’ya göre hakikatlerin karışık (muhtalat) ve ulaşılması problemli 
(müşkil) olması kadim şüphecilerin; aklın (nefs-i nâtıka) “zayıf” olması ise, yeni 

 
122  İzmirli, Yeni İlm-i Kelâm, II, 169-170. 
123  İzmirli, Yeni İlm-i Kelâm, II, 171-172. 
124  İzmirli, Muhtasar Felsefe-i Ûlâ, 11. 
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şüpheciliğin (hisbâniye-i cedide) özel vasfıdır. Septisizme göre akıl, fikirleri, 
tasarımları (istihzarât) toplayabiliyorsa da tasarımların arasında her nasıl olursa 
olsun bir oranın bulunduğundan emin olamaz. Akıl, hikmetlerin (hikem) vaki 
olmasının sebepleri ile vaki olmamasının sebeplerini tartar (vezneder), dikkate 
alır. Fakat meydana gelenlerin ve meydana gelmeyenlerin sebeplerini tahavvül 
ederde, akıl karar veremez. Artık “bilmiyorum” veya “ne bileyim” der. Bunun 
sonucunda akıl yetersiz kalır. 

Kısa bir girişten sonra, septisizmin ileri sürdüğü bir takım delilleri İzmirli 
nasıl değerlendirmiş ve onlara yönelik nasıl eleştirilerde bulunmuş ona bakabiliriz: 

1) Birinci delil, akıl zaafından çıkarılmış bir delildir. Buna göre akıl gerçek-
ten tam (müsavık) bir vecih ile hiçbir şeyi bilemez. Çünkü bütün eşya, illet ve 
malul olmak üzere bağlı olduğundan (mürtebit) birini bilmemek diğerleri arasında 
ona merbut olanı da bilmemektir. 

İzmirli, bu delilde üç yanıltıcı noktayı tespit ederek tenkit eder: Birincisi, her 
şeyden şüphe eden septisizmin (hisbâniye) beşerî bilginin müspet sınırlarını (hu-
dud-u müsbete) kabule hakkı yoktur. Hem şüphe etmek, hem de insanî bilgiye 
müsait sınırlar koymak çelişkiden başka bir şey değildir. İkincisi, her şeyi bilme-
mekten “küllü” bilmemek sonucu çıkarılırsa da bu bir şey bilmemek anlamına 
gelmez. Her şeyi bilmemekten hiçbir şeyi bilmemek sonucunu çıkarmak muğala-
tadır; münazaraa kurallara göre bu delilin bahanesi (takribî) tam değildir. Üçün-
cüsü, her şeyden şüphe eden septisizm “icabiye-i külliye” mezhebini kabul edil-
miş teoremler (kaziyye-i müselleme) şeklinde göstermeye hakkı yoktur. Hem 
şüphe etmek, hem de icabiye-i külliye mezhebini, kabul edilmiş hükümler gibi 
sunmak çelişkiyi kabul etmektir.125 

2) İkinci delil, aklın hiç bilinmezlerinden (cehl-i mürekkeplerinden) 
çıkarılmıştır. Bu delile göre akıl, bazen aldanıyor. Artık aklın devamlı aldan-
madığını kim garanti (temin) eder. Septisizmin delili doğru ise, yani akıl daima 
aldanabilir, hiçbir hakikati idrak edemez ise delilin kavillerini yalanlıyor demek-
tir. Çünkü bir hakikati idrak etmiş oluyorlar. Eğer septisizm delili yanlış (kâzip) 
ise, delilin yanlışlığını kabul etmiş olurlar. Sonuçta delil ister yanlış isterse doğru 
farzedelim, her iki durumda da septisizm yanlıştır (kâzip). 

3) Üçüncü delil, aklın tenakuzundan çıkarılır. Buna göre insanlar çelişkili 
(mütenâkız) fikirlere sahip olurlar. Yalnız iklimin etkisi ile bir insanın kendisi 
bile çelişkiye düşebilir. İki çelişki de doğru olamayacağından hiç olmazsa akıl, bir 
kere yanlış hüküm (kaziyye-i kâzip) demiş olacaktır. Bu delile karşı “tenakuz 
mutlak değlidir” diyen İzmirli’ye göre insanların her şeyde fikirlerini doğrula-
madıkları (adem-i tesâduk) söylenemez. Eğer bir mutlak olarak hiçbir şeyde müş-
terek fikirlere sahip olmaz isek, birbirimiz ile asla anlaşamayız. Akıl bazı aklî ve 
aslî hükümlerde asla çelişkiye düşmez. Bundan dolayı “akıl çelişkiye düşer” 
hükmü doğru olur ise, çelişkinin aklın bütün işlemlerini (haytalarını) kapsadığı ve 
bütün hükümler üzerine varid olduğunu iddia etmek şüphesiz ki yanlış olur. Ma-
tematik ve fizik ilimlerinin kanunlarında küllî ve zorunlu prensiplerde, birbirlerini 
doğrularlar. Bu hükümler her yerde, her zaman doğru olarak bilinir. Akl-i selim 

 
125  İzmirli, Muhtasar Felsefe-i Ûlâ, 12-13. 
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sahibi hiç kimse bu hükümleri inkâr edemez. Kısaca “çelişki var” demek doğru 
oluyor. Fakat “bütün hükümlerde çelişki vardır” demek çelişkiyi aklın bütün iş-
lemlerine (haytalarına) kadar yaymak doğru değildir.126 

4) Dördüncü delil, düşünürümüze göre septisizmin dayandığı en kuvvetli de-
lildir. Bu delile göre akıl kendi değerini bir delille ispat edemiyor. Ancak değerini 
varsayılan bir prensibe (mebde-i mefruza) bağlar. Bütün deliller aklın değerini 
kabul edilmiş bir husus olarak kabul ederler. Bütün burhanlar yanlış bir kıyasa 
(kıyas-ı faside), bir hiç bilinmezliğe dayanırlar. Artık delil vardır demek, yanlış 
bir hüküm olmaz mı? 

Mütefekkirimize göre her şeyden şüphe eden septisizm nasıl oluyor da bu de-
lilden şüphe etmiyor? Mantığa uymazlığa (kıyas-ı faside) dayanan bir kıyasın 
yanlış olması gerekir mi? Ancak delille ispat edilmiş olması gerekir. Her hakika-
tin delillendirilmiş olması şart değildir. Metodolojide (fenn-i menâhic) belirtildiği 
gibi bir kısım delilsiz hakikatler vardır. “Aklın bir değeri vardır” hükmü de bu 
hakikatlerden biridir, delille sabit değildir.127 

İzmirli, şüpheciliği mutlak şüphecilik (hisbâniye-i mutlaka) ve izafî şüphecilik 
(hisbâniye-i izafîye) diye iki kısımda değerlendirmektedir. İzafî şüpheciliğe ihtima-
liye (probabilizm) de denir. Probabilizme göre her zan, zorunlu olarak kesin bilgi 
(yakînî) değildir. Fakat kesin olmayan bilgide, bir takım dereceler vardır ki, her 
zan kendisine kabul edene göre, daha çok veya daha az muhtemel olur. O halde bir 
zan, olabilirliliğin fazlalığı nispetinde fiiliyatta zayıf bir zana tercih edilir. 

Mutlak şüpheciliğe göre kuvvetli zan (zann-ı galip) ve zayıf zan (zann-ı za-
yif) diye bir şey yoktur. Zan, kesin olmayan bilgiye eşittir; kesin olmayan bilgide 
dereceler yoktur. Bundan dolayı mutlak şüphecilik hüküm vermede çekinik 
kalıyor; probabilizm ise, hüküm verir.  

İsmail Hakkı’ya göre probabilizmin iddiaları sınırlandırılmış olsaydı, mesela 
“insan için ihtimal asıldır, kesin bilgi istisnadır” demiş olsaydı, probabilizm bir 
hakikat olacaktı. Fakat probabilizm, ihtimali kabul edip, kesin bilgiyi menetmekle 
çelişkiye düşmüş oluyor. Gerçekte ihtimal, az çok takribî olarak kesin bilgi 
(yakîni) demektir. Probabilizm, hadiselerde kesin bilgiyi kabul ediyor. Probabi-
lizm, asıl şüphecilik (septisizm) değildir. Çoğunlukla septisizm, probabilizm ve 
doğmatizme (ikâniye) tekâbül olarak kabul edilir. Probabilizmin (ihtimaliye) de-
lilleri, septisizm (hisbâniye) delilleri gibidir. Mutlak şüpheciliğe bağlı olanlar 
şunlar: Sofistler, Pironizm, Enesidem, Agrippa, Empicus (M.Ö. 200), Monteigne 
(1533-1592), Pascal (1623-1662).  

Probabilizme bağlı olan da Arkesilaos (M. Ö. 318-244), Karneades (M.Ö. 
215-130), Çiçero’dur (M.Ö. 106-43). Kısaca mutlak şüpheciliğe göre hükmün iki 
tarafı eşittir. Probabilizme göre de, hükmün bir tarafı râcihtir. (burhan ve delille-
rin tercihinde delile önce ve makbul olan taraf). Her iki ekole göre, kesin bilgi 
yoktur.128 

İzmirli’ye göre şüphecilerin ortaya attıkları delillerin sadece tarihî bir değeri 
kalmıştır. İlimlerdeki gelişmeler, septisizme büyük bir darbe vurmuştur ki, bu 

 
126  İzmirli, Muhtasar Felsefe-i Ûlâ, 13-15. 
127  İzmirli, Muhtasar Felsefe-i Ûlâ, 16-17. 
128  İzmirli, Muhtasar Felsefe-i Ûlâ, 17-18. 
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düşünce iddialarını sürdürememiştir. Kısmen şüpheci olunabileceğini savunan 
İsmail Hakkı, ancak tam şüpheci olmanın anlamsız olduğuna dikkat çekmiştir. 
Ona göre üç çeşit şüphe vardır: 

a) Mutlak şüphe (şekk-i mutlak) 
b) Kesin şüphe (şekk-i kat’î) 
c) Geçici şüphe (şekk-i muvakkat) 
Mutlak şüphe veya kesin şüphe septisizmin şüphesidir. Mutlak şüphe, şüphe-

cilik için uygulanması kabil olmayan bir fikirdir. Şüpheciler, kendi fikirlerini 
ispata çalışmakla çelişkiye düşüyorlar. Çünkü delil her iki tarafın kabul ettiği 
prensiplere, açık ve küllî olan kaidelere zorunlu olarak başvurur. Geçici şüphe ise, 
Descartes ile taraftarlarının şüphesidir. Septisizmin şüphesinden farklıdır. Descar-
tes’e göre şüphe, hakikate ulaşmak için bir vesiledir. Fakat septisizme göre şüphe 
bir gayedir. Şüphe, Descartes için geçici ve bir meslek (sistem), septisizm için 
kesin ve bir metottur. Descartes, ancak zanlarından şüphe ederken, septisizm 
aklın kendisinden şüphe eder.  

Kısaca düşünürümüz, septisizm ekolüne mensup olmadan da şüphe edilebi-
leceği kanaatini taşımaktadır. O, Bernard’ın “bilim adamı şüphecidir” ve Bouso-
utte’in “gerektiği zaman şüphe etmek, iyi hükmetmenin bir parçasıdır, bir kimse 
kesin olanı kesin olarak, şüpheliyi şüpheli olarak hükmederse, iyi bir hakimdir” 
sözlerini kendisi için bir prensip olarak kabul etmektedir.129 Sonuç olarak şüphe-
nin âlemde, hayatın yaşayan kısmında kanunî bir yerinin olduğunu savunuyor. Ve 
septisizmin ileri sürdüğü fikirlerde yeterli delilleri sunamadığını ve çelişkiye 
düşmekten kurtulamadığını düşünmektedir. 

 
2. İslam Felsefesi Ekolleri 

 
a. Meşşaî Felsefesi  

 
İzmirli, Meşşaî felsefesini “asıl felsefe” olarak kabul ederken, İslâm’a özgü 

düşünceleri de ihtiva eden bu ekolü, salt Aristocu olmayan, orijinal bir düşünce 
sistemi olarak nitelendiriyor. 

 
b. İşrakî Felsefesi  

 
İşrak felsefesi, akıl ve nazar yolunu yeterli görmeyip, hads (sezgi) ve keşf yo-

lunu tutan özel bir felsefe olup, Şehabettin Sühreverdi el-Maktul (1153-1191) 
tarafından kurulmuştur. Yeni-Eflatuncu tasavvufun İslâm’a uyarlaması olduğunu 
söyleyen İsmail Hakkı’ya göre İşrakîliğin yürütenlerin çoğunun Türkler oluştur-
muştur.130 

 
129  İzmirli, Muhtasar Felsefe-i Ûlâ, 18-19. 
130  İzmirli, “Uzluk Oğlu Fârabî” Eserlerinden Seçme Parçalar (giriş), 20; Bkz. İzmirli, Hikmet-i 

Teşri, İstanbul 1328, 7. 
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Kısaca İzmirli’ye göre Meşşaîlik tam anlamıyla Aristo sistemi, İşrakîlik de 
tam anlamıyla Eflatun sistemi değildi. Her ikisi de İskenderiye ve Süryani okul-
larında aldıkları yeni bir renge (biçime) bürünmüşlerdi. Amaçları bakımından 
aralarında bir fark yoktu. Hakikat ve hakikatin bilgisi (marifet) her iki yolla elde 
edilebilirdi. Meşşaîler akıl yürütme (nazar) ve çıkarım (istidlal) yolunu, İşrakîler 
de doğrudan kavrama, görme ve özdenetim (müşahade ve murakabe) yolunu 
tutmuşlardı. Meşşaîler deneyi izleyen akla; İşrakîler sezgi ve doğrudan kavrayışa 
(hads ve keşf) dayanmışlardır.131 

 
c. Kelamî Felsefe 

 
İzmirli, felsefî kelâm ekolünü bir tür tabiatçı felsefe kabul etmekteyse de o, 

bu akımın, İslâm düşüncesi ile Yunan, İran ve Hint filozoflarının fikirlerini birer 
prensip kabul ederek mezceden bir felsefeyi sunduğu sonucuna ulaşmıştır. 

 
3. Tasavvuf Felsefesi Ekolleri 

 
a. Ekberî Felsefe Medresesi (İbnü’l-Arabî) 

 
Kısaca İzmirli’ye göre vahdet-i vücudcular Allah’dan başka bir varlık 

tanımazlar. Vahdet-i şühudda gerçek olan iki varlık vardır: Allah’ın da varlığı 
vardır, masivanın da (Allah’ın dışındaki tüm varlıklar) varlık vardır. Yalnız sufi-
lerin görüşünde, nefsinde masiva yoktur. Vahdet-i vücudda gerçek olarak yalnız 
Allah’ın varlığı (vücud) vardır. Masiva gerçekte yoktur. Hak ile halk arasında 
ayrılık gayrılık yoktur. Varlıkların tümü Hakk’ın görünümleri (mazhar), görün-
düğü yerlerdir.132 

 
b. Müceddidî Medresesi (İmam-ı Rabbanî) 

 
Kısaca mütefekkirimiz, mutasavvıfları mutlak olarak irade yolunda; ke-

lamcıları ise mutlak olarak akıl yürütme (nazar) ve bilgi yolunda olduklarını dü-
şündüğü için, aralarında büyük bir farkın bulunduğunu düşünmektedir. Ona göre 
genellikle kelamcılarda irade gücü, mutasavvıflarda da bilgi gücü zayıftır. Bilgi, 
ruhî deneyimi aklamazsa sapıklık yolu; irade, bilgiyi denetlemezse isyan yolu 
açılır. Bundan dolayı “yalnız tasavvuf zındıklığa, yalnız fıkıh fıska neden olur; 
her ikisini kendinde toplayan kimsede gerçeklik kendinî gösterir” demişlerdir.133 

 
 
 
 

 
131  İzmirli, İslâm’da Felsefe Akımları, 64-65. 
132  İzmirli, İslâm’da Felsefe Akımları, 30. 
133  İzmirli, İslâm’da Felsefe Akımları, 28. 
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Sonuç ve Değerlendirme 
 
Meşrûtiyet devrinde İslamcılık taraftarları, problemlerin çözümünde hem 

akılcı, hem de gelenekçi idiler. Dînî meselelerin sonuçlandırılmasında iki ayrı yol 
izleniyordu: Gelenekçi İslamcılar, Modern İslamcılar. İsmail Hakkı İzmirli’nin de 
içinde bulunduğu “Modernist İslamcılar”, “Türkçüler”le birleşiyorlardı; Zira on-
lar da İslâm düşüncesiyle, Batı düşüncesini birbirine yaklaştırıp, uzlaştırmaya 
çalışıyorlardı. Batıcılıkla Türkçülük arasını uzlaştıran orta bir yol takip ediyor-
lardı. Ayrıca içtimaî ve siyasî seviyede İslâm’da yenilik yapılması arzu ediyor-
lardı. Bununla birlikte çok sayıdaki Türk mütefekkiri, çağın yeni gereksinimlere 
ve meselelerine cevap vermek gayesiyle, bir takım dînî reformlar yapılması fikri-
ni savunuyordu. Bundan dolayı da eğitim sisteminde değişiklik yapılmasını, yük-
sek derecede medreseler kurulmasını istiyorlardı. Nihayetinde bu münevverlerin 
gerek fiili, gerekse fikrî teşebbüsleriyle, memleketin bir çok yerinde yeni mektep-
ler ve medreseler açıldı; bu eğitim kurumlarında Batı felsefesi ve modern ilimle-
rin tahsiline daha çok ağırlık verildi.134 

Osmanlı’nın son döneminde böyle bir vasatta yetişen bilgin ve düşünürlerin 
en önemlilerinden birisi, hiç şüphesiz İzmirli İsmail Hakkı’dır. O, yaptığı 
çalışmalarla, Doğu Batı ikilemi içerisinde sıkışıp kalmış bir toplum aydınının yeni 
çıkış yolları ve çözüm yöntemlerini üretme çabalarını belgeler.135 İzmirli’de daha 
öğrencilik sırasında kendinî gösteren “ilim heyecanı”, onun modern okulların 
yanında, medreselere giden, diğer taraftan da özel hocalardan ders alan ilmî bir 
kimliğe kavuşmasına sebep olmuştur. Bununla birlikte o, bir yandan tasavvuf 
dersleri alırken, diğer yandan Farsça öğrenmiş. Öğrenim hayatını tamam-
ladığında, artık o, İslâm bilimleri, tasavvuf ve felsefe bilgilerinin yanı sıra Arap-
ça, Farsça, Fransızca, Latince, Rusça ve Rumca bilen “bilge” bir insan konumuna 
yükselmiştir.136 

İzmirli, zamanında eşine az rastlanır büyük alimlerden ve her noktadan ilmî 
selahiyetine saygı duyulan kabul edilir bir otorite olmuştur. Gerek Şark ve gerek 
Garp felsefelerine olan vukufiyeti, kendinî “üstatların üstadı” seviyesine yükselt-
mişti. Her türlü sıkıntılara katlanarak İslâm felsefesini bütün yönleriyle elde ede-
rek, Dârulfünûn’da da bu kürsüyü bütün otoritesiyle doldurmuştur. Senelerce bu 
yolda en verimli çalışmalarda bulunarak, çok kıymetli eserler bırakmış, kendine 
has bakir görüşle de bu felsefede adeta bir sistem vücuda getirmiştir. Türkiye’nin 
dışında da kendisine ilmî meseleler hakkında müracaatlarda bulunulması, düşü-
nümüzün ilmî şöhretinin memleket sınırlarını aştığına delildir.137 

 
134  Hizmetli “İsmail Hakkı İzmirli’nin Hayatı, Eserleri ve Mezhep Anlayışı”, 27; Osman Karadeniz, 

“İzmirli’nin Din-Hikmet Anlayışı” ve “Din-i İslâm ve Din-i Tabiî” adlı Eseri, İzmirli İsmail 
Hakkı Sempozyumu (24-25 Kasım 1995), Ankara 1996, 79-81. 

135  İzmirli, İslâm’da Felsefe Akımları (sunuş), haz. N. Ahmet Özalp, 13. 
136  İzmirli, İslâm’da Felsefe Akımları (sunuş), 13. 
137  Çağdaş Iraklı ilim adamlarından Abbas el Azzavî, onun “Kindî” ile ilgili eserini, 1962’de Arap-

ça’ya çevirmiş ve yazarı hakkında da öz biyografik bilgiler vermiştir. Bkz. İ. Hakkı İzmirli, Fey-
lesu’l-Arab Yakup İbn-i İshak El-Kindî, çev: Abbas Azzavî, Bağdat 1963; İzmirli, İzmirli İsmail 
Hakkı’nın Hayatı, Eserleri, Dînî ve Felsefî İlimlerdeki Mevkii, Jübilesi, ve Vefatı, 1-2; Hizmetli, 
İsmail Hakkı İzmirli, 21. 
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İsmail Hakkı, yeni bir zihniyet ve yeni bir felsefe anlayışıyla dünya çağında 
değeri büyük ve zengin etütlere mevzu olacak İslâm filozoflarını ve sistemlerini 
metodik bir tarzda incelenmiştir. Ayrıca İslâm filozoflarının getirdikleri delilleri 
ortaya koydukları problemi Garp düşünürlerinin görüş ve bakış açısı ile inceleyip, 
“mukayese ve intikâd” yaparak İslâm felsefesini metotlu bir bilim haline getir-
miştir. Türkiye’de İslâm felsefesinin “kurucusu” olarak kabul edilen İzmirli’nin, 
İslâm felsefesi okuttuğu döneme ait taş basma notları, bu anlayışla ortaya koydu-
ğu kıymetli bir eserdir. Kendisinden önce bu alanda yapılmış çalışma olmadığı 
gibi, kendisinden sonraki bu sahayla ilgili tüm çalışmalara öncülük ve kaynaklık 
etmiştir. Ancak İslâm filozoflarıyla ilgili metotlu ve vukuflu telifleri ve verimli 
çalışmaları, her biri ayrı ayrı üzerinde durulacak, değerleri belirtilecek birer kay-
nak niteliğindedir.138 

Onun Darülfünun’da okuttuğu “Felsefe Dersleri, Felsefe-i ûlâ, Menâhic, 
İslâm Felsefesi, ilim ve hayat bakımından bizde çok önemli bir mevki olan Doğu 
kültürü ve İslâm felsefesinin anlaşılmasına, bizim ilim ve kültür hayatımız 
hakkında verilecek hükümlerin hakikate uygun bir şekilde olmasına hizmet etmiş-
tir.139 Çağdaş Batı düşünce ve felsefesine –sınırlı bir düzeyde de olsa– tanıma 
imkânına sahip olması zaman zaman gelenekçi anlayışın dışına çıkmasına, yeni 
bir düşünce ve bakışla konuları ele alıp değerlendirmesine sebep olmuştur. İslâm 
ilimlerini metot ve kapsam bakımından farklı bir görünüşe kavuşturmadıysa da 
işaret edilen yönlerden kısmen değiştirebilmiştir. Çağdaş düşünceyle ilgili bazı 
konuları ve yaklaşım tarzlarını eserlerine sokabildi. “Yeni İlm-i Kelâm” adlı eseri 
buna en açık örnektir. Bu eserde İslâm inançlarının bazı problemlerini Batı felse-
fesi açısından ve onun verileri çerçevesinde ele almıştır.  

Düşünürümüz hakkındaki değerlendirmelerin birbirinden farklı olması; eser-
lerine yeni anlayış ve metoda dayanan bir takım konular dâhil etmesinden kay-
naklanmaktadır. Fikirlerini kesinlikle delille temellendiren İzmirli, başkalarının 
sözlerini ve görüşlerini de ancak delile dayanıyorsa kabul eder. Bilginlerin düşün-
celerine büyük değer vermekle birlikte, hiçbir alimin sözünü vahiy gibi veya in-
san üstü bir gücün sözü gibi değerlendirmez.140 Onun şu sözleri bu açıdan kayda 
değerdir: “Hiçbir âlimin şiddetli taraftarı değilim. Hiçbir alimin sözünü vahiy gibi 
telakki etmem. İbn Teymiye’nin şiddetli taraftarı olmadığım gibi, Gazâlî’nin de 
şiddetli taraftarı değilim. Hanbelî de değilim, Eşarî de. Körü körüne muta-
savvıflara da, kelamcılara da tabi olmam. Hak taraftarıyım. Her nerede bir hakikat 
kokusu alırsam hemen ona el atarım”.141 Üstat, dindar, mutekid, maneviyatı sağ-
lam olup, mutasavvıflarla kelamcıları, özellikle de selefiye mezhebini müdafa 
edenleri muhakeme etmiş ve hep zayıf noktalarını ortaya koymuştur. Kendisi de 

 
138  Celaleddin İzmirli, İzmirli İsmail Hakkı’nın Hayatı, Eserleri, Dînî ve Felsefî İlimlerdeki Mevkii, 

Jübilesi, ve Vefatı, 35-39; İzmirli, İslâm’da Felsefe Akımları (sunuş), 14. 
139  Akseki, “Hocam İzmirli İsmail Hakkı”, 5-6. 
140  Sabri Hizmetli, “İsmail Hakkı İzmirli’nin İlmî Şahsiyeti”, (İ. İ. Hakkı Sempozyumu: 24-25 Kasım 

1995), Ankara 1996, 3-4. 
141  İzmirli, Mustavsıfa Sözleri mi? Tasavvufun Zaferleri mi?, Hakkın Zaferleri, İstanbul 1341, 6-8. 
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daha ziyade selef mezhebine meyletmiştir.142 Oğlu Celaleddin İzmirli’ye göre 
“üstat, ideal ve rasyonel düşünen, düalist bir filozoftur. İdealizmi daima realizmin 
üstünde görmüştür, geniş düşünceli bir müslümandır. Hatta ‘İslâm dînî, maslahat 
dinîdir. Maslahat, nassa takaddüm eder’ dediğine göre muğlak şekilde dînî mese-
leleri formüle edebilirdi”.143 

Kendi döneminde ulaşabildiği Batı bilim ve düşüncesine, İslâm ilahiyatını 
ispatta bir vasıta olarak büyük bir itimat duyduğu ve modern filozofların görünüş-
lerini dayanak gösterme hususunda aşırı istekli görünmüşse de kendi geleneğin-
den kopmamış, İslâmî mirası da sahiplenmiştir. Nakil yapmakla kalmayan İzmir-
li, tek bir çizgiye bağlanmayarak eklektik bir düşünceyi taşımıştır. Bazen selef 
tavrı takınırken, bazı konularda akılcı olması, çeşitli mezheplerden ve İslâm filo-
zoflarından yararlanabilmesi, bunu kanıtlamıştır. Usul ve sistem geliştiren bir 
filozof olmamakla birlikte, onun yeni ilm-i kelâm arayışı önemli bir başlangıç 
olmuştur.144 

İçinde bulunduğu dönemin fikrî ve siyasî çalkantıları içinde, İsmail Hakkı 
İzmirli Batı’da hızlı ortaya çıkan bilimsel ve teknik gelişmeleri takip eden ender 
münevverlerimizden birisi olmuştur. Duraklama ve geri kalışımızın sorumlusu 
olarak ahlâkî ve manevî değerlerimizi (dinî) değil, eğitim sistemimizi ve ilimlerin 
içinde bulunduğu tıkanıklığı görmüştür. Halk ve aydınlar arasında bir uçurumun 
da mevcut olduğunu da sezen İzmirli, eserlerinde öncelikle anlaşılır olmaya, sade 
bir üslup kullanmaya, özet ve sağlam bilgi savunmaya özen ve gayret göstermiş-
tir.145 

İzmirli, yeni bir ekol kurucusu, bir müceddid, bir teorisyen olmaktan ziyade 
ansiklopedist, tarihçi ve kelamcıdır. İslâmî kaynaklara müracaat etmişse de, bun-
ları analiz ve senteze tabi tutmamış, aktarmakla yetinmiştir. Bundan dolayı Ferid 
Kam onun içi “nakkâlu’l-ulûm, bakkâlu’l-ulumdur” ifadesini kullanmıştır. Ancak 
eserleri, İslâmî ilimler sahasında araştırma yapanlara nakiller yönünden ışık tutan, 
yol gösteren büyük bir ilim adamımızdır.146 Ayrıca eserlerindeki yer yer ciddi, 
etkili ve birikimin verdiği güvenle yaptığı tenkitler ve mukayeseler onun orijinali-
tesini de ortaya koymaktadır. Bununla beraber düşünürümüzün Batı felsefesi 
hakkındaki bilgisi çok ileri düzeyde olmamakla birlikte, bir kısım ilim adam-
larımızın iddia ettikleri gibi felsefî kültürünün yok denecek kadar yetersiz olduğu 
düşüncesi de, onun hakkındaki bir değerlendirme olarak uygun değildir. İzmir-
li’nin kendi analizlerine geniş yer vermeyip, nakille yetinmesini “selef metodunu 
takip etmesinden” kaynaklanmaktadır.147 

Mütefekkirimizin Batı felsefesi konusundaki malûmatı, fazla tanınmayan 
Fransız felsefecilerinin eserlerinden kaynaklanmaktadır. İzmirli’nin bir takım 

 
142  İzmirli, Celaleddin, İzmirli, Celaleddin İzmirli İsmail Hakkı’nın Hayatı, Eserleri, Dînî ve Felsefî 
İlimlerdeki Mevkii, Jübilesi ve Vefatı, 27-28. 

143  Celaleddin İzmirli, İzmirli, Celaleddin İzmirli İsmail Hakkı’nın Hayatı, Eserleri, Dînî ve Felsefî 
İlimlerdeki Mevkii, Jübilesi ve Vefatı, 28. 

144 Özervarlı, Said, “İzmirli, İsmail Hakkı’nın Kelâm Problemleriyleİlgili Görüşleri”, (İ. İ. Hakkı 
Sempozyumu: 24-25 Kasım 1995), Ankara 1996, 125. 

145  Karadeniz, “İzmirli’nin Din-Hikmet Anlayışı ve “Din-i İslâm ve Din-i Tabiî” Adlı Eseri”, 106. 
146  Hizmetli, “İzmirli’nin Hayatı, Eserleri ve Mezhep Anlayışı” (1), 29. 
147  Karadeniz, “İzmirli’nin Din-Hikmet Anlayışı ve “Din-i İslâm ve Din-i Tabiî” Adlı Eseri”, 107. 
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Batılı filozofların etkisinde kalması, bu filozofları ve sistemlerini tanımadan taklit 
etme yoluna gitmiş olması ihtimal dâhilindedir. Bundan dolayı İsmail Hakkı’nın 
eserlerinde fikrî yenilikler yoktur. İslâm filozofları ve Batı düşünürleri tarafından 
önceden ifade edilen fikirlerin özet izahlarını yapmakta veya nakletmektedir. 
Ancak ispat-ı vacip, Allah’ın sıfatları ve Allah’ın fiilleri gibi konularda alışılmışın 
dışında Batı felsefesinin delillerini de belirtmektedir. O, bu mevzuların sonunda 
İslâmî görüşleri bu delillerle teyit etmekte, açıklamakta ve karşılaştırmaktadır. 
Çünkü ona göre İslâm düşüncesi ve Batı felsefesi birbirlerini tamamlamaktadır.148 

İzmirli’nin Doğu felsefesiyle alakalı malûmatı, Batı felsefesine ilişkin bilgi-
sine oranla daha zengindir. Külliyâtına bakıldığında İzmirli, en çok felsefe ve 
mantık alanında eser vermiştir. Mütefekkirimiz felsefe yapmaktan ziyade, felsefe 
tarihî ile uğraşır. Gerek İslâm felsefesi gerekse Batı felsefesiyle ilgili yazılarında 
fikir nakilciliği yapar. Kadim Yunan filozoflarının ve İslâm düşünürlerinden ge-
liştirdikleri teorilerden, sistemlerinden ve metotlarından söz ederken, kendisine 
özgü mütalâaları çok sınırlıdır. Bu açıdan onun felsefeyle ilgili faaliyetleri düşün-
ce tarihi, kültür ve inanç tarihi araştırmacıları için oldukça yararlıdır.149 

Felsefî kavramları, teorileri, delilleri, metotları ve okulları anlaşılır ve net bir 
şekilde sunan İsmail Hakkı, yeni mantık ve felsefeyi İslâm ilimlerinin konuları 
arasına sokan ve bazı dînî, kelamî, fıkhî ve ahlâkî konuların açıklanmasında araç 
ve delil olarak kullanan ilk Müslüman bilginlerden biri olma özelliğine sahiptir. 
Çağdaş mantık ve felsefeden bazı metafizik konuların açıklanmasında kesinlikle 
yararlanmak gerektiğini savunmuştur. Yeni (çağdaş) felsefeyi bazen dînî konu-
ların kelâmî ve fıkhî problemlerin açıklanmasında kullanmış bazen de ondan delil 
getirmiş ve destek sağlamıştır. Allah’ın varlığı, sıfatları ve fiilleri gibi metafizik 
konularını önce kitap, sünnet ve İslâm bilginlerinin fikirleri çerçevesinde ele alıp 
açıklamış, sonra yeni felsefeye göre ayrı konuları ortaya koymuştur. İzmirli’nin 
eserlerindeki muhteva yönünden öne çıkan yenilik budur. Çağdaş İslâmî ilimlere 
de bu açıdan yeni bir içerik ve görünüm kazandırmıştır. Bu bağlamda bazı kimse-
ler İzmirli’nin Batı felsefesini Türkiye’ye aktaran ve temsil edenlerden biri oldu-
ğunu ifade etmişlerdir.150 

İzmirli’nin felsefe alanındaki çalışmaları, İslâm felsefesinin düşünce tarihine 
getirdiği yeniliklerin ve Türk-İslâm düşünce tarihinin kendine özgü karakteri ile 
ortaya çıkarılmasında ve gelişmesinde önemli hizmette bulunmuştur. Ayrıca o, 
İslam felsefesini Yunan felsefesinin ürünü saymadığı Kindî, Fârabî, İbn Sînâ, İbn 
Rüşd gibi Müslüman filozofları, Yunan filozoflarının taklitçileri göstermediği 
gibi, Türk-İslâm düşüncesini de diğer düşünce sistemlerinin karışımı saymamıştır. 
Eserlerinde İslâm düşünürlerinin, özellikle de Türk asıllı filozofları birer birer ele 
almış ve onların felsefelerini, sistemlerini ve düşünce tarihine olan katkılarını 
göstermiştir. Felsefeyle ilgili eserlerinin yanında, Darulfünun İlâhiyat Fakülte-
si’ndeki Müslüman Türk filozoflarını tanıtan makaleleri sebebiyle Mustafa Kemal 
Paşa’nın takdirlerini kazanmıştır. Ayrıca kendisini Fransız Devleti bir nişanla 

 
148  Hizmetli, “İzmirli’nin Hayatı, Eserleri ve Mezhep Anlayışı” (1), 29. 
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ödüllendirmiştir. Düşünürümüz, ömrünün son yıllarında “Fatih’in Felsefî Cephe-
si” adında bir kitap yazmaya başlamışsa da bunu nihayete erdirememiştir.151 

Dînî fikirleri akılcı ve bilimsel olan İzmirli, dînî mevzuları akıl ve mantık ve-
rileri doğrultusunda açıklamaya özen göstermiştir. Din ile felsefeyi uzlaştırmaya 
çalışırken, insanın karar verme gücünün ve hatta yol göstericisinin de akıl olduğu 
sonucuna varmıştır. Ona göre akıl değer ve yapı organı olan dînî hükümlerde 
temel ölçüttür. Bu zihniyeti taşıyan İsmail Hakkı İzmirli’nin akıl ile iman 
arasında da gerçek bir bağ kurma amacını taşımıştır. İzahâtlarından aklî ve naklî 
delilleri birlikte kullanırken, gerektiğinde aklı, nakle üstün tutmuştur. Ona göre 
aklın önceliği dînî verilere, Kur’an ayetleri ve sahih hadislerin otoritesine dayanır. 
Naslar, Müslümanların problemlerine tarihin her devrinde çözüm getirebilecek 
güçtedir.152 

Seküler bir rasyonalizmi kabul etmeyen düşünürümüz, akılcılığını İslâm 
inancını, inkârcıların ve devrindeki modern felsefî akımlara karşı bir kalkan ola-
rak konumlandırmaktadır. O, bu konudaki İslâmî ilimlerle pozitif ilimler, felsefî 
değerlerle şer’î kıstaslar arasında, istidlalin taallûkâtı ile marifet nazariyesi 
arasında bir takım ilişkiler kurmaya çalışmaktadır. Nitekim şer’î kaynaklardan 
içtihâd, kıyas ve icmaya, aklî veriler ve istidlallere dayanan felsefe ve kelâm ilmi-
ne büyük önem vererek bunları ilimlerin temeli olarak mütalaâ etmektedir. Sonuç 
olarak ifade etmek gerekirse İzmirli’ye göre sahih nakil kesinlikle aklî değerlerle 
çelişmez. Dinîn prensipleri, zamanın müspet ilimlerinin gelişmesiyle tekâmül 
eder. Dolayısıyla ilim ve din birbirlerini tamamlar, destekler.153 

İsmail Hakkı’nın eserlerinde felsefî formasyon ile dînî konuların işlenmesi 
ve böylece felsefî yöntemin dînî konulara tatbik edilmesi yerine, onların ayrı ayrı 
ve belli ölçüde birbirinden kopuk bir şekilde yanyana aktarılması tercih edilmiştir. 
“Çeşitli bölümlerde verilen bu bilgiler, daha düzenli, sistematik ve epistemoloji-
nin kurallarına daha uygun biçimde ifade edilebilirdi”  

“Kelam” başlığını taşıyan bir eserde, doğrudan felsefî konulara yer verilmesi 
önemli ve alışılmışın dışında bir yenilik olarak görülebilir. Ancak üstadın 
çalışmalarında nakilciliğe ağırlık verilmesi, zamanının ilim anlayışı ve nakilcili-
ğinin boyutlarını göstermesi açısından iyi bir numunedir.154 

Mütefekkirimiz, İslâm mezheplerini Batı felsefî sistemleriyle karşılaştırmalı 
bir zihniyetle mütalaâ etmiş, İslâmî bir meseleyi incelerken, her iki mezhebin 
görüşünü beraber veya karşılaştırmalı şekilde belirterek, İslâm mezhepçiliği tarih-
çiliğinde de yeni bir çığır başlatmıştır. Ancak bu ilmî zihniyet Elmalı Hamdi 
Yazır’ın, Fransız düşünürleri Paul Janet ve Gabriel Seville’in müşterek olarak 
yazdıkları Histoire de la Philosophie’nin “ecoles et problemes” kısmının Türkçe 
tercümesi olan Metâlip ve Mezâhip155 adlı eserde de görülmektedir. İzmirli, eser-
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lerinin büyük bir bölümünü Batılı ekollerin ve filozofların fikirleri ile doldurmuş 
veya doğrudan isim zikretmeksizin tercüme ederek nakletmiştir.* Bundan dolayı 
eserlerindeki fikirlerin hangisinin kendine ait, hangisinin başkalarına ait olduğunu 
tespit etmek güçleşmektedir. “Felsefe-iûlâ, Felsefe Dersleri, Fenn-i Menâhic (me-
todoloji), Miyarü’l-Ulûm, Mantık-ı Surî, Yeni İlm-i Kelâm” bu konudaki somut 
örneklerdir. Zikredilen eserlerde özellikle Yeni İlm-i Kelâm’da spiritüalizm, ma-
teryalizm gibi felsefî ekollerle İslâmî fırkalardan aynı paralelde olanla arasında 
zaman zaman uzlaştırma girişiminde de bulunan İzmirli, aynı anlayışı İslâm ta-
savvufu ile Batı mistisizmi arasında da gerçekleştirmeye çalışmış. Fakat bu an-
layış ve yöntem, zamanın bazı yazarlarının şiddetli tepkilerine neden olmuştur.  

İzmirli’nin eserleri içerisinde “İlm-i Hilaf, Metodoloji, Felsefe-iûlâ ve Yeni 
İlm-i Kelâm” gibi, o devir Türkiye’si için çok önemli, hacimli ve sahalarında 
orijinal olanları da vardır”.156 Burada “o devir Türkiye’si için” ifadesine katılmak 
pek mümkün görülmemektedir. Zira onun eserlerinin büyük bir kısmı ilmî ve 
akademik çalışmalarda hala bilimsel referans olarak gösterilmekte ve eserleri yeni 
harflerle sadeleştirilip baskıları yapılmaktadır. Şu noktayı hatırlatmak gerekir ki, 
onun yaşadığı dönemde felsefeyle uğraşan veya felsefî eserler telif edenlerin 
sayısı parmakla sayılabilecek kadar az olmakla birlikte, modern felsefenin Türki-
ye’ye yeni yeni girdiği bir dönemdir. 

İsmail Hakkı İzmirli’nin salt nakilci olarak değerlendirilip, felsefede çok az 
oranda nasiplenmiş, hatta lise düzeyinde felsefî nosyona sahip olduğu ithamları, 
“Felsefe-iûlâ, Yeni İlm-i Kelâm, İslâm’da Felsefe Cereyanları” gibi eserlerinin ve 
çok sayıdaki bilimsel makalenin inkarı anlamına gelecektir. Bu ifadeleri İzmir-
li’yi savunmak veya temize çıkarmak amacıyla kullandığımız düşünülmemelidir. 
Ancak İsmail Hakkı’nın eserleri, yaşadığı devir neşriyatının genel karakteristik 
özelliklerine ve ölçülerine sahiptir. Kitaplarının kahir ekseriyeti, yeni gayelere ve 
müfredâta uygun olarak mektep ve üniversitelerin ihtiyaçlarına cevap verilmek 
amacıyla yazılmış ders kitapları mahiyetindedir. Bu eserlerin yazılışında daha çok 
çağdaş düşünce ve yaşayış sistemine, yani Batı felsefî düşüncesinin halka 
tanıtılmasına, modern ekollerin öğretilmesine ağırlık verilmiştir.157 Ayrıca eserle-
rinde –özellikle felsefe ve İslâm felsefesiyle ilgili olanlarında– yer yer tekrarlama-
lar yapılmıştır. 

İzmirli’nin “Kindî”yle ilgili eserini Arapça’ya tercüme eden Iraklı alim Ab-
bas Azzavî de mütefekkirimizi Türkiye şartlarında “İslâm Felsefesi Tarihi” ve 
“Arap Felsefesi”ni yeni nesillere aktarmış büyük müslüman Türk alimi olarak 
değerlendirmiştir. Ona göre ilim ve felsefede derinleşmiş olan İzmirli, kendi sa-
hasında kıymetli bir alim olarak Arap filozofu Kindî’ye yapılan itham ve iftiralara 
delilleriyle cevap verip savunmuştur.158 

İzmirli’nin öğrencilerinden ve kıymetli alimlerimizden Ahmet Hamdi Akseki 
de hocasını şöyle değerlendirmektedir: “İzmirli ilim bakımından ne kadar yüksek 
bir yetkiye sahip olduğu eserlerinden ziyade derslerinde ve hususi sohbetlerinde 

 
 *  Bu tip çalışmalar İsmail Hakkı İzmirli’nin zamanında yaygındır. 
156  Hizmetli, “İzmirli’nin Hayatı, Eserleri ve Mezhep Anlayışı” (1), 33. 
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anlaşılır. Eserleri, umumiyetle çok vecizdir, hatta muğlak sayılabilecek derecede 
kısadır ve hemen hemen fikirlerin ifadesinden ibarettir....Bir meseleyi ele aldığı 
zaman onu ilmî metot dahilinde tetkik ederek esas delillerine irca eder, onun 
hakkında verilecek müspet veya menfi hükmün ancak deliline nazaran olacağını 
söyler.”159 

Eşref Edip de, İzmirli’nin ilmî vukufiyetini şu cümlelerle ifade etmektedir: 
“Hiçbir mesele, hiçbir İslâm meselesi yoktu ki, açılsın da o, bunu görmemiş, dü-
şünmemiş olsun. Sağı solu biraz dinledikten sonra söze başlar. O mesele hakkında 
ulemanın nokta-i nazarlarını uzun uzadıya anlatırdı. Öyle bir meseleyi biraz evvel 
tetkik etmiş sanırdınız. Hafızası insanı hayrete düşürürdü. Bahsettiği alimlerin 
doğum ve ölüm tarihlerini de söylerdi. Bazen naklettiği fikirlerin ibarelerini bile 
aynen okurdu. Sorduğumuz mesele için müracaat edilecek kitapları, hatta bapları, 
fasılları söylerdi. Adeta canlı bir ansiklopedi idi”.160 Yine öğrencilerinden birisi 
olan Fuad Köprülü de “İzmirli’nin sözlerini tetkike ihtiyaç yoktur, o tetkikâtını iyi 
yapar” sözlerini ifade etmektedir.161 

Günümüz felsefecilerinden ve aynı zamanda düşünürümüzün de öğrencisi 
Macit Gökberk ise İzmirli’yi şöyle değerlendirmektedir: “Konusunu öğrencilerine 
zorla kabul ettiren bir bağnazlığı yoktu. Derslerini çok rahat ve elinden geldiğince 
nesnel biçimde anlatmaya çalışırdı. İskolastik sayılmazdı.....”162 

Sonuç olarak İzmirli, Batı felsefesi ve Doğu İslâm düşüncesi arasında bağlantı 
kurup, karşılaştırmalarda bulunan; en az bir Batı ve Doğu diline bilen; za-
manındaki düşünce akımlarından haberdar olup, onları değerlendirip eleştiren; 
mektep ve medrese anlayışının sentezi olan büyük bir düşünür ve ilim 
adamımızdır.  

O, İslâm filozoflarını ve düşünce sistemlerini yeni metotlarla incelemekle 
kalmamış, aynı zamanda Türkiye’de bu alanda ilk çalışmaları gerçekleştirmiştir. 
Diğer taraftan İslâm filozoflarının sistemlerini mütalaa ederken genellikle ilk 
kaynaklara ulaşmış, bilgiyi kaynağından orijinal bir şekilde aktarmıştır. Bununla 
birlikte İslâm filozoflarıyla Batı filozoflarını cesaretlice mukayese etmiştir. İzmir-
li diğer ilimlerde olduğu gibi felsefede de fikirlerini delillerle temellendirmeye 
çalışmış; düşüncelerinin oluşumunda hiç kimseye bağlı kalmaya zorunlu ol-
madığını özellikle vurgulama ihtiyacı duymuştur. Ancak bunu yaparken de yüz-
lerce yılda emek ve çaba ile oluşmuş İslâm kültür mirasını inkar yoluna gitmemiş, 
gerektiğinde onlara müracaat etmekten çekinmemiştir.  

İzmirli, çağdaş Batı felsefesi hususunda çeşitli değerlendirmeler de bulun-
muştur. Bununla birlikte o, çağdaş Batı felsefe ekollerini incelerken aynı zamanda 
onları eleştirmekten çekinmemiştir. Allah’ın varlığı, sıfatları ve fiilleri konusunda 
alışılmışın dışına çıkarak bu meseleleri Batı felsefesinin delillerini de göz önüne 
bulundurarak incelemiştir. Hatta bazı fıkhî ve kelami problemleri de bu çerçevede 
değerlendirmiştir. Ancak onun kendisine ait felsefî bir sistemi olmadığı gibi akli 

 
159  Akseki, “Hocam İzmirli İsmail Hakkı”, 4. 
160  Edip Eşref, “İlim Güneşi, Ord. Prof. İsmail Hakkı İzmirli”, Sebilürreşad, c:2, Sayı:30, (şubat) 
İstanbul 1949. 

161  Celaleddin İzmirli, İslâm Aleminde Yetişen Filozof, Tabip, Natüralist ve Biyologlar, 60. 
162  Arslan Kaynardağ, Felsefecilerle Söyleşiler, Elif mat. (basım yeri ve tarihi yok). 
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düşünce hakkında geniş değerlendirmeleri de yoktur. Çoğunlukla o, fikir ve bilgi 
nakilciliği yapar. Bu nakilciliğinde bilgi tahrifâtında bulunmaz ve yanlış aktarma-
lar hususunda çok dikkatli ve titizdir. Kendisine ait düşünceler konusunda cimri 
davranır. Ancak eserleri, düşünce, kültür ve din tarihçileri açısından yarar-
lanılmaya oldukça elverişlidir.  

Şu halde hemen hemen sosyal bilimlerin her sahasında eserler veren İzmirli 
İsmail Hakkı, Meşrûtiyet ve Cûmhuriyet dönemlerini yaşamış çok yönlü bir ilim 
ve fikir adamımızdır. Yaşadığı dönemler, fikrî ve siyasî hareketliliğin en yoğun 
ve en çalkantılı dönemleridir. Yazdığı eserlerin bir çoğu bizce alanında Türki-
ye’de yazılmış ilk eserlerdir. Bununla birlikte İsmail Hakkı, İslâm felsefesinin 
sistematik bir disiplin olarak, Türkiye’de “kurucusu” kabul edilmektedir. Ancak 
onun genel olarak felsefe alanında özel olarak İslâm felsefesi alanında kullandığı 
felsefî dil oldukça ağdalı ve ağırdır. 

Alanında kurucu olacak kadar vukufiyetli olan İzmirli, İslâm filozoflarının 
(Kindî, Fârabî, İbn Sînâ, Gazâlî, İbn Miskeveyh, Ebu’l-Berekât el-Bağdadî) sis-
tem ve düşünceleri hususunda müstakil kitaplar telif etmiş, uzun makaleler kale-
me almıştır. Kindî hakkında hazırladığı eser bildiğimiz kadarıyla Türkiye’de ilk 
ve tek eserdir.  

İzmirli’nin eserlerinde İslâm felsefesi ve İslâm filozofları hakkında verilen 
malumâtlar, filozofların kendi eserlerinden ve İslâm felsefesi tarihi kitaplarından 
nakledilmiştir. Düşünürümüzün çoğunlukla nakiller yapması, kendisine has bir 
felsefesi oluşturmadığının da bir göstergesidir.  

İzmirli, ayrıca İslâm filozofları arasında Türk olanları arayan ve İslâm felse-
fesindeki Türk filozoflar hakkında eser veren ilk düşünürümüzdür. Bununla bir-
likte İzmirli, bazı eserlerinde Türklerin İslâm düşüncesindeki etkisini ve hâkimi-
yetini pekiştirmek amacındadır. Ancak o, bu konuda o kadar ileri gitmektedir ki, 
İbn Rüşd’ün bile Türk filozofu olduğunu iddia etme yanlışlığına düşmektedir. 

Diğer taraftan “İslâm Mütefekkirleri İle Garp Mütefekkirleri Arasında Mu-
kayese” adlı eseri onun en orijinal eserlerinden biridir. Eserde İzmirli, bazı genel 
benzeyişlere işaret etmiştir. İslâm filozofları ile Yeniçağ filozofları arasında cesa-
retli ve cüretkâr mukayeseler yapan İzmirli, İbn Haldun ile sosyoloji, Câbir ve 
Razi’nin tecrübe metotlarıyla Roger Bacon arasındaki münasebetler üzerinde 
geniş şekilde durmayarak geçiştirmiştir. Bununla birlikte Eflatun’dan gelen Mev-
lana ile Erzurumlu İbrahim Hakkı’da rastlanan “tenasüh” fikirleri arasında aceleci 
ve pek isabetli olmayan “tehlikeli” karşılaştırmalar yapmıştır.  

İsmail Hakkı, İslâm filozoflarının oldukça karışık ve çapraşık düşünceler 
yığını olan eski felsefeyi süzerek İslâm ilahiyatıyla birleştirdiklerini düşünmekte-
dir. Ona göre sistematik bir disiplin olarak İslâm felsefesi, İslamî bir felsefe değil; 
Aksine Yunan felsefesinin İskenderiye kisvesine bürünmüş; Süryanî tesirinde 
kalmış ve İslâmî kavramlarla dile getirilmiş, İslâm ilahiyâtıyla birleştirilmiş bir 
disiplindir. Ancak İslâm Meşşaîleri yalnız Aristo’yu şerhetmekle kalmamış; bila-
kis onun felsefesini yorumlarken, bunu kendi öğretilerinin açıklanmasında aracı 
yapmışlardır. İzmirli, İslâm felsefesini orijinalliğini ve İslam filozoflarının kendi-
lerine özgü bir felsefeleri olduğuna inanmaktadır. Bu birbiriyle çelişik iki fikir de 
düşünürümüze aittir. Bu da gösteriyor ki, o, İslâm felsefesinin özgünlüğü konu-
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sunda net, tutarlı bir tavır göstermemiştir. Zira o, kimi yerde İslâm düşüncesinin 
özgünlüğüne inanırken, kimi yerde de bu düşüncenin başka kültürlerden İslâm’a 
aktarılmış bir fikir sisteminden başka bir şey olmadığını ileri sürmektedir. İzmirli 
belki de bunu kasıtlı yapmaktadır. Zira onun İslâm felsefesi ile ilgili düşüncele-
rinde, İslâm düşüncesi ile Batı felsefesi arasında yakınlaşmayı sağlamaya çalıştığı 
görülmektedir. Ancak hangi gerekçelerle olursa olsun kanaatimizce düşünürü-
müz, bu husustaki görüşlerini daha da netleştirmeliydi. 

Ayrıca İslâm filozoflarını incelerken, İzmirli onların felsefî sistemlerinin tüm 
alt birimleri hakkındaki düşüncelerini alt başlıklar çerçevesinde ele alıp ak-
tarmıştır. İslâm filozofları hakkında sunduğu bilgiler içerisinde kendisine ait dü-
şüncelerine çok az rastlanmakta olup, değerlendirmeler daha çok nakillerden 
ibarettir. Ancak onun tenkitçi tavrı genel olarak benimsediği gözükmekte ol-
masına rağmen kendi tavrını bir bilim dalı olarak İslâm felsefesinin doğuşu husu-
sunda hakkıyla tam olarak gösteremediği kanaatindeyiz.  

İslâm felsefesinin orijinal temsilcileri olarak gördüğü İhvan-ı Safa hakkında 
bir çok inceleme ve araştırma yapan mütefekkirimiz, onları hiçbir ilim ve mezhe-
be ön yargılı olmayan “bilgi deposu” gizli bir cemiyet olarak değerlendirmekte-
dir. O, İhvan-ı Safa’yı Şeriat ve felsefeyi birleştirme dolayısıyla aydınlar arasında 
Mutezile görüşlerini, halk arasında da Batınîlerin fikirlerini yayanlar olarak gör-
mektedir. Bununla birlikte İsmail Hakkı, İslâm’daki ahlak filozoflarının çıkışını 
İhvan-ı Safa ile başlatmaktadır. 

Diğer taraftan İzmirli, İslâm düşüncesinin kadim münakaşalarından birisi 
olan Gazâlî ve İbn Rüşd’ü değerlendirirken, saplantısız, tenkitçi, nesnel bir tavır 
sergilemiştir. Nitekim İzmirli, Gazâlî’yi ve “Tehâfüt”ünü savunur bir tavır göste-
rirken, İbn Rüşd felsefesinin Müslümanlar arasında, Latinler nazarında olduğu 
gibi bir ekol niteliği kazanamadığını düşünmektedir. Bunun nedeni de İbn 
Rüşd’ün eserlerinin İslâm devletinin yıkılması üzerine Endülüs’ün dışına 
çıkamadığından geniş bir alana yayılamamasında görmüştür. Ancak İzmirli, 
Gazâlî ile İbn Rüşd’ün mukayesesinde Gazâlî’nin Şeriat’in izahında “tevil” konu-
sunda belirli kıstaslar getirdiğini belirtirken, İbn Rüşd’ün Şeriat’in açık anlamını 
izah ettiğini Şeriat’in sustuğu hususları da izah etmeyi uygun bulmadığını 
hatırlatmaktadır. Hatta İbn Rüşd’ün hakikatin açıklanmasında, filozofları tenkit 
ettiğini de zikretmektedir. Bununla birlikte İzmirli, Gazâlî’nin filozoflara 
haksızlık yaptığı noktasında, İbn Rüşd’e yaklaşmaktadır. Aynı şekilde İzmirli, İbn 
Rüşd’ün ahireti kesinlikle inkâr etmediğini, ceza ve mükâfata da inandığını da 
belirtmektedir. Ancak o, İbn Rüşd’ün cismanî dirilişe halk gibi inanmadığını, 
mükâfat ve cezanın da dünyada olduğunu kabul ettiği kanaatindedir.  

Felsefenin tanımı konusunda, İzmirli, dönemin felsefî tutumunu göz önünde 
bulunduran bir tanımlama da bulunmuştur. Yaşadığı zaman dilimi, materyalist 
felsefenin Batı’dan Türkiye’ye yeni girdiği bir dönem olması onun yazılarını 
etkilediği gibi felsefeyi tanımlamasında da etkili olmuştur. Zira materyalizm, her 
şeyin merkezine maddeyi koyarken, İzmirli, –klasik tanımlara uygun olarak–
felsefeyi eşyanın hakikatlerini araştıran ilim olarak tanımlarken, felsefenin konu-
sunu da “Allah insan, Allah evren” ilişkisi olarak değerlendirmiştir. Bununla 
birlikte o, felsefeyi ameli (pratik) felsefe ve nazari (teorik) felsefe diye ikiye 
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ayırmıştır. Diğer taraftan zaman bakımından felsefe ona göre, “eski felsefe” ve 
“yeni felsefe” diye iki kısma ayrılmaktadır. 

İsmail Hakkı’ya göre eski felsefenin yönü eşyadır; evreni araştırmaya özen 
ve dikkat gösterir. Kendisine telkin edilen tasavvurlara sarf-ı fikir eyler; nazariye-
lerin sonuçlarını kabul eder; yeni felsefe böyle değildir. Yeni felsefenin metoduna 
olan hayranlığını gizlemeyen düşünürümüz, bu felsefenin hareket noktasının ken-
dini eleştirmek olduğunu tespit etmektedir. Bu bağlamda onun fikirlerinin Mu-
hammed İkbal ve Elmalı Hamdi Yazırla fikirleriyle uyuştuğunu ve örtüştüğünü 
söyleyebiliriz.  

Bacon ve Descartes’i yeni felsefenin kurucusu olarak kabul eden İzmirli’ye 
göre kelamla karışmış Yunan felsefesi üç asırdan beri gerileme sürecine girmiştir; 
yerine İngiliz, Fransız ve Alman felsefelerinden meydana gelen Batı felsefesi 
kaim olmuştur. Türkiye’ye girerek mektep ve medreselerde okutulmuş yeni felse-
fe düşünürümüze göre, henüz istenilen seviyeye ulaşmamıştır. Son üç asırda ge-
nelde İslâm dünyasında özelde Türkiye’de, dünya çapında bir filozof ve düşünür 
–Muhammed İkbal hariç– çıkaramayışımız da bu durumu ispatlamaktadır. Bunun 
temelinde aklî düşünceye, İslâm dünyasında yeterince (layık olduğu şekilde) yer 
verilmemesi ve eğitim kurumlarından kaldırılması gibi sebepler önemli yer tut-
maktadır. Ancak XIX. yüzyılın sonları ile XX. yüzyılın başlarında bu durumun 
değişmeye başlaması ise sevindirici ve aynı zamanda ümit verici bir gelişme ola-
rak kendisini göstermektedir. Geri kalmamızın nedenlerini araştıran aydın ve 
düşünürlerimiz, –eskiden olduğu gibi– “dinden uzaklaşmamız veya dindar olu-
şumuz bizi geri bıraktı” gibi gerekçelerin arkasına sığınmaktan yavaş yavaş uzak-
laşmaya başladır. Eksikliği, felsefe, aklî düşünce, kendini eleştirme....gibi olgu-
ların olmayışında buldular. Düşünürümüz de bu konulardan muzdarip olduğunu 
yazılarında temas etmiştir.  

Mutlak ilim olarak metafiziğin gerekliliğine inanan İsmail Hakkı, metafiziğin 
delillerini Batı felsefesi ışığı altında ele alıp incelemiştir. Ona göre ilim karşısında 
felsefenin gerekliliği tartışma konusu bile yapılmamalıdır. 

Ayrıca İsmail Hakkı İzmirli, Batı’da, Doğu’da ve İslâm dünyasında filozoflar 
arasında “ruh” meselesinin hala çözümlenmemiş bir problem olarak görmektedir. 
O ruh meselesi hakkında, “dinin zorunluluklarından değildir; ruh konusunda nasıl 
inanılırsa inanılsın tevhide aykırı bir inanç hasıl olmaz” diye düşünmektedir. İz-
mirli’nin bu noktada da Gazalici bakış açısından uzaklaştığını görülmektedir. 
Dolayısıyla onun felsefedeki metodu, objektif, eleştiriye açık ve akılcıdır. 

Akıl hususunda, İzmirli, Kant’ın akıl ve tecrübe kanunlarını benimseyerek, 
aklın insan hayatında kemal derecesine ulaşmak için her Zorunlu’yu bilemeyece-
ğini düşünmektedir. Düşünürümüz, akla gereken önemi verirken salt akılcı (ras-
yonalist) bir konumda da değildir. O, dînî ahlakı da, akıl ilkeleri üzerine temel-
lendirmiş ve bu akıl üzerine kurulan ahlakın, felsefî ahlaktan daha sağlam ve daha 
genel olduğunu savunmuştur. Aklın prensipleri ile çatışan tüm tezleri reddeden 
İzmirli, aklı çağdaş İslâm düşüncesinin iki ayağından biri sayar. Akıl ve aklî dü-
şünceyi İslâm toplumlarını geliştirecek ve İslâm’ı çağın argümanlarıyla ifade 
edebilmenin tek şartı olarak kabul etmektedir. O, akıl ile nassın çatışmasını pek 
mümkün görmeyerek düşünmemeye çalışır. Bununla birlikte nassın ancak akılla 
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anlaşılabileceğine inanır. Dînî meseleleri bile akıl ve mantık verileri çerçevesinde 
izah etmeye özen gösterir, din ile felsefe arasında yaklaşma ve uzlaşmaya gayret 
eder. Dolayısıyla bir anlamda o, akıl-din uzlaşmasında, Kant’ın kritik akılcılığını 
benimsemiştir. 

Diğer taraftan İzmirli’nin, felsefe ve din ilişkisini izahında hakikatin 
araştırılması noktasında şer’î yol ve felsefî yol diye iki yolu belirlemeye çalıştığı 
görülmektedir. Ayrıca onun bu tavrı, hakikatin araştırılması anlamında şer’î yolu, 
enbiyanın yolu olarak kabul ederken, bu yolun ne salt akla ve ne de salt nakle 
dayanan bir yol olmadığını göstermektedir. Felsefî yolu da hukemanın yolu ola-
rak değerlendirirken, bu yolun şer’î yol gibi olmadığı kanaatini taşımaktadır. Ona 
göre felsefî yolun bütün dayandığı yol, vahiy ve reyin, his ve tecrübenin, haber ve 
rivayet yollarını kapsamaktadır. Bize göre İzmirli bu bağlamda bir anlamda felse-
fe din ilişkisi çerçevesinde din felsefesi denemesi yapmıştır. 

Dînî evrensel ve sosyal bir olay olarak kabul eden düşünürümüz, döneminde-
ki –yükselen değer– materyalist felsefenin tesirini azaltmak için fikirdaşları gibi 
dînin, insan için gerekliliğini savunan yazılar yazmış, eserler vermiştir. Ona göre 
din ile fen, insanın farklı ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Dinin görevi insanı vicdan, 
mefkûre ve emellerini geliştirmektir. Fennin gayesi ise hiçbir müdahaleye bağlı 
kalmaksızın tabiî olaylar ve tabiat kanunları hakkındaki malumatı tekâmül ettir-
mektir. 

İlimleri sınıflandırmasında, İzmirli, ilimleri İslamî ilimler, dahili ilimler diye 
ayırmaktadır. İslamî ilimler de yüksek ilimler ve alet ilimleri diye ikiye 
ayrılmıştır. İslamî ilimler, şer’î ilimlerden müteşekkil olan Kur’an, hadis ve fıkıh 
ilimleridir. Onun bu tasnifi, İslâm ve bazı Batılı düşünürlerden yararlanarak 
yapılmış bir tasniftir. 

Allah’ın varlığı konusunda, İsmail Hakkı, cismanî, metafizikî ve ahlakî delil-
leri geniş bir şekilde kullanmıştır. Ayrıca bu delilleri, Batı felsefesi ışığında ele 
alıp incelemiştir. O, Allah’ın varlığı meselesinde muarızlarının delillerini birer 
birer çürütmüş ve Zat-ı Barî’nin ispatının Kur’anî öğretiyle mezcederek ortaya 
koymuştur.  

Bunun yanı sıra düşünürümüz, âlemin hudusunu kabul ederken, bu hususta 
ileri sürülen delillerden de etraflıca bahsetmiş ve bu delillere karşı itirazlarını bir 
bir ortaya koymuştur. O, hayvan, nebat, maden gibi sonradan olanların hudusunu 
da kabul etmiştir. Ona göre sonradan olanlar için bir muhdes ve bir illet gerekir. 
Bu da zorunlu olarak malumdur. Bu halde insan zorunlu olarak bilir ki, muh-
dessiz yaratılmamıştır. Kendi kendisini de yaratmamıştır. Kendisi için bir muhdes 
tayin eder. O, muhdes de Vacibu’l-Vücud’dur. İzmirli, hudus konusunda bazı 
klasik İslâm kelamcılarının görüşlerine de zaman zaman müracaat etmiştir. Bu da 
bize gösteriyor ki İzmirli, her ne kadar bazen İslâm mirasını tenkit etse bile kadim 
İslâm kültürüyle bağını koparmamıştır. 

Onun nesnel tavrını evrim konusunda da görmekteyiz. Evrim teorisi husu-
sunda doğrudan doğruya reddiyeci bir tavır sergilemeyen mütefekkirimiz, farklı 
bir yöntem takip ederek, bu teorinin İslâm düşünce tarihindeki ilk başlangıç nüve-
lerini bulmaya çalışmış ve bu teorinin gözden düşmüş, yetersizliği ispatlanmış bir 
teori olduğu sonucuna ulaşmıştır. 
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Bununla birlikte İsmail Hakkı, çağdaş felsefe ekollerini (materyalizm, meka-
nizm, pozitivizm, dualizm, panteizm, septisizm), günümüzde pek bilinmeyen –
çoğunlukla Fransız– düşünce tarihçilerinin Batı felsefesi tarihi ile ilgili eserlerin-
den naklederek tanıtmıştır. O bu tavrıyla, döneminde mevcut olan Batı felsefesini 
ve felsefecilerini yakından takip ettiğini göstermektedir. Zikrettiği bir çok felsefe-
ciyi –bugün bilinmese de– takip etmesi, İzmirli’nin aktüel felsefeyi çok yakından 
izlediğinin bir işaretidir. Ayrıca o, bu felsefe ekollerini sadece tanıtmakla ve ak-
tarmakla kalmamış, buna ek olarak onlara daha önce yöneltilmiş eleştirilere yer 
yer kendisi de katkıda bulunarak tenkitlerde bulunup, çelişkilerini ortaya koymuş-
tur. Ancak şunu da belirtmemiz gerekir ki İzmirli’nin Batı felsefesine vukufiyeti, 
İslâm felsefesi kadar yeterli düzeyde değildir ve sathî bilgilerden oluşmaktadır. 
Fakat ona haksızlık yapmamak için bir noktayı da açığa kavuşturmalıyız. Zira 
İzmirli’nin yaşadığı dönem, Batı felsefesinin Türkiye’ye henüz yeni yeni tercü-
meler kanalıyla girdiği başlangıç dönemidir. Yine de o, Bacon, Descartes, Spino-
za, Locke, Kant, Fichte, Shelling, Hegel, Cousin, Jouffroy, Comte ve Spencer gibi 
filozofların fikir ve düşüncelerine bazı felsefî problemlerde zaman zaman müra-
caat etmiştir. 

Bu durum şunu gösteriyor ki, dönemin ilim adamları, Batılı filozofları takip 
etmekte ve onları okumaktaydılar. Hatta o derece ki, onları değerlendirip eleştir-
me tavrını dahi gösterebiliyorlardı. Yani felsefeyi tek yönlü değil, Batı ve Doğu 
(İslâm) felsefesi olmak üzere çift yönlü olarak değerlendirme seviyesine sahipler-
di. Nitekim bize göre İzmirli de bu konumdadır. Bundan dolayı düşünürümüz 
“üstatlar üstadı” diye anılmaktadır. Tüm bunlardan sonra İzmirli’nin Batı felsefe-
sine vukufiyeti ve felsefî bilgisinin lise seviyesinde olduğunu ileri sürmek bilim-
sel tavırdan uzaklaşmak anlamına gelecektir. 

Fikirlerini kesinlikle delile dayandıran İzmirli, başkalarının fikirlerini ancak 
delile dayanıyorsa kabul etmiştir. Batı felsefesini İslâm metafiziğini kanıtlamada 
bir araç olarak kullanmıştır. Eklektik bir düşünce taşıyarak, tek bir çizgiye bağlı 
kalmamıştır. İzmirli, bir filozof, bir sistem kurucusu değildir. Her sahayla ilgile-
nip, eserler telif etmesi onu bir “ansiklopedist” konuma yerleştirmektedir. Zira o, 
yeni bir ekol, yeni bir düşünce yapısı oluşturma çabasında değildir. Ancak İzmir-
li, gerek İslâm gerekse Batı düşüncesini eleştirel, felsefî, objektif, şümullü ve 
rasyonel bir tavırla anlamaya ve anlatmaya çalışmıştır. 
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ABSTRACT 
This study examines the notes of the courses of metaphysics and aesthetics in 
Dârülfünûn delivered by one of the founding actors of our institutionally phi-
losophical activities, Rıza Tevfik, who occupied a privileged place among the 
figures that contributed much to our philosophical legacy transferred from the 
Constitutional Monarchy to the Republic. Being assigned to the post of teac-
hing of philosophy and aesthetics of the Faculty of Letters in Dârülfünûn in 
January 1918 – the courses were carried out by Mehmed Ali Aynî before 
him−  and maintaining this position until the date of April 4, 1922, the several 
months before his exile, Rıza Tevfik published the notes prepared in the tra-
jectory of his lectures for students in litograph print. These are respectively 
entitled: Mâ-ba’de’t-tabî’iyyât Derslerine Ait Vesâik (1919), Mâ-ba’de’t-
tabî’iyyât Dersleri: Ontoloji Mebâhisi (1920), Estetik (1920) ve Bergson 
Hakkında (1921). These notes that could be considered as book projects in-
tended to be published individually in the near future, but failed due to the 
tragic developments in his life, are the historical documents of both Rıza Tev-
fik’s immense philosophical knowledge and the philosophical activity of the 
Department of Philosophy in the Faculty of Letters in Dârülfünûn.  
Key words: Dârülfünûn, metaphysics, aesthetics, notes of lectures. 

 
ÖZET 
Bu çalışmada Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e devreden felsefe birikimimize 
katkı sağlayan isimler arasında ayrıcalıklı bir yer işgal eden, kurumsal felsefe 
etkinliğimizin kurucu aktörlerinden Rıza Tevfik’in Dârülfünûn’da verdiği 
metafizik ve estetik derslerine ait ders notları ele alınmıştır. 26 Kânun-ı Sâni 
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1334’de (Ocak 1918) Mehmed Ali Aynî’nin yerine Dârülfünûn Edebiyat 
Medresesi felsefe ve estetik müderrisliğine atanan ve bu görevi, ülkeyi terk 
edişinden birkaç ay öncesine, 4 Nisan 1338 (1922) tarihine kadar sürdüren 
Rıza Tevfik, verdiği dersler ekseninde hazırladığı ders notlarını talebe için li-
tograf baskı ile yayınlamıştır. Bunlar sırayla Mâ-ba’de’t-tabî’iyyât Dersleri-
ne Ait Vesâik (1335/1919), Mâ-ba’de’t-tabî’iyyât Dersleri: Ontoloji Mebâ-
hisi (1336/1920), Estetik (1336/1920) ve Bergson Hakkında (1337/ 1921) ad-
larını taşımaktadır. Yakın bir gelecekte müstakil olarak yayınlamayı düşün-
düğü, ancak yaşamındaki trajik gelişmelerle akamete uğrayan kitap projeleri 
olarak değerlendirilebilecek bu ders notları, Rıza Tevfik’in geniş felsefi biri-
kiminin olduğu kadar, Dârülfünûn Edebiyat Medresesi Felsefe Şubesi’ndeki 
felsefe etkinliğinin de tarihsel belgeleri niteliğindedir. 
Anahtar Kelimeler: Dârülfünûn, metafizik, estetik, ders notları. 
 

… 
 

Edebiyat, felsefe, sosyoloji, tasavvuf, folklor ve estetik gibi alanlara dönük 
çok yönlü ilgileri ve işgal ettiği siyasal, kültürel konumlarla yakın dönem düşünce 
tarihimizin en karizmatik aktörlerinden biri olan Rıza Tevfik, Mekteb-i 
Tıbbiye’deki öğrencilik yıllarında muarızları tarafından –ironi ve eleştiri içeren 
vulger anlamıyla– yakıştırılmış “Feylesof” lakabını, muhalefet maksadıyla olduğu 
kadar, geçiş döneminde talep edilen aydın tipine özgü “polimat” kimliğini popü-
lerleştirip pekiştirmek maksadıyla da olsa gerek çabucak benimsemiştir.1 Henüz 
Mülkiye’de talebe iken basit bir heves olarak başlayıp hayatı boyunca devam 
eden felsefe ilgisi göz önüne alındığında “Rıza Tevfik” ismine iliştirilmiş bu 
“Feylesof” lakabı, vulger anlam dairesini aşan ciddi bir iddia taşıyor görünür ve 
ilginçtir ki, o günden bugüne “Türkiye’de felsefe” sorununun bir açılımı olarak– 
hep tartışılagelmiştir. Nitekim “Filozof ve Şair Rıza Tevfik” başlıklı yazısında 
Hilmi Ziya Ülken de –1918 perspektifinden– hocasının felsefemize katkılarını 
değerlendirirken, “Rıza Tevfik büyük bir şairdir, fakat asla filozof değildir. Ken-
disine yakıştırdığı ‘filozof’ mahlası olsa olsa bu kelimenin rindliği, kalenderliği, 
bir nevi şark hikmetini ifade eden avamî manâsına uygundur” der. Bununla bera-
ber onu, “devrinin en bilgili adamı”, “fikir hayatımızda Garb’la Şark’ı birbirine 
yaklaştıran ve Garb felsefesinin problemlerini birinci elden tetkik eden ilk fikir 
adamı”, “felsefe lûgatımızın mühim bir kısmını kendisine borçlu olduğumuz”, 
“liselerde, üniversitelerde hakiki ve seviyeli Garb düşüncesini ilk defa okutmuş”, 
“nihayet bizzat çoğumuzda felsefe merakının uyanmasında başlıca âmil olan”, 
asıl önemlisi Türkiye’de “felsefe çığırı”nı açan kişi olarak selamlar.2 Bu tespitler 

 
1 Bkz., Bağçe, nr. 10, 23 Eylül 1324/6 Ekim 1908, s. 3; Mehmed Emin Erişirgil, Neden Filozof 

Yok?, Ankara 1957, s. 8-9; Abdullah Uçman, Rıza Tevfik’in Şiirleri ve Edebî Makaleleri Üzerinde 
Bir Araştırma, Kitabevi Yayınları, 2004, s. 11. 

2 Hilmi Ziya Ülken, “Filozof ve Şair Rıza Tevfik”, Yeni Sabah, 25 Eylül 1956; makalenin farklı basımı 
için bkz., Hilmi Yücebaş, Filozof Rıza Tevfik, Hayatı, Şiirleri, Hâtıraları, Gül Matbaası, İstanbul, 
1978, s. 40-47. Ülken Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi’nde de benzer biçimde şunları söyler: 
“Rıza Tevfik makalelerine doktor, bazen feylesof diye imza atardı. Bu imza şekli birçoklarınca 
öğünme gibi görünmüş, sistem sahibi olmayan bir kimsenin kendisine feylesof demesinin manasız 
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yerindedir, zira filozof lakabının kendisine iliştirilip iliştirilemeyeceği bir yana, 
Rıza Tevfik ismi, Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e devreden felsefe birikimimiz 
açısından ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Çeşitli dergi ve gazetelerde kaleme aldığı 
çok sayıda makale bir yana, özellikle ansiklopedik çalışması Mufassal Kâmûs-ı 
Felsefe,3 entelektüel kimliğini belirleyen edebiyat-felsefe ilişkisinin bir açılımı 
niteliğindeki Abdülhak Hamid’in Mülahazât-ı Felsefiyyesi4 ve kurumsal felsefe 
etkinliğimizin ilk ders kitaplarından olup Rehber-i İttihad-ı Osmânî Mekte-
bi’ndeki derslerine notlardan oluşan Felsefe Dersleri5 bu ayrıcalığı gerekçelen-
dirmek için yeterli görünüyor. Bu perspektiften bakılınca, Rıza Tevfik Bey’in 
entelektüel kimliğini ve yaratıcılığını belirleyen toplumsal, siyasal ve kültürel 
şartları ve 1922’den itibaren 21 yıl sürecek sürgün hayatı boyunca neredeyse 
bütün edebi ve felsefi çalışmalarını akamete uğratan kişisel trajedisini tartışmak, 
ne kertede filozof olduğunu tartışmaktan daha anlamlı olsa gerek. Daha da önem-
lisi, sahih bir felsefi portre girişimi için Rıza Tevfik’in en azından felsefi 
çalışmalarının ortaya konulması ve niteliklerinin tartışılması gerekliliğidir. Bura-

 
olduğu ileri sürülmüştü. Rıza Tevfik her ne kadar bu sıfatı bir nevi hür düşünceli anlamına alıyorsa 
da kendisine isnat edildiği gibi sistemli düşünceden de yoksun değildi. Yeni bir fikir icadetmemesi 
bir kusur sayılamaz, çünkü eserlerinde hangi mesleke mensup olduğu sarih olarak anlaşılıyor.” Bkz., 
Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, İstanbul, 1979, s. 252. 

3 Rıza Tevfik, Mufassal Kâmûs-ı Felsefe, c. I, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1332/1916, 806 s.; c. II, 
Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1336/1920, 400 s. 1913 yılında Maarif Nezareti tarafından Batılı felsefî 
terimlere karşılıklar bulmak üzere kurulan Istılahat-ı İlmiyye Encümeni’nde yer alan Rıza Tev-
fik’in Encümen dağıldıktan sonra sürdürdüğü terim çalışmalarının ürünüdür. Her cildi yaklaşık 
800’er sayfalık on cilt olarak planlanan eserin madde başlıkları Arapça, Yunanca, Fransızca, Al-
manca, İngilizce ve İtalyanca’dır. Birinci cildi uzunca bir mukaddimeden sonra “A” harfinin 
açıklaması ile başlayıp “Bon Sens” (Hassa-i Selîme, Akl-ı Selîm, Tab’-ı Selîm) maddesiyle sona 
ermektedir. İkinci cildi ise “Canon” (Kanun) maddesiyle başlar ve “Classifications des Sciences” 
(Tasnîf-i Ulûm) maddesiyle sona erer. Eser, I. Dünya Savaşı’nın başlaması ve Rıza Tevfik’in 
1919’da tekrar politikaya dönmesi yüzünden tamamlanamamıştır. Ölümünden bir yıl kadar önce 
kendisiyle yapılan bir röportajda Rıza Tevfik, eserin akıbetiyle ilgili şunları söylemiştir: “Mütare-
ke oldu, kitabın yazılması ve basılması geri kaldı (…) Umumi aftan dört buçuk sene sonra anava-
tana döndüğümü biliyorsunuz, hattâ âdi kelimeler bile değişmiş, yenileri de tamamen tayin edil-
memiş. Bu uydurma lisanla Felsefe Kamusu’nun ikmâl edilemeyeceği gün gibi âşikârdır…” Bkz., 
Adnan Tahir, “Rıza Tevfik’le Başbaşa”, Her Hafta, 3 Nisan 1948’den naklen Hilmi Yücebaş, Fi-
lozof Rıza Tevfik: Hayatı, Hatıraları, Şiirleri, s. 82-83; ayrıca bkz., Abdullah Uçman, “Mufassal 
Kamus-ı Felsefe’nin ‘Âlem’ Maddesi, Prof. Dr. M. Çetin’e Armağan, İstanbul Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1999, s. 151; Abdullah Uçman, “Mufassal Kamus-ı Felsefe’nin 
‘Kader’ Maddesi”, Tarih ve Toplum, sayı 133, Ocak 1995, s. 5-11; Abdullah Uçman, “Rıza Tev-
fik’in Mufassal Kamus-ı Felsefe Adlı Lügatı, İlmi Araştırmalar, sayı 19, 2005, s. 165-175. 

4 Rıza Tevfik, Abdülhak Hamid’in Mülahazât-ı Felsefiyyesi, Kanaat Kütüphanesi, Dersaadet, 
1334/1918, 550 s. Abdülhak Hâmid’in şiirlerinin felsefi açıdan incelendiği, ayrıca İslâm tasavvufu 
ile Batı felsefesine ait bazı temel meselelerin tartışıldığı eserin çevrimyazı kalıbında güncel basımı 
için bkz., Rıza Tevfik, Abdülhak Hamid’in Mülahazât-ı Felsefiyyesi, haz. Abdullah Uçman, İstan-
bul Ünv. Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1984. 

5 Rıza Tevfik, Felsefe Dersleri: Mebhas-i Ma’rifet, Kader Matbaası, İstanbul, 1330/1914, 664+16 s. 
Tamamlanması düşünülen bir kitabın “Birinci Kısım”ı olarak ve “Mebhas-ı Ma’rifet” (Epistemo-
loji) alt başlığıyla sunulan eserde genel bir felsefeye girişin ardından epistemolojiye ilişkin temel 
sorunlar tartışılmaktadır. Eserin sadeleştirme ve çevrimyazı kalıbında güncel iki ayrı basımı için 
bkz. Rıza Tevfik, Felsefe Dersleri, sad. M. Münir Dedeoğlu, ÜBL Yayınları, Ankara, 2001; Rıza 
Tevfik, Felsefe Dersleri, yay. haz. E. Semih Yalçın, Berikan Yayınları, Ankara, 2003.  
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da üstadın Dârülfünûn’da müderrislik yaptığı sırada verdiği metafizik ve estetik 
derslerine ait notların bir değerlendirmesini sunmaya çalışacağız.6 

26 Kânun-ı Sâni 1334’de (Ocak 1918) Mehmed Ali Aynî’nin yerine Dârülfü-
nun Edebiyat Medresesi felsefe ve estetik müderrisliğine atanan Rıza Tevfik, ülke-
yi terk edişinden birkaç ay öncesine, 4 Nisan 1338 (1922) tarihine kadar bu görevi 
sürdürür.7 Dârülfünun’da verdiği dersler ekseninde hazırladığı ders notlarını, tale-
be için litograf baskı ile yayınlamıştır. Bunlar sırayla Mâ-ba’de’t-tabî’iyyât Ders-
lerine Ait Vesâik (1335/1919), Mâ-ba’de’t-tabî’iyyât Dersleri: Ontoloji Mebâhisi 
(1336/1920), Estetik (1336/1920) ve Bergson Hakkında (1337/1921) adlarını 
taşımaktadır.8 Bu ders notlarını Rıza Tevfik’in yakın bir gelecekte müstakil olarak 
yayınlamayı düşündüğü kitap projelerinin girişleri ya da ön hazırlıkları olarak 
değerlendirmek de mümkündür. Nitekim projeyi ve nasıl gerçekleştirileceğini 
anlamak için, 1913 yılında Maarif Nezareti tarafından kurulan Istılahat-ı İlmiyye 
Encümeni’ndeki terim çalışmalarını, Encümen dağıldıktan sonra fasiküller halinde 
yayınlayarak Mufassal Kâmûs-ı Felsefe’nin iki cildini nasıl hazırladığını ya da 
Rehber-i İttihad-ı Osmanî Mektebi’nde verdiği ders notlarını, sonradan fasiküller 
halinde yayınlayarak Felsefe Dersleri adıyla nasıl kitaplaştırdığını hatırlamamız 
gerekir. Dârülfünun ders notlarının önemli özelliklerinden biri, Rıza Tevfik’in 
daha önceki makale ve kitaplarının, özellikle de Felsefe Dersleri’nin devamı nite-
liğinde olmalarıdır. Nitekim Dârülfünun metafizik ders notlarından ilki, Mâ-

 
6 Bu makalede daha önce yayınlanmış şu iki makaleden yararlanılmıştır: Ali Utku, “Filozof Rıza 

Tevfik Bey’in Dârülfünûn Felsefe Ders Notları”, Ayraç, sayı 2, Eylül, Ekim 2009, s. 14-17; Ali 
Utku, Erdoğan Erbay, “Feylesof Rıza Tevfik Bey: Dârülfünun Kürsüsünden Felsefe Dersleri”, 
Rıza Tevfik, Dârülfünûn Felsefe Ders Notları, yay. haz. Ali Utku, Erdoğan Erbay, Çizgi 
Yayınları, Konya, 2009, s. 7-27. 

7 Bkz., Abdullah Uçman, Rıza Tevfik’in Şiirleri ve Edebî Makaleleri Üzerinde Bir Araştırma, Kita-
bevi Yayınları, 2004, s. 23-26; ayrıca bkz., Abdullah Uçman, “Rıza Tevfik ve Henri Bergson Üze-
rine Birkaç Söz”, Rıza Tevfik, Bergson Hakkında, yay. haz. Erdoğan Erbay, Ali Utku, Çizgi 
Yayınları, Konya, 2005, s. 12. Milli Mücadele’nin devam ettiği, İstanbul’un işgal altında olduğu 
bu zor dönemde Rıza Tevfik’in ismi Dârülfünûn’da milliyetçilik tartışmaları ve ilk talebe boyko-
tunun da odağında yer alacaktır. Talebeleri galeyana getiren olaylar zincirinde Rıza Tevfik’in 29 
Mart 1922 günü Zeynep Hanım Konağı’ndaki Dârülfünûn Konferans Salonu’nda verdiği bir kon-
ferans da vardır. “Fuzulî’nin Mülâhazât-ı Felsefiyyesi” başlıklı bu konferansta Rıza Tevfik’in 
“Fuzulî Türk değildir, Acemdir!” demesi üzerine başlayan tartışma neticesi Rıza Tevfik konuş-
masına devam edemeyip salondan ayrılmıştır. Edebiyat Medresesi Talebe Derneği’nin yayınladığı 
bir beyannâmede “dinî ve millî hisleri rencîde edecek tarzda vuku bulan hareketleri ve sözle-
ri”nden dolayı arkadaşları Cenab Şahabeddin, Ali Kemal, Hüseyin Dâniş ve Barsamyan Efendi ile 
birlikte istifaya zorlanınca, Darülfünûn’dan istifa etmiştir. Bkz., Kâzım İsmail Gürkan, Darülfü-
nun Grevi, Harman Yayınları, İstanbul, 1971, s. 15-16; İsmail Hakkı Sunata, İstanbul’da İşgal 
Yılları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2006, s. 173 vd.; Emre Dölen, Türkiye Üni-
versite Tarihi 1: Osmanlı Döneminde Darülfünun (1863-1922), İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Yayınları, İstanbul, 2009, s. 576 vd.; Ekmeleddin İhsanoğlu, Darülfünun: Osmanlı’da Kültürel 
Modernleşmenin Odağı, IRCICA, İstanbul, 2010, s. 288-293. 

8 Rıza Tevfik, Mâ-ba’de’t-tabî’iyyât Derslerine Â’id Vesâ’ik, Dârülfünun Matbaası, İstanbul, 1335/1919, 
144 s. (taşbasma); Rıza Tevfik, Mâ-ba’de’t-tabî’iyyât Dersleri: Ontoloji Mebâhisi, Dârülfünun Mat-
baası, İstanbul, 1336/1920, 44 s. (taşbasma); Rıza Tevfik, Estetik (Esthetic), Dârülfünun Matbaası, İs-
tanbul, 1336/1920, 48 s. (taşbasma); Rıza Tevfik, Bergson Hakkında, Dârülfünun Matbaası, İstanbul, 
1337/1921, 64 s. (taşbasma). Rıza Tevfik’in Dârülfünûn Felsefe Şubesi’nde verdiği derslere ait bu 
notların çevrimyazı ve sadeleştirme kalıbında güncel basımları için bkz., Rıza Tevfik, Dârülfünûn 
Felsefe Ders Notları. 
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ba’de’t-tabî’iyyât Derslerine Â’id Vesâ’ik, doğrudan Felsefe Dersleri’nin 4. ve 5. 
bölümlerindeki temel tartışmalardan birinin uzantısı niteliğindedir. Felsefe Dersle-
ri’nde döneminin en temel epistemolojik problemi olarak gördüğü dış dünya soru-
nunu (“Demek ki öteden beri söylediğim şey burada da tahakkuk ediyor. Demek ki 
sahîhan zamânımızda mesâ’il-i ma’rifetin kördüğüm olduğu mes’ele budur”9) Sir 
William Hamilton’ın temsil ettiği “hadsiyyûn” (sezgicilik) ile John Stuart Mill’in 
temsil ettiği “istihzâriyyûn” (tasarımcılık) öğretileri arasındaki ihtilaf üzerinden 
örnekleyen Rıza Tevfik, Stuart Mill’le beraber Hamilton’a karşıt bir konum be-
nimser. Bu bağlamda Mill’in Hamilton’ın Felsefesi Üzerine İnceleme (An Exami-
nation of Sir William Hamilton’s Philosophy)10 adlı eserinden övgüyle söz edip 
bazı bahisler açsa da “Bu mühim eserden burada bir fikir vermek imkânı yoktur ve 
onun gavâmizini idrâk edebilmek için hazır değilsiniz sanırım”11 diyen Rıza Tev-
fik, Dârülfünun derslerinde Mill’in bu kitabının –dış dünya sorunu açısından– 
ayrıntılı bir değerlendirmesine girişmiş görünür. Zira Mâ-ba’de’t-tabî’iy-yât Ders-
lerine Â’id Vesâ’ik’te doğrudan Mill’in Hamilton’ın Felsefesi Üzerine İncele-
me’sinin “Sir William Hamilton’ın Dış Dünyaya İnanç Açısından Farklı Teoriler 
Üzerine Görüşleri” (“Sir William Hamilton’s View of the Different Theories Res-
pecting The Belief in External World”) başlıklı X. Bölüm’ünün tercümesi ve şer-
hiyle, ciddi ve özgün bir okumasıyla karşılaşırız. 

Berkeley ve Hume’un takipçisi, bir eleştirel empirist olan Mill’in, Herbert 
Spencer’la birlikte Rıza Tevfik’in temel referanslarından biri olduğu düşünüldü-
ğünde, Rıza Tevfik’in kariyeri ve düşünsel kaynaklarının aydınlatılmasında bu 
ders notunun önemi daha bir belirginleşir. Hamilton’ın Felsefesi Üzerine İncele-
me, Mill’in Tümdengelimsel ve Tümevarımsal Bir Mantık Sistemi’nin (A System 
of Logic, Ratiocinative and Inductive, 1843) 6. basımının önsözünde belirttiği 
üzere, bu sistemin bir devamı ve tamamlayıcısı olarak planlanmıştır.12 Mantık 
Sistemi’nin temel amacı tümevarımsal çıkarımın bilginin aranışına nasıl hizmet 
ettiğini sorgulamaksa, İnceleme’nin başlıca amacı, bilginin duyusal bir temelden 
ortaya çıktığını kanıtlamakla empirist programın tamamlanmasıdır. İnceleme, 
Mantık Sistemi’nden daha polemik bir eserdir, çünkü Mill 1860’larda deneyim ve 
sezgi felsefeleri arasında “yumruk yumruğa bir kavga”nın13 zamanının geldiğini 
hissetmiştir. Mantık Sistemi daha barışçıl bir tondayken İnceleme sürekli sa-
vaşçıdır. İngiltere’nin modern spekülatif zihninin iki önemli temsilcisini, Sir Wil-
liam Hamilton ile John Stuart Mill’i doğrudan bir antitez içinde sunar. İki felsefe 
okulu, sezgici okul ve deneyci, çağrışımcı okul arasında bir çatışma olması gerek-

 
9 Rıza Tevfik, Felsefe Dersleri, s. 557. 
10 Eserin orijinali için bkz., John Stuart Mill, An Examination of Sir William Hamilton’s Philosophy 

and of Principal Philosophical Questions Discussed in His Writings, 2nd edn., Longman, Green, 
Reader & Dyer, London, 1865. Rıza Tevfik’in başvurduğu Fransızca çevirisi için bkz., John Stuart 
Mill, La philosophie de Hamilton, çev. Emile Honoré Cazelles, Germer Baillière, Paris, 1869. 

11 Rıza Tevfik, Felsefe Dersleri, s. 557. 
12 Bkz., John Stuart Mill, A System of Logic, Ratiocinative and Inductive: Being a Connected View of the 

Principles of Evidence, and the Methods of Scientific Investigation, vol. I, 6th ed., Longmans, Green, and 
Co., London, 1865, s. x-xi. 

13 John Stuart Mill, Autobiography of John Stuart Mill, Columbia University Press, New York, 
1944, s. 193. 
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tiğini fark eden Mill, 1854’te “doğuştan ilkeler teorisi”ne karşı, çözümlenmiş de-
neyim temelinde metafizik ve ahlâk bilimini yerleştirecek bir felsefe geliştirme 
niyetini açıklar. Alternatif felsefesi tam ifadesini, 1865’de yayınlanan Hamilton’ın 
Felsefesi Üzerine İnceleme’de bulur. Burada Mill, “bu ülkedeki sezgici felsefenin 
büyük kalesi”14 dediği ve İngiltere’de faydacılığın ve pozitivizmin gelişimi önün-
deki en büyük engel olarak gördüğü Hamilton’ın korpusunun parçalı ve sistemsiz 
karakterinden yararlanarak –Hamilton’ın eserlerinin çoğu ölümünden sonra öğren-
cileri tarafından yayınlanmıştır– ustaca polemik bir üslupla onun felsefesini temel-
den yoksun kılmaya çalışır. Gerçekten de İnceleme, çağdaşları üzerinde neredeyse 
büyülü bir etki bırakan ve Mill’in eleştirisinden önce pek fazla eleştirilmemiş olan 
Hamilton’ın fazlaca büyük felsefi ününü daha mutedil sınırlara indirgemiş ve bü-
tün bir entelektüel nesil üzerine gerçekleştirdiği büyüyü bozmuştur. Nitekim 
1870’lerin başlarında Mill şöyle bir yorumda bulunabilmiştir: “Bütün olarak kitap 
[İnceleme] amacına ulaştı: Sir W. Hamilton’ın zayıf tarafını gösterdi ve onun faz-
lasıyla büyük felsefi ününü daha mutedil sınırlara indirgedi.”15 

Mill, Hamilton’ın felsefesini Reidci teorinin en yeni biçimi olarak ele alır, an-
cak İskoç sağduyusu Hamilton’ı Thomas Reid’in doğrudan realizmi ile Kant’ın 
eleştirel felsefesini birleştirmeye giriştiğinde terk etmiştir. Mill’e göre Hamilton’ın 
koşullu felsefesi bütün insan bilgisinin “göreli ya da fenomenal” olduğunu ve 
“hiçbir şeyi kesin olarak bilemeyeceğimizi”, yani zihne ve maddeye ilişkin bilgi-
mizin tözlere değil, fenomenlere ilişkin olduğunu öne sürerken doğrudan realizmle 
çelişir. Mill’in İnceleme’de gösterdiği üzere, kendinde şeylerin bilgisine düşünce-
mizin içsel ilkeleri aracılığıyla sahip olabileceğimizi bazen öne sürer, bazen de 
reddeder. Bu yüzden Mill Hamilton’ı deneyimin sonucu değil, ancak orijinal bir 
sezginin sonucu olan ve bu yüzden zorunlu olarak hakikatler olan belirli “nihai” 
olguların varlığına inanan “sezgici” filozoflar” kategorisine yerleştirir ve “bilginin 
göreliliği” ilkesine bağlılığının tutarsız, Reid ve Kant sentezinin istikrarsız olduğu-
nu öne sürer.16 Mâ-ba’de’t-tabî’iyyât Derslerine Â’id Vesâ’ik’te Rıza Tevfik’i, 
Mill’le birlikte Hamilton’ın söz konusu çelişkilerinin ve tutarsızlıklarının izini 
sürerken buluruz. 

On dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında Hamilton ve Mill’in İngiltere’nin en ünlü 
düşünürleri olduğunu bilmek, Rıza Tevfik’in tercihinin niteliğini ve güncelliğini 
belirlemek bakımından önemlidir. Hamilton’ın Felsefesi Üzerine İnceleme’nin 
Rıza Tevfik’in odaklandığı X. Bölüm’ünde Mill, madde ve zihne odaklanır. Eserin 
genel olarak negatif tonuyla uyumlu biçimde “Sir William Hamilton’ın Dış Dün-
yaya İnanç Açısından Farklı Teoriler Üzerine Görüşleri”ne saldırır. Reid’in “doğal 
realizminden “kozmotetik idealizm” yoluyla “mutlak idealizm”e, bu arkaik biçim-
de isimlendirilmiş teorileri inceler. Bu teoriler perspektifinden bilincin tanıklığını, 

 
14 A. g. y. 
15 A. g. e., s. 194; ayrıca bkz., Geoffrey Scarre, Logic and Reality in The Philosophy of John Stuart 

Mill, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, 1989, s. 7-8. 
16 Andy Hamilton, “Mill, Phenomenalism, and the Self”, ed. John Skorupski, The Cambridge Com-

panion to Mill, Cambridge University Press, New York, 1997, s. 142-143; Laura J. Snyder, Re-
forming Philosophy: A Victorian Debate on Science and Society, The University of Chicago 
Press, Chicago, 2006, 128-129. 
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dış dünya inancını, ayrı bir töz ya da numen olarak zihne inancı ve maddenin bi-
rincil niteliklerini çözümler. Bu konuların her birine, Hamilton’ın ve pek çok diğer 
filozofun basit içgözlemsel metoduyla karşıtlık oluşturacak biçimde, psikolojik 
metot olarak adlandırdığı şeyi uygular. Bu inançların hiçbir şekilde sezgisel ol-
madığını, ancak edinilmiş sonuçlar olduğunu ve bilinen çağrışım yasalarının bun-
ların nasıl edinildiğini açıklamaya yettiğini kanıtlar. Maddeyi duyumun kalıcı 
olanağı olarak tanımlar.17 Felsefe Dersleri’nde de tartışılan Mill’in Hamilton eleş-
tirisi, Rıza Tevfik’in dönemin epistemolojik ve ontolojik sorunlarına ilişkin 
tartışması içinde kendi yorumuna yol bulmasına önemli imkânlar sağlar. Ancak 
Mâ-ba’de’t-tabî’iyyât Derslerine Â’id Vesâ’ik’te Rıza Tevfik, sanılacağının aksi-
ne, Mill’in metninin doğrudan bir tercümesini sunmaz. Eserin yapısını bir yandan 
Mill’in Hamilton’ın Felsefesi Üzerine İnceleme’sinin serbest tercümesi, yani 
Mill’in Hamilton’ın eserlerinden yaptığı sistematik alıntılar ve bu alıntılar üzerin-
den yürüttüğü eleştiriler, diğer yandan Rıza Tevfik’in bazen Mill’in Hamilton’dan 
yaptığı alıntıları, bazen de Mill’in eleştirilerini şerh eden, yorumlayan ve eleştiren 
dipnotları ya da metin gövdesinde parantez içi girmeleri oluşturur. Felsefe Dersle-
ri’nde “Hamilton’ın ne büyük bir filozof olduğunu pek iyi bildiğim hâlde ben dahi 
kendisini tahtı’e edenlerdenim. Emînim ki ona şiddetle ta’rîz eden Mill çok 
haklıdır; ve pek ince tahlîlâtiyle, dâhîyâne istidlâlâtiyle haklı olduğunu isbât etmiş-
tir. Hiç olmazsa bence sâbittir”18 diyen Rıza Tevfik, burada da “Zâten bu mühim 
noktayı Mill hakkiyle şerh ile Hamilton’ı lâyıkı vechile tenkîd etmiştir”19 vb. ifa-
delerin ele vereceği şekilde “İskoç sağduyusunun Kantçı eleştirinin ve Alman 
idealizminin tuhaf bir karışımı” olarak tanımlanan Hamilton’ın aleyhinde, Mill’in 
lehinde bir tutum benimsese de yorum ve eleştiri müdahaleleri, 
 

Ben de diyorum ki, işte asıl nazariyye-i enfüsiyye (théorie subjective) budur. Mill bu-
na bir ism-i mahsûs diyememiş, hâlbuki Hamilton’ı redd için bu représentation 
ta’bîrinin bu mebâhis-i felsefiyyede iki ma’nâ ile kullanılageldiğini ve aradaki ma’nâ 
farkının da bütün bu teşevvüşât ve sû’-i tefehhümâta sebebiyyet verdiğini îzâh edip 
göstermeliydi. Ben yukarıda geçen sahîfelerden birinin hâtimesinde bu ciheti lüzûmu 
kadar tenvîr ettimdi…20 

 
ifadelerinde de açıkça görüleceği üzere, Mill’in eleştirilerini kıskaca almaya kadar 
varır. Elbette bu tür bir çabayla başta Metafizik Üzerine Dersler (Lectures on 
Metaphysics) olmak üzere Hamilton’ın eserlerinin yer yer Mill dolayımından 
çıkarılıp doğrudan okunduğunun da belirtilmesi gerekir. Nihayet Rıza Tevfik’in 
Mill’in Hamilton eleştirisini okuması, Felsefe Dersleri’nde dış dünya sorununu 
ele alırken benimsediği eğilime bağlanır, yani metni kendine çekmeyi başarır. 
Aslında bu, Rıza Tevfik’in Dârülfünun derslerindeki takrir usulünün olduğu ka-

 
17 Andy Hamilton, a. g. m., s. 146-147; George Grote, Review of the Work of Mr. John Stuart Mill 

Entitled “Examination of Sir William Hamilton's Philosophy”, N. Trübner and Co., London, 
1868, s. 65-66; ayrıca bkz., Nicholas Capaldi, John Stuart Mill: A Biography, Chambridge Uni-
versity Press, Chambridge, 2004, s. 309 vd. 

18 Rıza Tevfik, Felsefe Dersleri, s. 359. 
19 Rıza Tevfik, Mâ-ba’de’t-tabî’iyyât Derslerine Â’id Vesâ’ik, s. 122. 
20 A. g. e., s. 138. 



112 Ali Utku 

dar, Felsefe Dersleri ve diğer metinlerinde de karşılaştığımız temellük ve yorum 
stratejisinin bir açılımıdır. Tamamlanamamış olsa da Mâ-ba’de’t-tabî’iyyât Ders-
lerine Â’id Vesâ’ik, Rıza Tevfik’in epistemoloji tartışmalarıyla doğrudan ilişkili 
bir ders notudur. 

Mâ-ba’de’t-tabî’iyyât Derslerine Â’id Vesâ’ik’te Hamilton’ın eserlerinin yer 
yer Mill dolayımından çıkarılıp doğrudan okunduğuna ilişkin en önemli gösterge, 
aslında Mâ-ba’de’t-tabî’iyyât Derslerine Â’id Vesâ’ik’ten bağımsız yayınlanan, 
ancak metnin bir noktasında kendisine gönderme yapılan, yine Dârülfünûn dersle-
rine ait notlardan olup Peyâm’ın edebi nüshasında iki sayı devam eden “İki Mühim 
Vesîka-i Felsefiyye”21 başlıklı makalesidir. Rıza Tevfik’in Mâ-ba’de’t-tabî’iyyât 
Derslerine Â’id Vesâ’ik’te Hamilton’ın insan bedeninin “âtıl bir âlet” olduğu ve 
kendisini “kullanacak, tahrîk edecek bir şey, hem mürîd ve muhtâr, âkil ve müdîr 
bir şey” olması gerektiği yönündeki “ispiritüalizmin en ma’rûf düstûr-ı i’tikâdı”nı 
sorunlaştırırken göndermede bulunduğu makale,22 yine aynı yıla ait bir metafizik 
dersine aittir. Anlaşıldığı kadarıyla bu dersin odağında Hamilton’ın Metafizik Üze-
rine Dersler’deki (Lectures on Metaphysics) spiritüalizm temellendirmesi ekse-
ninde “‘echize-i hissiyye’mizi ‘âlât-ı mahzâ’ gibi telâkki edip etmemekten terettüb 
edebilecek netâyic-i zarûriyye ve mantıkiyyeye dâ’ir bir bahs” yer almaktadır. Bu 
bahis etrafında Hamilton’ın spritüalizmin tezini örneklerken kullandığı Platon’un 
Alkibiades diyaloğu’ndan bir pasajı ve İngiliz şairi John Arbuthnot’un bir şiirini23 
öğrencilerine sunan Rıza Tevfik, “bizde yalnız erbâbınca ma’rûf şu’arâ-yı sûfiyye-
den Nakşî-i Akkirmânî bu husûsdaki i’tikâdını bir şi’r ile arz etmiştir ve Eflâtûn’un 
Sokrates’e söylettiği sözlerle İngiliz şâ’ir-i mu’âsırının manzûmesi her vech ile 
Nakşî’nin şi’rine benzer, hattâ aynıdır. Halbûki takrîben iki asır evvel bu eski Türk 
şâ’iri Eflâtûn’un muhâzaratından bî-haber kaldığı gibi, kendisinden birçok zaman-
lar sonra doğan İngiliz şâ’irinin eserlerine de bi’t-tabi’ vâkıf olamazdı”24 demiş, 
fakat Nakşî’nin söz konusu gazelini evrakı arasında bulamadığı için derste işleye-
memiştir. Peyâm’daki makalede Nakşî’nin gazelini bulduğunu müjdeler ve dersi 
özetleyerek, Platon’un diyaloğundan alınan pasajı, İngiliz şairi John Arbuthnot’un 
şiiri “şu’arâ-yı sûfiyyeden Nakşî-i Akkirmânî”nin –“aynı iddi’âyı, aynı kıymet-i 
felsefiyyeyi hâ’iz bir vesîka-i i’tikâdiyye”25 niteliğindeki– “söyler” redifli gazeliy-
le birlikte tartışır. 

 
21 Rıza Tevfik, “İki Mühim Vesîka-i Felsefiyye (1)”, Peyâm-ı Edebî, nr. 16-61, 27 Teşrîn-i Sâni 

1335/Kasım 1919; “İki Mühim Vesîka-i Felsefiyye (2)”, Peyâm-ı Edebî, nr. l7-62, 4 Kânun-ı Ev-
vel 1335/Aralık 1919. Metnin çevriymyazı ve sadeleştirme kalıbında yeniden basımı için bkz., 
Rıza Tevfik İki Mühim Vesîka-i Felsefiyye, Rıza Tevfik, Dârülfünûn Felsefe Ders Notları, s. 123-
138; Rıza Tevfik, İki Önemli Felsefi vesika, Rıza Tevfik, Dârülfünûn felsefe Ders Notları, s. 301-
317. Gerek bu makalenin ve gerekse Mâ-ba’de’t-tabî’iyyât Derslerine Â’id Vesâ’ik’in başlığında 
yer alan “vesîka” kelimesi Rıza Tevfik’in derslerinde öğrencileriyle mütalaa ettiği “felsefi metin-
ler”e gönderme yapmaktadır. Anlaşılacağı üzere Rıza Tevfik, Dârülfünûn felsefe derslerinde kla-
sik felsefi metinlerin okunması, tahlili ve eleştirisi metodunu kullanmaktadır. 

22 Rıza Tevfik, Mâ-ba’de’t-tabî’iyyât Derslerine Â’id Vesâ’ik, s. 63. 
23 Bkz, Sir William Hamilton, Lectures on Metaphysics and Logic, ed. Henry L. Mansel, John 

Veitch, vol. I: Metaphysics, Gould and Lincoln, Boston; Sheldon and Company, New York; Ge-
orge S. Blanchard, Cincinnati, 1866, s. 113-115. 

24 Rıza Tevfik, “İki Mühim Vesîka-i Felsefiyye (1)”. 
25 Rıza Tevfik, Mâ-ba’de’t-tabî’iyyât Derslerine Â’id Vesâ’ik, s. 63. 
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Darülfünun’daki bu dersten yaklaşık yirmi beş yıl sonra, Yeni Sabah’taki bir 
dizi makalesinde meseleyi yeniden ele aldığında26 aktardığına göre, Nakşî-i Ak-
kirmânî’nin gazeliyle Meşhur Bektaşi şeyhi Abdülnafi Baba’nın bebek tepesinde-
ki tekkesinin müdavimlerinden akranı ve dostu Selman Cemali Baba’nın kendisine 
hediye ettiği, “kendisinin pek zarif nefesleriyle beraber eskilerden birçok kişilerin 
manzumeleri de mündemiç” bir mecmuada karşılaşmıştır.  Nakşî gazelinde –İngiliz 
şairi Arbuthnot gibi– “kuvvetli bir heyecan ve beliğ bir lisan ile spiritüalizmin tezini 
(thèse) müdafaa ediyor ve Sokrat gibi en kuvvetli delillere dayanarak ruhun müsta-
kil bir şahsiyet-i mâneviyye olduğunu ve bedeni âlet olarak tasarruf ve ve idare 
ettiğini iddia ediyordu”. Rıza Tevfik bu kuvvetli müdafaanâmeyi okurken kendisine 
“sirayet eden heyecan saikasile derhal Sokrat’ın meşhur mübâhasesini ve pek ma-
hirâne idare etmiş olduğu dialectique usulünü hatırla[r] ve çok memnun ol[ur]”: 
“Ruhun müstakillen mevcudiyeti bir gazel ile isbat olunuverdi zannı ile değil!.. 
Henüz hiç tanımadığım Nakşî Efendi namında bir Türk şairinin pek ehemmiyetli bir 
felsefi mesele hakkında tıpkı Sokrat gibi düşünebildiğini –böyle tesadüfi olarak– 
keşfetmiş olduğumdan dolayı cidden memnun oldum idi”.27 Bu o kadar büyük bir 
memnuniyettir ki, yıllar sonra Yeni Sabah’ta yazdığı sırada meseleyi yeniden ele 
alacak ve formülleştirecektir. Ancak bu noktada Rıza Tevfik’in kaba ve kör bir 
okumayla Nakşî’nin gazeliyle Platon’un diyaloğu üzerinden Sokrates’i ve Ar-
buthnot’ı aynı felsefi perspektife sıkıştırmadığının da hatırlatılması gerekir. Nakşî –
mutasavvıf bir şair olmak sıfatıyla tabii ve zorunlu olarak– vahdet-i vücûd 
(panthéisme) inancına dayanmaktadır ve sözlerinde bu inancı da müdafaa eder 
terimler ve cümleler vardır. Kısacası bu Türk şairi –bütün benzerleri gibi–
spiritualisme panthéiste şeklinde meşhur bir öğretinin savunucusudur. Halbuki 
gerek Sokrates’te, gerekse İngiliz şairi Arbuthnot’ta vahdet-i vücûd inancından pek 
az bir şey bile hissolunamaz. Onlar sadece spiritualiste’dirler; yani ruhun varlığının 
bağımsızlığına ve ebediliğine inanmaktadırlar.28 Sonuçta “İki Mühim Vesika-i fel-
sefiyye’de Rıza Tevfik, Platon’un “bedenin bir âlet ve rûhun müdebbir-i müstakil 
olduğu”29 spiritüalist argümanını temel-lendiren metni ışığında Batı edebiyatı ve 
Tasavvuf edebiyatının söz konusu örneklerini okurken, bir yandan felsefenin şiirsel 
söylem içinden dilegetirilişini, diğer yandan –ve daha önemlisi– tasavvufi hikmetin 
felsefi değerini sorunlaştırma yönünde son derece özgün bir yorum getirir. Batılı 
felsefi tartışmaları şu ya da bu şekilde Osmanlı/İslâm kültürünün geleneksel biriki-
miyle yüzleştirme yönündeki ısrarlı tutumunun göstergelerinden biri olarak 
Nakşî’nin gazeline yüklediği felsefi değer, Klâsik Türk şiirini okumada geleneksel 
–tasavvufi-dinî– düşünce kalıplarımız yanında/dışında Batılı felsefi geleneğe 
yapılagelen başvuruların ilk ciddi örneklerinden birini sunar: 

 
26 Bkz., Rıza Tevfik, “Akkirmanlı Nakşî Efendi”, Yeni Sabah, nr. 2252, 26 Ağustos 1944; Rıza 

Tevfik, “Sokrat’ın Münazarası ve Şeyh Nakşî Efendi’nin Gazeli”, Yeni Sabah, nr. 2259, 2 Eylül 
1944; Rıza Tevfik, “İngiliz Şairi Arbuthnot ve Şeyh Nakşî Efendi”, Yeni Sabah, nr. 2265, 8 Eylül 
1944; makalelerin güncel yeniden basımı için bkz., Recep Alpyağıl, Türkiye’de Bir Felsefe Gelen-
eki Kurmaya Çalışmak: Feylesof Simalardan Seçme Metinler, İz Yayıncılık, İstanbul, 2010. 

27 Rıza Tevfik, “Akkirmanlı Nakşî Efendi”. 
28 Rıza Tevfik, “İki Mühim Vesîka-i Felsefiyye (2)”. 
29 Rıza Tevfik, “İki Mühim Vesîka-i Felsefiyye (1)”. 
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Herhâlde bu kıymetli manzûmeyi bulup da bu bahs-i mühimde size vesîka olarak 
ibrâz edebildiğimden dolayı mes’ûdum. Felsefe merâklıları bunun derece-i kıymetini 
takdîr edebilirler. Edebiyyât-ı atîkanın sathında dolaşan zâhir-perest muharrirler dahi 
görürler ki, edebiyyât-ı atîkanın te’sîr-i zamân ve usûl hasebiyle birçok kusûrları ol-
duğu şübhe götürmezse de böyle başlı başına bir mezheb-i felsefînin akîdesine –
kemâl-i sıdk ile– tercümân olabilecek bir hayli güzel ve ma’nâdâr manzûmeleri de 
vardır. Husûsâ anlarlar ki, gazel yazmak –yekdîgeriyle ma’nâca ve maksadca hiç 
münâsebeti olmayan– abuk-sabuk beş beyt yazmak değildir. Nakşî’nin bu gazeli ka-
dar tam bir ma’nâ –ma’nâ değil, bir akîde-i mezhebiyye– temsîl eden bir şi’r olamaz. 
Bunun emsâli de pek çoktur.30 

 
Dârülfünun metafizik dersleri ekseninde kaleme alınan bir diğer ders notu, Mâ-

ba’de’t-tabî’iyyât Dersleri: Ontoloji Mebâhisi’dir. Mill’in metninin tercüme ve 
şerhi görünümündeki Mâ-ba’de’t-tabî’iyyât Derslerine Â’id Vesâ’ik’e nispetle On-
toloji Mebâhisi varlık felsefesinin temel kavram ve sorunlarının ele alınacağı bir 
genel giriş kitabı niteliğindedir ve Felsefe Dersleri’nin devamı niteliğinde bir kitap 
projesinin “ön hazırlıkları” olarak değerlendirmesi gerekir. Bilindiği üzere Felsefe 
Dersleri’nde felsefe soruları iki temel soruya indirgenir: a) “Hakikat-i vücûd ne-
dir?” ve b) “Biz ona nasıl muttali oluruz?” Klasik disipliner ayrımı doğuran bu 
sorulardan ilki “Varlığın hakikati nedir?”, felsefenin asıl metafizik adını verebilece-
ğimiz disiplini “mebhas-i vücûd”a, yani ontolojiye; ikinci soru “Biz onu nasıl bile-
biliriz?” ise, “mebhas-i ma’rifet”e, yani epistemolojiye aittir.31 Nihayet bilinen 
metodolojik gerekçelerle epistemolojinin ontolojiden önce geldiğini vurgulayan 
Rıza Tevfik,32 Felsefe Dersleri’nde hem felsefeye genel bir giriş yapmış hem de iki 
felsefe disiplininden epistemolojiyi ayrıntılı olarak incelemiştir. Nitekim Felsefe 
Dersleri’nin başlığındaki “Birinci Kısım” ibaresinin ve altında yer alan “Bu birinci 
kısım épistémologie, yani mebhas-i ma’rifet mesâ’ilini ve onlara müte’allik 
mülâhazât ve tedkîkâtı şâmildir”33 kaydının nedeni de budur. İşte Dârülfünun meta-
fizik dersleri ekseninde kaleme aldığı Ontoloji Mebâhisi de Felsefe Dersleri’nin 
ontoloji disiplininin ayrıntılı incelemesi olarak planlanan –muhtemelen alt başlığı 
“Mebhas-i Vücûd” (Ontologie) olacak– “İkinci Kısım”ının “ön hazırlığı” niteliğin-
dedir. Nitekim Ontoloji Mebâhisi’nde şu ifadelere rastlıyoruz: 
 

Bundan birkaç sene evvel tab’ ve neşr edilmiş olan Felsefe Dersleri unvânlı kitâbımda 
münhasıran epistemolojiden bahs etmiştim. Ma’amâfîh mukaddemâtta felsefenin 
ta’rîfât ve taksîmâtına dâ’ir oldukça mufassal mebâhisler vardı. Bugün tedvîn etmekte 
olduğum kitâb, mâ-ba’de’t-tabî’iyyâtın ikinci kısmını teşkîl eden ontoloji mesâ’ilini 
tedkîka hasr edilmiştir. Binâenaleyh evvelce tezekkür edip söylemiş bulunduğum şey-
leri burada uzun uzadıya tekrâra hâcet yoksa da –muhtasaran ihtâr için– serd-i mukad-
demâta lüzûm gördüm. Zâten gerek Felsefe Dersleri ve gerek bu kitâb, takrîr ettiğim 
vechile zabt olunmuş ve öylece kabataslak bastırılmış kitâblardır ki –ileride vaktim 

 
30 Rıza Tevfik, “İki Mühim Vesîka-i Felsefiyye (2)”. 
31 Rıza Tevfik, Felsefe Dersleri, s. 148-149. 
32 A. g. e., s. 150. Rıza Tevfik’in bu disipliner ayrımı farklı bir temellendirmesi için bkz., Rıza 

Tevfik, “Bohor İsrail Beyefendi’nin Sü’âline Cevâb” (2), Türk Yurdu, c. XII, nr. 10-138, 5 Tem-
muz 1333/1917, s. 3458-3459. 

33 Rıza Tevfik, Felsefe Dersleri, s. 1. 
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müsâ’id olur, ömrüm vefâ ederse– daha güzel bir sûret üzre tensîb ve tertîbi mukar-
rerdir.34 

 
Ontoloji Mebâhisi’nde metafiziğe (mâ-ba’de’t-tabî’iyyât) klasik bir giriş ya-

pan Rıza Tevfik, metafiziği ilk kez bir disiplin olarak ortaya koyan ve ona 
“Mebâdî-i ûlâyı (le premiers principes) mevzû’-i bahs edinen felsefe-i umûmiyye” 
anlamında “felsefe-i ûlâ” (philosophia protè) adını veren Aristoteles’ten ve Aristo-
teles’in metodunu takip ederken bu disipline “felsefe-i ûlâ” yerine “tabî’iyyâttan 
sonra” anlamına “metaphysika” adını veren öğrencilerinden itibaren “mâ-ba’de’t-
tabî’iyyât nâmına bir ilm veyâhûd bir sâha-i fikr ve nazariyye açılmasını mûcîb 
olan mesâ’il-i mahsûsanın nev’ini ve menşe’ini tedkîk” etmeye çalışır.35 Doğal 
olarak geleneksel felsefenin pozitif bilimlerin gelişimiyle zayıflayan konumu ve 
metafiziğe pozitif bilimler karşısında bir alan açma çabası ders notlarının temel 
sorununu oluşturur. Metafiziğin söz oyununa dayalı bir bilgi alanı olduğu, hakika-
tin araştırılmasıyla değil, bir takım meçhul meselelerle uğraşıp, beyhude lafa-
zanlıklara meydan verdiği iddiaları karşısında metafizik yapabilmek için “mâ-
ba’de’t-tabî’iyyâtin mevzû’ât-ı hâssasını teşkîl eden mesâ’il-i husûsiyyenin 
mâhiyyetine infâz-ı nazar etmek ve bu mes’elelerin ca’lî olup olmadığını lâyıkıyla 
tahkîke başlamak”36 gerektiği belirtilir. Metafizik “ulûm-ı yakîniyyeden, yani 
ulûm-ı sahîha ve sâbiteden (sciences exactes et positives) ma’dûd olmasa bile, her 
hâlde meşrû’ (légitime) bir ilm sayılmak lâzım gelir”,37 der Rıza Tevfik, çünkü 
pozitif bilimlerin ve tarihsel ve edebi bilimlerin uzmanlık ve yetki alanları dışında 
kalan birtakım kaçınılmaz meseleleri ele almaktadır. Bunlar, doğrudan doğruya 
saadetimizle ve inançlarımızla ilgili hayati meseleler oldukları için yaklaşık da olsa 
hızlı ve kesin cevap isterler. Nihayet “o mübrem sü’âllere –mümkün olduğu ka-
dar– ma’kûl cevâblar tedârik etmek ve aynı zamânda bir düstûr-ı amel bulmaya 
çalışmak, yine feylesofların uhdesine terettüb eden mühimce bir vazîfedir”.38  

Bu açıdan metnin önemli yönlerinden biri, çoğu kez kaba bir pozitivist olarak 
değerlendirilen Rıza Tevfik’in metafiziği inkâr etmediğini, aksine fizik ve kimya 
gibi pozitif bilimler karşısında ona özel bir konum belirlediğini göstermesidir. Rıza 
Tevfik, bu konuda özellikle Oliver Lodge’un Hayât ve Mâdde (La vie et la matière) 
adlı eserinin “Materyalizme Meyyâl Olan Kimselere Ma’rûz Mülâhazât” 
(“Réflexions destinées aux gens enclins au matérialisme”) başlıklı bölümünde Er-
nest Haeckel’in Kâ’inât Mu’ammâları (Les énigmes l’univers) eserine yönelik eleş-
tirilerine, Oliver Lodge üzerinden Thomas Henry Huxley’e ve önemli referans-
larından biri olan Herbert Spencer’ın Mebâdî-i Ûlâ’sına (İlk İlkeler; Premiers prin-
cipes) yaslanır.39 Bu aynı zamanda “bi’l-cümle hâdisâtı kavânîn-i mihanikiy-yeye 
(lois mécaniques) ircâ’ etmek”40 azmindeki mekanizm ve natüralizmin, “bütün 

 
34 Rıza Tevfik, Mâ-ba’de’t-tabî’iyyât Dersleri: Ontoloji Mebâhisi, s. 8-9. 
35 A. g. e., s. 10-19. 
36 A. g. e.,  s. 15-16. 
37 A. g. e., s. 19. 
38 A. g. e., s. 19-20. 
39 A. g. e., s. 31 vd. 
40 A. g. e., s. 33. 
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esrâr-ı kâ’inâtı ve mu’ammâ-yı vücûdu yalnız mâdde ve kuvvet ile ta’rîf etme”ye41 
kalkışan materyalizmin, “felsefeyi keyfî ve indî birtakım faraziyyât-ı garîbenin 
nüfûz ve tahakkümünden kurtarmak gayretiyle kavânîn-i tabî’iyyeye binâ etmek ve 
binâ-yı ma’lûmâtımıza bu sûretle ve bu sâyede rasânet ve metânet vermek is-
te”yen42 pozitivizmin bir eleştirisi, hatta olumsallığın (contingentie) bir savunusu-
dur.43 “İkinci Kısım”ını oluşturacağını öne sürdüğümüz Felsefe Dersleri ile 
karşılaştırıldığında Ontoloji Mebâhisi’nin oldukça yetersiz göründüğü açıktır. İçe-
rik, metafiziğin tanımı ve meşruiyeti tartışmasından ileri gitmez. Yine de metne, 
yazılamamış kitabın tamamlanamamış “Mukaddime”si olarak bakmak ve değerini 
Rıza Tevfik’in akamete uğramış projesinin ipuçlarını vermesinde aramak gerekir. 

Dârülfünun felsefe ders notlarından Estetik de ileride yayınlanması düşünü-
len müstakil bir kitap projesinin “Mukaddime”sidir. Yazılması planlanan bölümle-
re metin içi göndermeler bunu açıkça göstermektedir.44 Yine bu tarz bir gönderme 
içeren “Bedî’iyyâtta mezheblerin ve mesâliklerin sûret-i zuhûrunu esbâbiyle teteb-
bu’ edeceğimiz zamân, ihtilâf-ı nazar farklarını lâyıkiyle göreceğiz ve tenkîd ede-
ceğiz”45 ifadesinden, bu kitabın estetik teorileri sistematik bir biçimde sunacak 
tarzda planlandığı da çıkarılabilir. Estetik notlarının, felsefe meselelerinden özel-
likle estetiğe kariyeri boyunca özel ilgi göstermiş olan Rıza Tevfik’in gerek 1896-
1922 yılları arasında Bahçe, Rübâb, Servet-i Fünûn, Peyâm-ı Sabah gibi dergilerde 
yayınlanan makaleleriyle (Estetik’te erken makalelerinin temel referansından, 
özellikle de Eugéne Véron’dan yararlandığını söyleyebiliriz), ancak iki cildi 
yayınlanabilen Mufassal Kâmûs-ı Felsefe’nin “Art”,46 “Beau”,47 ve “Beaux arts”,48 
gibi maddeleriyle ve gerekse sürgünden sonra 1940-1949 yılları arasında özellikle 
Yeni Sabah’ta yayınladığı sanat ve estetikle ilgili 80 civarında makaleyle birlikte 
düşünülmesi gerekir. Estetik teriminin “duygu” ve “duyum” anlamına gelen Yu-
nanca kökü aisthêsis’in antik Yunan kültüründeki anlamı ve içeriğine ilişkin bir 
tartışmayla açılan bu ders notu, asıl olarak Alexander Baumgarten ve Immanuel 
Kant üzerinden müstakil bir bilim, “yalnız mesâ’il-i bedî’iyye tedkîkâtına hasr-ı 

 
41 A. g. e., s. 35. 
42 A. g. e., s. 42. 
43 A. g. e., s. 43-44. 
44 Rıza Tevfik bir estetik kitabı yazmayı bu yıllardan itibaren hep düşünmüş olmalı. Nitekim sür-

günden sonra Yeni Sabah’ta bir kitap formunda hazırlanmış otuz iki kısımlık dizi makalesi de bu 
düşüncenin eseridir. Ayrıca Hilmi Ziya Ülken’in “Filozof ve Şair Rıza Tevfik” başlıklı 
yazısındaki şu anekdotu da bu açıdan anlamlıdır: “Kendisini, son yıllarda Kıbrıslı Şevket Bey’in 
evinde misafir kaldığı sırada ziyaret etmiştim. … O sırada yeni bir estetik kitabı yazmak istediğin-
den bahsediyordu. 82 yaş bunun için biraz geç değil miydi? Belki de hazırlıkları varsa mümkündü. 
Fakat üstadın bu sırada kitabını yazmak için başlıca kaynak olarak Eugéne Véron’u göstermesi 
bizi hayal sukûtuna uğrattı”. Hilmi Ziya Ülken, “Filozof ve Şair Rıza Tevfik”, Yeni Sabah, 25 Ey-
lül 1956; makalenin farklı basımı için bkz., Hilmi Yücebaş, Filozof Rıza Tevfik, Hayatı, Şiirleri, 
Hâtıraları, Gül Matbaası, İstanbul, 1978, s. 40-47. Ülken bu konuya Türkiye’de Çağdaş Düşünce 
Tarihi’nde de değinir: “Bir aralık bir estetik yazmayı düşündü, fakat bu tasavvurunu gerçekleşti-
remedi.” Bkz., Ülken, a. g. e., s. 252. 

45 Rıza Tevfik, Estetik, s. 62. 
46 A. g. e., cilt I, s. 379-397. 
47 A. g. e., s. 661-772. 
48 A. g. e., S. 722-787. 
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maksad eden bir ilm-i mahsûs”49 olarak estetiğin kuruluşuna, konusu ve metodu-
na ilişkin bir sorunlaştırmayla devam eder. İnsan bilgisini mantık (“ma’kûlât-ı 
sarîha” ilmi) ve estetik (“ma’lûmât-ı mahsûse” ilmi) bilimi olarak iki büyük sınıfa 
ayıran Baumgarten,50 terimi ilk defa bilimsel anlamıyla kullanmış ve “güzellik”i 
estetik biliminin asli gayesi olarak yorumlamakla estetiğin “güzelliğin bilimi” 
haline gelmesini sağlamıştır. Yine de Baumgarten bu bilime bağımsızlığını ka-
zandıramamış ve estetiği diğer bilimlerden ayırarak müstakil bir bilim olarak 
kuran Kant olmuştur: 
 

Binâenaleyh iddi’â edebiliriz ki, on sekizinci asr-ı mîlâdîde âlem-i efkârı esâsından 
çalkalayan ve zihn-i beşere düşünce yolunda yeni bir istikâmet veren bu dâhî feylesof 
[Kant], bedî’iyyât için de yeni bir çığır açmıştır. Kendisi estetik ta’bîrine bidâyet-i 
emrde ne türlü ma’nâ vermiş olursa olsun, bugünkü telakkîsi ile bedî’iyyâtın bir ilm-i 
müstakil haysiyyetini iktisâb etmesine en ziyâde hizmet etmiş olanlar, hep onun pey-
revleridir.51 

 
Rıza Tevfik, bir taraftan Kant’ın Salt Aklın Eleştirisi’nde “transandantal este-

tik” terimini duyumlar felsefesi bağlamında kullanımını ve Baumgarten’ı eleştiri-
sini sorunlaştırırken, diğer taraftan Kant’ın 1790’da yazmış olduğu Yargı Gücünün 
Eleştirisi‘nde, “Estetik Yargıların Eleştirisi” başlıklı bölümde, güzelliğe ilişkin 
yargılarımıza dayanak teşkil edebilecek rasyonel bir temel geliştirmesini ve estetik 
yargıların konusu olan duyguları “güzellik” (beauté), “yücelik” (sublimité) ve 
“dehşet” (la terreur) gibi türlere ayırmasını tartışır. Bu tartışma Rıza Tevfik’i müs-
takil bir bilim olarak estetiğin tanımı, konusu ve metodu sorununa taşır: “Bugün 
muhakkaktır ki, bu gibi heyecânlarımıza müte’allik olan mesâ’ili ve o heyecânların 
mahsûl-i ilhâmı olan her türlü san’atı bi’l-hâssa mevzû’-i bahs eden bir ilm-i mah-
sûs vardır ve estetik ancak ona derler”.52 Felsefe-sanat ve filozof-sanatçı arasındaki 
ilişki üzerinde de geniş bir şekilde duran Estetik ders notları, İlkçağ Yunan esteti-
ğine giriş yaparken kesilir. Nitekim son kısımda, Platon’un Philebos diyaloğunda 
Sokrates’in “zevk” (plaisir) üzerine tartışmasını dolaylı bir estetik tartışma olarak 
çözümler. Burada Philebos diyaloğunun sıkı bir okumasını yapan Rıza Tevfik, bu 
derin çözümlemenin uyandırabileceği yanlış anlamaların önünü almak için, dinle-
yenlerine kendisinin Platoncu olmadığını hatırlatmak ihtiyacı da hisseder: 
 

Şurasını da söyleyeyim ki, ben kat’iyyen Eflâtûnî değilim; bu dâhî-i Yunânînin 
veyâhud üstâdının estetiğe ne derece hizmeti sebk etmiş olursa olsun, bu ilm mutlakâ 
idealizm felsefesine tâbi’ olmak lâzım gelmez. Bu sâhada dahî birçok meslekler 
ta’ayyün etmiştir ve idealizm de onlardan biridir. Fakat benim kendi mezhebim, fel-
sefede olduğu gibi bedî’iyyâtta da subjektivizmdir. Zâten başka bir şey olamazdı.”53 
 

 
49 Rıza Tevfik, Estetik, s. 10. 
50 A. g. e., s. 9. 
51 A. g. e., s. 30-31. 
52 A. g. e., s. 32. 
53 A. g. e., s. 62. 
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Burası önemlidir, zira 1909’daki “Hüsn ve Mâhiyeti” gibi erken makalele-
rinden itibaren sanatta realizme karşı idealizmi savunan, subjektivizmi ve sembo-
lizmi benimsediğini her fırsatta belirten Rıza Tevfik, bu tutumu 1940’larda da 
hemen aynı ifadelerle dillendirecektir: “Felsefede mesleğim subjektivizmdir, 
estetikte de bizzarûre odur ve o olmak lâzım gelir”.54 

Kapağından yine metafizik derslerine ait olduğu anlaşılan, bir felsefe tarihi 
çalışması olarak da değerlendirebileceğimiz son ders notu Bergson Hakkında’dır. 
Rıza Tevfik, ülkemizde Bergson hakkında ilk kapsamlı yazı olan “Henri Bergson 
ve Felsefesi” adlı makalesiyle Batı dünyasında spiritualisme’e yeni bir şekil ka-
zandıran Bergson’u Türk okuyucusuyla ilk kez tanıştıranlar arasında yer alır.55 

Bergson Hakkında’yı Rıza Tevfik’in bu erken makalesiyle, hatta çağdaş Batı 
felsefesi ile bir kısım sûfî Türk şairlerinin düşünceleri arasında benzerlikler tesbit 
etmek suretiyle Türkiye’ye Batı’dan gelen Bergsonisme rüzgârına mistik bir ma-
hiyet kazandırmaya çalıştığı Türk tasavvuf edebiyatı ile ilgili bazı makaleleriyle56 
birlikte düşünmek gerekir. “Ben, bu mühim adam lehinde ve aleyhinde yazılmış 
olan ciddî kitâbların ekserisini okudum ve dikkatle okudum” der Rıza Tevfik ve 
bu eserlerden “pek kavî delâ’il ibrâz ediyor ve pek metîn esâsât-ı ilmiyye üzerine 
dayanıyor”57 görünen bazılarını, Hugh S. R. Elliot’ın bilim cephesinden geliştiri-
len bir eleştiri niteliğindeki Modern Bilim ve Profesör Bergson’un 
Yanılsamaları’nı (Modern Science and the Illusions of Professor Bergson) ve 
özellikle Sir Ray Lankester’in bu esere yazdığı önsözü, Emily Herman’ın Berg-
son’u çağdaşı Rudolf Eucken ile karşılaştıran ve her iki düşünürü Hıristiyanlık 
açısından değerlendiren Eucken ve Bergson’unu (Eucken and Bergson: Their 
Significance for Religious Thought) ve Yeni-Thomasçı Jacques Maritain’in yine 
Bergson felsefesini Hıristiyanlık açısından ele alan ve “mütâla’asından birçok 
vechile memnûn oldum”58 dediği Bergsoncu Felsefe’sini (La philosophie berg-
sonienne: Études critiques) ileride ayrıntılı biçimde ele almak kaydıyla kısaca 
değerlendirir.59 Özellikle son iki eserin Bergson’u Hıristiyanlık açısından değer-
lendirişi din-felsefe ilişkisi gibi bir soruna da yol açar ve Rıza Tevfik “Hıristiyan 
felsefesinin, onu büsbütün mas ve isti’mâl etmesi ihtimâli, kendisi için büyük bir 

 
54 Rıza Tevfik, “Estetik”, Yeni Sabah, sayı 1006, 19 Şubat 1941; ayrıca makalenin farklı basımı için 

bkz., Rıza Tevfik, “Estetik”, Abdullah Uçman (haz.), Rıza Tevfik’in Sanat ve Estetikle İlgili 
Yazıları I, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2000, s. 105-109; ayrıca bkz., Remzi Demir, Philosophia 
Ottomanica: Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Türk Felsefesi, c. III, Yeni Felsefe, Lotus 
Yayınları, Ankara, 2007, s. 173. 

55 Bkz., Ziya Somar, Bergson: Hayatı, Felsefesi, İlk Eserleri, Sühulet Kitabevi, İstanbul, 1939, s. 
189-194; Levent Bayraktar, Bergsonculuğun Türkiye’ye Girişi ve İlk Etkileri, A.Ü. Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara, 1997; Ali Osman Gündoğan, Bergson, Say 
Yayınları, İstanbul, 2007, özellikle bkz., III. Bölüm, “Türk Düşüncesinde Bergson”, s. 121-135. 

56 Söz konusu makaleler için bkz., Abdullah Uçman (haz.), Rıza Tevfik’in Tekke ve Halk Edebiyatı 
İle İlgili Makaleleri, M.E.B.Y., İstanbul, 2001. 

57 Rıza Tevfik, Bergson Hakkında, s. 9. 
58 A. g. e., s. 13. 
59 Bkz., Hugh S. R. Elliot, Modern Science and the Illusions of Professor Bergson, “Preface” by Sir 

Ray Lankester, Longmans, Green and Co., London, 1912; Emily Herman, Eucken and Bergson: 
Their Significance for Religious Thought, James Clarke and Co. London, 1912; Jacques Maritain, 
La philosophie bergsonienne: Études critiques, M. Rivière, Paris, 1914. 
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tehlike”dir uyarısında bulunsa da “buna karşı gelmek kimsenin elinde değildir; 
çünkü –âdî alış-verişlerde olduğu gibi– fikir alış-verişinde dahi herkes, telakkî 
edeceği şeyin kendisince ne vechile mûcib-i istifâde olabileceğini düşünür ve ona 
göre o fikre kıymet verir”60 demekten kendini alamaz. 

Başka bir yerde, “Mösyö Bergson’un âsârını (yalnız Hande (Le rire) müs-
tesnâ olmak üzere), dikkatle okudum. Diyebilirsiniz ki, bazılarını tekrâr ale’t-
tekrâr yedi sekiz kez okuyup, sahîfe kenârlarına hâşiyeler imlâ ettim”61 diyen Rıza 
Tevfik, bu yoğun okumalar sonucu, “Henri Bergson ve Felsefesi”nde olduğu gibi 
Bergson Hakkında’da da yalnızca Bergson felsefesini ana hatlarıyla tanıtmakla 
kalmaz, felsefe tarihinin temel sorunları ve akımlarıyla ilişkilendirerek konum-
landırılmasına da hizmet eder. Nitekim “Profesör Bergson’un Diğer Mezâhib-i 
Felsefiyye Erbâbına Karşı Almış Olduğu Vaz’iyyetin Ma’nâsı” başlıklı bölümde,62 
Descartes, Kartezyen felsefe ve Leibniz üzerinden rasyonalizm, mekanizm, deter-
minizm ve natüralizmin, Nietzsche ve Darwin örnekleri üzerinden materyalizmin, 
ilk çağ Yunan felsefesinden itibaren atomculuğun, Locke, Berkeley ve Hume üze-
rinden empirizmin, Kant’ın eleştirel felsefesinin vd. sorunlaştırılarak, Bergson 
felsefesini ortaya çıkaran tarihsel koşulların ciddi biçimde çözümlendiğini, hatta 
Eucken gibi çağdaşı düşünürlerle ilişkilendirildiğini görürüz. Rıza Tevfik natüra-
lizm, mekanizm, materyalizm gibi akımların doğa alanında tanıtlanıyor buldukları 
determinizmi insan ve hayat alanına da uygulamaya kalkarak irade ve özgürlüğü 
tehlikeye attıklarını vurgularken, Bergsoncu sezgiciliği klasik ve bilimsel felsefeye 
karşı bir reaksiyon olarak değerlendirir: Mekanizm ve natüralizm gibi akımlar, 
 

determinizm (déterminisme) cenderesine bizi sokmakla, zerre kadar kımıldanacak 
irâdet ve kudret bırakmıyor. Ma’neviyyâtımızı aynı sûretle mihânikiyyete ircâ’ etmek-
le, rûhumuzu inkâra mecbûr olarak, bizi bî-şu’ûr kuvâ-yı tabî’iyye elinde kukla gibi 
bâzîçe edip bırakıyor. Fa’âliyet-i hayâtı da ta’rîf edemiyor; çünkü tahlîlî olan usûlüyle 
hayâtı ifnâ ettikten sonra, mâhiyyetini tahkîka kalkışıyor. Bu kuru felsefe –demek ki– 
bizi en mühim mes’elede me’yûs edip bırakıyor. Bu i’tikâdâta göre ta’ayyün edecek 
ahkâm-ı ahlâkiyyenin (fonctions morales) insânlara ne gibi bir düstûrü’l-amel (princi-
pe de conduite) gösterebileceğini îzâha hâcet yok; ma’lûmdur.63 

 
Buna karşın bir metot olarak Bergsoncu sezginin bilim, din ve sanat gibi 

alanları kendisiyle ittifaka davet edip uzlaştırdığına dikkat çeken Rıza Tevfik, 
“Bu, az kuvvet değildir” der. Nitekim “Fa’âliyyet-i beşeriyyenin her türlü ce-
reyânlarını âheng-dâr bir sûrette te’lîfe muvaffak olabilen bir felsefe sistemi, 
dîgerlerinden elbette daha felsefîdir; çünkü hem daha şümûllüdür, hem de daha 
müntesik (coordonnée) bir mıntıka-i nazariyyâttır”.64 

Bu çözümlemelerde Rıza Tevfik’in Ontoloji Mebâhisi’nde pozitif bilimler 
karşısında metafiziğe yeni bir alan açma çabasını hatırlatan ifadelere rastlarız; me-
kanizm, natüralizm, materyalizm ve pozitivizm eleştirisinin yeniden işlediğini görü-

 
60 Rıza Tevfik, Bergson Hakkında, s. 13. 
61 A. g. e., s. 15. 
62 A. g. e., s. 16-39. 
63 A. g. e., s. 24-25. 
64 A. g. e., s. 28-29. 
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rüz. Bu noktada “Henri Bergson ve Felsefesi”nde mekanizm ve determinizme yö-
nelik benzeri Bergsoncu eleştirilerin Hilmi Ziya Ülken’in “Rıza Tevfik’in Berg-
son’a ait övücü satırları, fikrinin değiştiğinin mi alametidir?”65 diye sormasına yol 
açtığı da hatırlanmalıdır. Öte yandan gerek Felsefe Dersleri’nde gerekse Mâ-
ba’de’t-tabî’iyyât Derslerine Â’id Vesâ’ik’te epistemoloji tartışmalarında Hamil-
ton’ın temsil ettiği sezgicilik ve Mill’in temsil ettiği tasarımcılık arasındaki ihtilafa 
odaklanan Rıza Tevfik’in sezgiciliğin Bergson’la kazandığı yeni konuma övgü 
düzmesi de bu bağlamda dikkat çekicidir: “Stuart Mill zamânında représen-
tationisme büyük bir kuvvet ve i’tibâr kazanmıştı. Şimdi Bergson intuitionisme 
mesleğini tekrâr ihyâ ediyor; fakat ona yeni ve şahsî bir şekil vererek, kuvvet ve 
feyz-i hayât bahş eyliyor ki, asıl kıymet ve i’tibârı da bu yeni ‘siyâk-ı nazar’da-
dır”.66 Ayrıca belirtmek gerekir ki, Ülken’in “Filozof ve Şair Rıza Tevfik” makale-
sinde hocasının Dârülfünun günlerini değerlendiren “… Bergson anlatıyor, onu eski 
metafizikçilerle, İslâmın büyük mistikleriyle mukayese ediyor, tercüme etmekte 
olduğu Şuurun Doğrudan Doğruya Verileri’nden en güzel parçaları sınıfta okuyor-
du” ifadeleri de Bergson Hakkında’da vesikalarını bulur. Nitekim “[Bergson’u] en 
ziyâde ehemmiyetli ve kıymetli olan ilk kitâbından [Şuurun Doğrudan Doğruya 
Verileri] tedkîkâta başlıyorum. Zâten şöhretini te’mîn eden o olmuştu. Bütün felse-
fesi de, o ilk eserinde bast ve müdâfa’a etmiş olduğu nazariy-yâtın inkişâfından 
ibârettir”67 diyen Rıza Tevfik, “Vicdânın Bilâ-Vâsıta Mu’tâyâtı” başlığı altında 
Ülken’in sözünü ettiği tercüme girişiminin örneklerini sunar.68 

Son olarak, “Rıza Tevfik’in siyasal kimliğinin yol açtığı trajik gelişmeler 
Dârülfünûn’daki müderrisliğine son verdiğinde felsefi kimliğinde akamete uğra-
yan nedir?” sorusunun cevabı kısmen Dârülfünûn metafizik ve estetik derslerine 
ait bu ders notlarında aranmalıdır. Yakın bir gelecekte sistematize edip 
yayınlamayı düşündüğü kitap projeleri olarak değerlendirilebilecek bu ders not-
ları, Rıza Tevfik’in geniş felsefi birikiminin olduğu kadar, Dârülfünûn Edebiyat 
Medresesi Felsefe Şubesi’ndeki felsefe etkinliğin de tarihsel belgeleri niteliğinde-
dir. 

 
 
KAYNAKLAR 
 
Adnan Tahir, “Rıza Tevfik’le Başbaşa”, Her Hafta, 3 Nisan 1948’den naklen Hilmi Yüce-

baş, Filozof Rıza Tevfik: Hayatı, Hatıraları, Şiirleri, Gül Matbaası, İstanbul, 1978, 77-84. 
Alpyağıl, Recep, Türkiye’de Bir Felsefe Gelen-eki Kurmaya Çalışmak: Feylesof Simalardan 

Seçme Metinler, İz Yayıncılık, İstanbul, 2010. 
Bayraktar, Levent, Bergsonculuğun Türkiye’ye Girişi ve İlk Etkileri, A.Ü. Sosyal Bilimler 

Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara, 1997. 

 
65 Ülken, a. g. e., s. 257. 
66 Rıza Tevfik, “Henri Bergson ve Felsefesi”, İçtihad, nr. 291, 30 Kânun-ı sâni 1329/12 Şubat 1914, 

s. 2039. Makalenin çevrimyazı ve sadeleştirme kalıbında güncel basımı için bkz., Rıza Tevfik, 
Bergson Hakkında; Bergson ve Felsefesi, yay. haz. Erdoğan Erbay, Ali Utku, Çizgi Yayınları, 
Konya, 2005. 

67 Rıza Tevfik, Bergson Hakkına, s. 15. 
68 A. g. e., s. 40. 



Ali Rıza: Dârülfünûn Kürsüsünden Metafizik ve Estetik Dersleri 121 

   

Capaldi, Nicholas, John Stuart Mill: A Biography, Chambridge University Press, Chambrid-
ge, 2004. 

Demir, Remzi, Philosophia Ottomanica: Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Türk Felsefesi, 
c. III, Yeni Felsefe, Lotus Yayınları, Ankara, 2007, s. 173. 

Dölen, Emre, Türkiye Üniversite Tarihi 1: Osmanlı Döneminde Darülfünun (1863-1922), 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2009. 

Elliot, Hugh S. R., Modern Science and the Illusions of Professor Bergson, “Preface” by Sir 
Ray Lankester, Longmans, Green and Co., London, 1912. 

Erişirgil, Mehmed Emin, Neden Filozof Yok?, Ankara 1957. 
Grote, George, Review of the Work of Mr. John Stuart Mill Entitled “Examination of Sir 

William Hamilton's Philosophy”, N. Trübner and Co., London, 1868. 
Gündoğan, Ali Osman, Bergson, Say Yayınları, İstanbul, 2007. 
Gürkan, Kâzım İsmail, Darülfünun Grevi, Harman Yayınları, İstanbul, 1971. 
Hamilton, Andy, “Mill, Phenomenalism, and the Self”, ed. John Skorupski, The Cambridge 

Companion to Mill, Cambridge University Press, New York, 1997, s. 139-175. 
Hamilton, William, Lectures on Metaphysics and Logic, ed. Henry L. Mansel, John Veitch, 

vol. I: Metaphysics, Gould and Lincoln, Boston; Sheldon and Company, New York; Ge-
orge S. Blanchard, Cincinnati, 1866. 

Herman, Emily, Eucken and Bergson: Their Significance for Religious Thought, James 
Clarke and Co. London, 1912. 

İhsanoğlu, Ekmeleddin, Darülfünun: Osmanlı’da Kültürel Modernleşmenin Odağı, IRCICA, 
İstanbul, 2010. 

Maritain, Jacques, La philosophie bergsonienne: Études critiques, M. Rivière, Paris, 1914. 
Mill, John Stuart, A System of Logic, Ratiocinative and Inductive: Being a Connected View 

of the Principles of Evidence, and the Methods of Scientific Investigation, vol. I, 6th ed., 
Longmans, Green, and Co., London, 1865. 

——, An Examination of Sir William Hamilton’s Philosophy and of Principal Philosophical 
Questions Discussed in His Writings, 2nd edn., Longman, Green, Reader & Dyer, Lon-
don, 1865. 

——, Autobiography of John Stuart Mill, Columbia University Press, New York, 1944. 
——, La philosophie de Hamilton, çev. Emile Honoré Cazelles, Germer Baillière, Paris, 

1869. 
Rıza Tevfik, “Akkirmanlı Nakşî Efendi”, Yeni Sabah, nr. 2252, 26 Ağustos 1944. 
——, “Bohor İsrail Beyefendi’nin Sü’âline Cevâb” (2), Türk Yurdu, c. XII, nr. 10-138, 5 

Temmuz 1333/1917, s. 3458-3462. 
——, “Estetik”, Abdullah Uçman (haz.), Rıza Tevfik’in Sanat ve Estetikle İlgili Yazıları I, 

Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2000. 
——, “Estetik”, Yeni Sabah, sayı 1006, 19 Şubat 1941. 
——, “Henri Bergson ve Felsefesi”, İçtihad, nr. 291, 30 Kânun-ı sâni 1329/12 Şubat 1914, s. 

2036-2044. 
——, “İki Mühim Vesîka-i Felsefiyye (1)”, Peyâm-ı Edebî, nr. 16-61, 27 Teşrîn-i Sâni 

1335/Kasım 1919. 
——, “İki Mühim Vesîka-i Felsefiyye (2)”, Peyâm-ı Edebî, nr. l7-62, 4 Kânun-ı Evvel 

1335/Aralık 1919. 
——, “İngiliz Şairi Arbuthnot ve Şeyh Nakşî Efendi”, Yeni Sabah, nr. 2265, 8 Eylül 1944. 
——, “Sokrat’ın Münazarası ve Şeyh Nakşî Efendi’nin Gazeli”, Yeni Sabah, nr. 2259, 2 

Eylül 1944. 
——, Abdülhak Hamid’in Mülahazât-ı Felsefiyyesi, haz. Abdullah Uçman, İstanbul Ünv. 

Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1984. 



122 Ali Utku 

——, Abdülhak Hamid’in Mülahazât-ı Felsefiyyesi, Kanaat Kütüphanesi, Dersaadet, 
1334/1918, 550 s. 

——, Bergson Hakkında, Dârülfünun Matbaası, İstanbul, 1337/1921, 64 s. (taşbasma). 
——, Bergson Hakkında; Bergson ve Felsefesi, yay. haz. Erdoğan Erbay, Ali Utku, Çizgi 

Yayınları, Konya, 2005. 
——, Dârülfünun Felsefe Ders Notları, yay. haz. Ali Utku, Erdoğan Erbay, Çizgi Yayınları, 

Konya, 2009. 
——, Estetik (Esthetic), Dârülfünun Matbaası, İstanbul, 1336/1920, 48 s. (taşbasma). 
——, Felsefe Dersleri, sad. M. Münir Dedeoğlu, ÜBL Yayınları, Ankara, 2001. 
——, Felsefe Dersleri, yay. haz. E. Semih Yalçın, Berikan Yayınları, Ankara, 2003.  
——, Felsefe Dersleri: Mebhas-i Ma’rifet, Kader Matbaası, İstanbul, 1330/1914, 664+16 s.  
——, Mâ-ba’de’t-tabî’iyyât Dersleri: Ontoloji Mebâhisi, Dârülfünun Matbaası, İstanbul, 

1336/1920, 44 s. (taşbasma). 
——, Mâ-ba’de’t-tabî’iyyât Derslerine Â’id Vesâ’ik, Dârülfünun Matbaası, İstanbul, 

1335/1919, 144 s. (taşbasma). 
——, Mufassal Kâmûs-ı Felsefe, c. I, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1332/1916, 806 s.; c. II, 

Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1336/1920, 400 s. 
Scarre, Geoffrey, Logic and Reality in The Philosophy of John Stuart Mill, Kluwer Acade-

mic Publisher, Dordrecht, 1989. 
Snyder, Laura J., Reforming Philosophy: A Victorian Debate on Science and Society, The 

University of Chicago Press, Chicago, 2006. 
Somar, Ziya, Bergson: Hayatı, Felsefesi, Sühulet Kitabevi, İstanbul, 1939. 
Sunata, İsmail Hakkı, İstanbul’da İşgal Yılları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstan-

bul, 2006. 
Uçman, Abdullah (yay. haz.), Rıza Tevfik’in Sanat ve Estetikle İlgili Yazıları I, Kitabevi 

Yayınları, İstanbul, 2000. 
——  (yay. haz.), Rıza Tevfik’in Tekke ve Halk Edebiyatı İle İlgili Makaleleri, M.E.B.Y., 
İstanbul, 2001. 

——, “Mufassal Kamus-ı Felsefe’nin ‘Âlem’ Maddesi, Prof. Dr. M. Çetin’e Armağan, 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1999, s. 145-174. 

——, “Mufassal Kamus-ı Felsefe’nin ‘Kader’ Maddesi”, Tarih ve Toplum, sayı 133, Ocak 
1995, s. 5-11. 

——, “Rıza Tevfik’in Mufassal Kamus-ı Felsefe Adlı Lügatı, İlmi Araştırmalar, sayı 19, 
2005, s. 165-175. 

——, Rıza Tevfik’in Şiirleri ve Edebî Makaleleri Üzerinde Bir Araştırma, Kitabevi 
Yayınları, 2004. 

——, Rıza Tevfik’in Şiirleri ve Edebî Makaleleri Üzerinde Bir Araştırma, Kitabevi 
Yayınları, 2004. 

——, “Rıza Tevfik ve Henri Bergson Üzerine Birkaç Söz”, Rıza Tevfik, Bergson Hakkında, 
yay. haz. Erdoğan Erbay, Ali Utku, Çizgi Yayınları, Konya, 2005, s. 9-15. 

Utku, Ali, “Filozof Rıza Tevfik Bey’in Dârülfünun Felsefe Ders Notları”, Ayraç, sayı 2, 
Eylül, Ekim 2009, s. 14-17. 

——, Erbay, Erdoğan, “Feylesof Rıza Tevfik Bey: Dârülfünun Kürsüsünden Felsefe Dersle-
ri”, Rıza Tevfik, Dârülfünun Felsefe Ders Notları, yay. haz. Ali Utku, Erdoğan Erbay, 
Çizgi Yayınları, Konya, 2009, s. 7-27. 

Ülken, Hilmi Ziya, “Filozof ve Şair Rıza Tevfik”, Yeni Sabah, 25 Eylül 1956’dan naklen 
Hilmi Yücebaş, Filozof Rıza Tevfik, Hayatı, Şiirleri, Hâtıraları, Gül Matbaası, İstanbul, 
1978, s. 40-47. 

——, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, İstanbul, 1979, s. 252. 
 



 Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Sayı 19, Mart 2011, s. 123-134 

 

 
 
 
 
 
 

Darulfünun Felsefe Grubu Dersleri Hocalarından 
BABANZÂDE AHMET NAİM BEY  

 
İsmail Kara* 

 
A PROFESSOR OF PHILOSOPHY COURSES FROM DARULFÜNUN 

BABANZÂDE AHMET NAİM BEY 
 
 

ABSTRACT 
Babanzâde Ahmet Naim is one of the considerable names in the history of 
philosophical instruction of academic level, in Turkey. We consider him as a 
professor who taught nearly all the philosophy courses (Philosophy, Psycho-
logy, Logic, Metaphysics, Ethics) between 1910-1933, a translator-author 
who greatly endeavoured for the translation of modern Western Philosophi-
cal texts into Turkish and an author-thinker who redacted the most attentive 
and most extensive texts of debate about the translation of the modern philo-
sophy-science-logic terms in Turkish. In this article are treated his life, trans-
lations and original works and briefly his thinking. 
Key words: Ahmet Naim, Philosophical instruction, Darulfünun, Philosop-
hical terms, Translation 

 
ÖZET 
Babanzade Ahmet Naim Türkiye’de, üniversite düzeyinde felsefe eğitimi tari-
hinin önemli isimlerinden biridir. Onu 1910-1933 yılları arasında nerede ise 
bütün felsefe grubu derslerini (Felsefe, Psikoloji, Mantık, Metafizik, Ahlâk) 
okutan bir hoca, modern Batı felsefesi metinlerinin Türkçeye aktarılması konu-
sunda büyük çabalar sarfetmiş bir mütercim-müellif ve modern felsefe-bilim-
mantık terimlerinin Türkçede nasıl karşılanacağı hususunda en dikkatli ve en 
geniş tartışma metinleri kaleme almış bir yazar-mütefekkir olarak görüyoruz. 
Bu yazıda onun hayatı, tercüme ve telif eserleri ile özet olarak düşünceleri 
ele alınmaktadır.  
Anahtar kelimeler: Ahmet Naim, Felsefe eğitimi, Darulfünun, Felsefe te-
rimleri, Tercüme 

… 
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1. Hayatı 
 
Babanzâde Ahmet Naim Bey Mithat Paşa’nın valiliği sırasında Bağdat mek-

tupçuluğu ile tanınmış, daha sonra mutasarrıflıklar, valilikler yapmış, eserler 
yazmış Süleymaniyeli Baban ailesinden Mustafa Zihni Paşa’nın oğlu olarak hicri 
1290 - rumi 1289 / 1873 tarihinde Bağdat’ta doğdu. Babanzâde İsmail Hakkı ve 
Prof. Dr. Şükrü Baban ile kardeştirler. Bağdat Mekteb-i İbtidaî ve Rüştiyesi’ni 
bitirdikten sonra İstanbul’a geldi, Galatasaray Sultanisi’nden ve Mülkiye Mekte-
bi’nden “aliyyülalâ” derece ile mezun oldu (1894). Dönemin teamüllerine uygun 
olarak dışardan medrese dersleri aldı.  

Mülkiye Mektebi’nden mezun olduğu yıl Hariciye Nezareti Tahrirat-ı Hari-
ciye Kalemi’nde 100 kuruş maaşla 3. kâtip olarak çalışmaya başladı (25 Rebiu-
levvel 1312 / 13 Eylül 1310). 19 Şevval 1313/21 Mart 1312 / 1896’da aynı neza-
retin Tercüme Kalemi 2. kâtipliğine nakledildi ve bir yıl sonra maaşı 400 kuruşa 
yükseltildi. 11 Ramazan 1311 / 23 Şubat 1310/1895 tarihinde ayrıca 450 kuruş 
maaşla Mekteb-i Sultanî (Galatasaray Lisesi) Arapça muallimliğine tayin edildi 
ve bu görevi 1914 yılına kadar devam etti. Sırat-ı müstakim’in 3. sayısından itiba-
ren tefrika edilen “Devr-i istibdadda Mekteb-i Sultanî’de verilen derslerden İlm-i 
Tevhid...” yazıbaşlığından anlaşıldığına göre Galatasaray Lisesi’nde İlm-i Tevhid 
- Akâid dersleri de okutmuş olmalıdır. 24 Rebiulevvel 1326 / 8 Ağustos 
1324/1908’de 4000 kuruş maaşla Maarif Nezareti Meclis-i Maarif Dairesi İlmiye 
azalığına, aynı yıl Mülga Mekâtib-i Rüşdiye İdaresi müdürlüğüne getirildi. II. 
Meşrutiyetin ilânından sonraki ilk seçimlerde İstanbul’dan milletvekili adayı 
olarak gösterildi ise de layık olmadığını gerekçe göstererek bu teklifi kabul etme-
di. 8 Rebiulevvel 1328 / 6 Mart 1326 / 1910 tarihinde tekrar Meclis-i Maarif azası 
oldu. Bir ara Tedrisat-ı Âliye Müdürlüğü de yaptı (1911-12)1.  

Maarif Nezareti Telif ve Tercüme Heyeti azalığında bulundu ve 1913 yılında 
bu daire bünyesinde kurulan Istılahât-ı İlmiye Encümeni’nde yer alarak felsefe, 
tabiî ilimler ve sanat ıstılahları için hazırlanan ve basılan üç lügatin 
çalışmalarında etkin görevler üstlendi. Darulfünun Edebiyat ve İlahiyat Şubesi 
felsefe müderrisliğine getirildikten sonra aralıksız yaklaşık 23 yıl bu müessesede 
Felsefe, Hikmet, Ruhiyat / İlmünnefs (Psikoloji), Ahlâk, Mantık, Mâba’de’t-tabia 
(Metafizik) dersleri okuttu (1910 - 1 Eylül 1933)2. Darulfünun’da ilk defa okutu-

 
1  BOA, Sicill-i Ahval Defterleri, nu. 78, s. 35’teki hal tercümesi 1910 yılına kadarki bilgileri ihtiva 

etmektedir.  
2  Yahya Kemal, Siyasî ve Edebî Portreler’de “Ahmed Naim Bey’le 1915’te, yeni Darulfünun’a 

beraber girmiştik” demektedir; 3. bs. İstanbul, Fetih Cemiyeti Yay., 1986, s. 51. (“Ahmed Naim 
Bey” yazısı kitabın 51-58. sayfaları arasında yer alıyor). Ali Çankaya da Mülkiye Tarihi’nde (III, 
598) Darulfünün hocalığına başlama tarihini Ekim 1915 olarak vermektedir. Fakat daha sonraki 
çalışmalara da intikal eden bu iki tarihlendirme yanlıştır. Talebesi Macit Gökberk’in Naim 
Bey’den aktararak verdiği bilgilere göre Darulfünun’da kendisini Psikoloji dersi vermeye ikna 
eden kişi, 12 Temmuz 1912 tarihinde nazırlığı biten Maarif nazırı Emrullah Efendi’dir; bk. “Macit 
Gökberk’le söyleşi”, Macit Gökberk Armağanı içinde, Ankara, TDK Yay., 1983, s. 4. Bu durum-
da Darulfünun’a tayini  tarihini 1911-1912 olarak düşünmek gerekmektedir. Nitekim Muallim 
Cevdet müderrisliğe başlama tarihini 1327/1911 olarak vermektedir; Müderris Ahmet Naim, İs-
tanbul, Ülkü Matbaası, 1935, s. 7. Bu iki tarihlendirme de daha az hata payı taşımakla beraber 
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lan bu dersler için hazırladığı notlar ve tercüme-uyarlama metinler daha sonra -
bazıları birkaç kademede olmak üzere- kitaplaştı.  

Darulfünun’da Salih Zeki Bey’den sonra bir müddet müdîr-i umumilik (rek-
törlük) de yaptı (tayini: Mart 1919)3. Ahmed Naim Bey’in bu göreve getirilmesi 
üzerine Ceride-i Sûfiye’de çıkan “Maarif nâzır-ı cedidi ve yeni Darulfünun 
müdîri” başlıklı haber-yorum yazısından onun kişiliği etrafında bazı tartışmaların 
yaşandığı anlaşılıyor:  
 

“Bugün Darulfünunumuz Ahmed Naim Bey’in idarelerine tevdi ediliyor ki bütün he-
yet-i tahririyemiz müşarun ileyhe karşı beyan-ı tebrikât ediyor. Naim Bey’in tayini 
üzerine bazı arkadaşlarımız ortaya bir mesele çıkarmak istiyorlarsa pek ziyade 
yanılıyorlar. Orada görülen revnaksızlık gazetemiz heyet-i tahririyesince hiçbir suret-
le hüsn-i telakki edilmiyor. (...) Meslektaşımızın fazileti müsellem bir sahib-i ilm ol-
duklarını yakînen bildiğimiz için bu tevcihden dolayı yeni Maarif nâzırı beyefendiye 
arz-ı teşekkür eyleriz. Müşarun ileyhin de Darulfünun gibi bir makama tayini maarif-
te dinî hayatın yeniden inkişafa başlaması demek olduğundan bütün âlem-i İslâma bir 
fal-i hayr addolunsa sezâdır”4.  

 
Darulfünun’da ayrıca Meclis-i Müderrisîn azalığında bulundu (başlama tarihini 

tesbit edememekle beraber 1922’de bu görevde olduğunu biliyoruz). Maarif Neza-
reti’ne bağlı olarak Ali Ekrem (Bolayır)’ın riyasetinde 1918 yılında Darulfünun’da 
kurulan Tedkikat-ı Lisaniye Encümeni ve yine Maarif Nezareti bünyesinde ve ken-
di riyasetinde kurulan Sarf ve İmlâ ve Edebiyat Encümeni’nde yakın arkadaşları ve 
edebiyatçılarla çalıştı5. Encümen raportörü Tahiru’l-Mevlevi’nin verdiği bilgilere 
göre kendisi göreve başladığı zaman (1918) Encümen Arapça-Türkçe bir lügat 

 
yanlıştır. Naim Bey’in Darulfünun’da ilk ders notları olan Darulfünun İlahiyat İkinci ve Edebiyat 
Birinci Sınıfları Derslerinden İlm-i Hikmet Notlarıdır kitabının 1328 / 1910 yılında basılmış ol-
ması (taşbaskı, nâtamam, Özege, nu. 3588) hocalığa başlama tarihi olarak bizce 1910-11 ders 
yılına kesinlik kazandırmaktadır. 

3  Mehmed Ali Aynî, Darulfünun Tarihi, İstanbul, Yeni Matbaa, 1928, s. 47. 
4  Ceride-i Sûfiye, adet: 157, s. 534 (7 C. ahır 1337/10 Mart 1335). 
5  Sarf ve İmlâ Encümeni tarafından yayınlanan Usul-i İmlâ kitabında verilen bilgiye göre (İstanbul 

Matbaa-yı Âmire, 1335-1334, Maarif-i Umumiye Nezareti, Tedkikat-ı Lisaniye Heyeti, aded: 1, s. 
6) Tedkikat-ı Lisaniye Encümeni önce Sarf ve İmlâ Şubesi ile Lügat Şubesi adlarıyla iki şubeli 
teşekkül etmiş, sonradan bunlara bir de Edebiyat Şubesi ilave edilmiş ve şubeler Encümen, üst ku-
rum da Tedkikat-ı Lisaniye Heyeti adını almıştır. 
Naim Bey’in Tedkikat-ı Lisaniye Encümeni ile Sarf ve İmlâ Encümeni’ndeki çalışmaları için bk. 
M. Cevdet İnançalp, age, s. 6, 12-13: “Maarif Nezareti’nde kurulan İmlâ Encümeni’nde (...) Ah-
met Naim’e iki yıl arkadaşlık etmek şerefini kazandık. (...) Ahmet Naim ‘Türk dili şive noktasında 
istiklâlini saklamalıdır. Bu hususta Arap ve Aceme uyamayız’ diye müdafaa” ediyordu; Tahiru’l-
Mevlevi, Matbuat Alemindeki Hayatım ve İstiklâl Mahkemeleri, 2. bs. haz. A. Şentürk, İstanbul, 
Nehir Yay., 1991, s. 64-65: “Darulfünun’da bulunan bir Tedkikât-ı Lisaniye Encümeni vardı ki 
(...) ben devama başladığım zaman (30 Mart 1334 [1918]) Ali Ekrem Bey [Bolayır] reis, Cenab 
Şahabeddin Bey ikinci reis, Ahmet Naim, Ferit [Kam], Akif [Ersoy], Necip Asım [Yazıksız] bey-
ler de aza idi. (…) Sonra Ahmet Naim Bey’in riyasetinde ve Maarif Nezareti’nde kurulmak üzere 
İmlâ, Sarf ve Edebiyat komisyonları teşkil olundu. Edebiyat komisyonuna ben de aza tayin edil-
miştim”. Ayrıca bk. Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, 3. bs., Ankara TDK 
Yay., 1972, s. 387-88; Rekin Ertem, Elifbe’den Alfabe’ye- Türkiye’de Harf ve Yazı Meselesi, İs-
tanbul, Dergâh Yay., 1991, s. 166-168, 349. 
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hazırlamak ve yazmakla meşguldü6. Kaynaklarlardan anlaşıldığına göre “Elif” harfi 
tamamlanan bu sözlük Maarif Nazırı olan Ali Kemal’in kıskançlıkları yüzünden 
devam edememiş ve hazır olan ilk kısmı da basılamamıştır.  

“Medâris-i ilmiye programlarının ihtiyacât-ı hal ü zamana tevfikan tertip ve 
tanzimi” maksadıyla kurulan Islah-ı Medâris Encümeni’ne aza seçilenlerden biri 
de evraka göre o sırada Meclis-i Maarif azası olan Babanzâde Naim Beyefen-
di’dir (diğerleri: İstanbul mebusu Mustafa Asım Efendi [Yörük], Aydın mebusu 
Ubeydullah Efendi [Hatiboğlu], Karahisar-ı sahib mebusu Kâmil Efendi [Miras], 
Bayezid müderrislerinden Şevketî Efendi, Kazanlı Halim Sabit Efendi [Şibay]). 
Babanzâde aynı zamanda Maarif Nezareti’ni temsilen de seçilmiş olabilir7.  

1919’da Meclis-i Ayan azası da olan Ahmet Naim’in sicil dosyasında “Arabî 
ve Farisî tercüme, Türkçe ve Fransızca tekellüm ve kitabet eylediği ve Kürt li-
sanına dahi âşina” olduğu belirtilmektedir.  

Naim Bey 1933 yılında yapılan Üniversite reformuyla tasfiye edildi ve 
emekliye ayrıldı. Tecrid-i Sarih Tercümesi çalışmalarını sürdürürken 13 Ağustos 
1934’te Vefa Karakolu karşısındaki evinde öğle namazını kılarken secdede vefat 
etti8. Ertesi gün ikindi namazını müteakip Fatih Camii’nde cenaze namazı kılındı 
ve Edirnekapı Mezarlığı’na defnedildi. Kabri 1960 yılında yol çalışmaları sebe-
biyle aynı mezarlığın Şehitlik kısmına, Mehmet Akif ve Süleyman Nazif’in me-
zarlarıyla birlikte nakledilecektir. 

Halvetî tarikatına müntesip olan9 Ahmet Naim Bey son devrin büyük muta-
savvıflarından Türbedar Ahmet Amiş Efendi’nin (1807-1920), kızı Ayşe 
hanımdan olan torunu Avniye hanımla (öl. 4 Şubat 1966) evli idi fakat çocukları 
olmadı10. Vefatından sonra kütüphanesinin ne olduğu hususunda tam bir bilgiye 

 
6  Agâh Sırrı Levend, Profesör Ferit Kam- Hayatı ve Eserleri, İstanbul, Burhaneddin Erenler Mat-

baası, 1946, s. 50 (Tahiru’l-Mevlevi’nin mektubu). Ahmet Naim, Mehmet Şevket, Mehmet Akif 
ve Hafız İsmail’den müteşekkil olduğu söylenen bu sözlük (Kamus-ı Arabî) heyeti ve çalışmaları 
hakkında tamamlayıcı ve kısmen farklı bilgiler için ayrıca bk. Eşref Edip, Mehmet Akif, İstanbul, 
Asar-ı İlmiye Kütüphanesi Neşriyatı, 1357-1938, s. 671-72; Mithat Cemal [Kuntay], Mehmed 
Akif, İstanbul, Semih Lütfi Kitabevi, 1939, s. 126; Dücane Cündioğlu, Bir Kur’an Şairi - Mehmed 
Âkif ve Kur’an Meâli, İstanbul, Bîrun Yay., 2000, s. 45-46. 

7  bk. BOA, MŞ, THR, 9418. 
8  14 Ağustos 1934 günü Akşam, Cumhuriyet, Son Posta ve Zaman gazetelerinde çıkan vefat haberi 

ve taziyet yazıları için bk. M. Cevdet, age, s. 45-46. Ayrıca bk. İsmail Kara, “Rüya ile sayıların 
esrarı arasına sıkışmış bir secde-ömür”, Aramakla Bulunmaz, İstanbul, Dergâh Yay., 2006, s. 11-
15. 

9  Ehl-i tarîk olmasına rağmen tasavvuf ve vahdet-i vücut konusunda genellikle sükutu tercih eden, 
herkesin yanında bu bahislerin konuşulmasına müsaade etmeyen Babanzâde’nin Ahmet Hamdi 
Akseki’ye yazdığı bir mektupta “Şeyh-i Ekber hazretlerinin nazarımda makamı pek büyüktür (...) 
Şeyh-i Ekber hazretleri hakkındaki hüsn-i zannımın zerresini feda etmem” ifadelerine yer verdiği-
ni biliyoruz; “Şeyh Muhiddin-i Arabî tefsirlerinde ve yazılarında Batınîlik var mı?”, Sebilürreşad, 
X/226, Ağustos 1956, s. 9-11. Bu konuda ayrıca bk. Dücane Cündioğlu, “İbn Arabî’nin yorumu, 
Aksekili’nin suali, Babanzâde’nin cevabı”, Dergâh, sayı: 94, Aralık 1997, s. 19-20; Ahmet Güner 
Sayar, A. Süheyl Ünver, İstanbul, Eren Yay., 1994, s. 128, 132. 

10  Osman Ergin’in belirttiğine göre Amiş Efendi, [kızının] damadı “Ahmet Naim Bey’in Şehzade-
başı’nda Fevziye çarşısı başındaki evinde irtihal buyurmuşlardır”; Osman Ergin, Balıkesirli Abdü-
laziz Mecdi Tolun-Hayatı ve Şahsiyeti, İstanbul, Kenan Basımevi, 1942, s. 141. Ayrıca bk. s. 147-
48 
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ulaşamamakla beraber yeğeni Cihat Baban’a intikal ettiği, onun vefatıyla da izi-
nin kaybolduğu yolunda haberler bulunmaktadır. 

* 
Ahmet Naim Bey Arapça hocalığı, dillere vukufiyeti, felsefî metinler müter-

cimliği, ilmî-felsefî terimlere dair çalışmaları, hadis tercümeleri, hadis usulü ya-
zarlığı ve milliyetçilik meselesi etrafındaki tartışmalarıyla temayüz etmiş prensip 
ve ahlâk sahibi bir ilim ve fikir adamıdır. Mekteplerde Arapça eğitimi meselesiyle 
ilgisi Galatasaray Sultanisi’ndeki hocalığı sırasında başladı ve bu çalışmalarında 
klasik usullerle modern usuller arasında geçiş devresi diyebileceğimiz bir dönem-
de ürünler verdi.  

Maarif Nezareti’nde aldığı görevler ve Darulfünun’daki felsefe grubu dersle-
ri hocalığı11 sırasında Fransızca yeni felsefe terimlerinin Osmanlıcaya nasıl ak-
tarılacağı konusunda önemli çalışmalar yaptı, bu alanda kıstaslar geliştirdi, pren-
sipler vaz etti; ilim ve felsefe terimlerinin, mümkün olduğu ölçüde İslâm-Osmanlı 
felsefe-kelâm-tasavvuf-dil-mantık gelenekleri ile Türkçenin ve Osmanlıcanın dil 
yapısı, selîkası, imkânları ve aktüel ihtiyaçlar hesaba katılarak üretilmesi gerekti-
ğini savundu ve bu konuda en çok kavram tartışması metni yazan ve kavram 
karşılığı teklif eden kişi oldu12.  

Hadis metinlerinin yeni tercüme ve şerhlerinin dilinin ve muhtevasının nasıl 
olacağı konusunda da öncülük yapan yazarlar arasında Babanzâde’nin adı mutla-
ka zikredilmelidir. Sebilürreşad’da başlayan hadis tercüme ve şerh yazıları ile 
Tecrid-i Sarih Tercümesi dil ve muhteva açısından hâlâ önemini muhafaza eden 
çalışmalardır. Ayrıca Cumhuriyet devrinde ilk hacimli Hadis Usulü kitabını yaz-
mak da ona nasip olmuştur. 

II. Meşrutiyet devri Milliyetçilik tartışmalarıyla ilgili en önemli tenkit-
tartışma metni, onun Türk Yurdu ve İslâm Mecmuası çevresine yönelik olarak 
kaleme aldığı İslâmda Dava-yı Kavmiyet’idir. Babanzâde 1912-13 yıllarında 
farklı bir çerçevede yükseliş göstermeye başlayan milliyetçilik meselesini, İslâma 
uygun olup olmadığı ve Osmanlı Devleti için zararları açılarından ele alır. Ona 
göre milliyetçilik, klasik İslâm kültüründeki “asabiyet” kavramı merkeze alınarak 
değerlendirilmelidir. Kur’an, üstünlük ölçüsü olarak ırkı, kavmi (milleti) değil 
“takva”yı öne çıkardığı gibi Hz. Peygamber de asabiyetle övünmeyi yasak-
lamıştır. Dolayısıyla dinen böyle bir görüş savunulamaz. Osmanlı Devleti için 
milliyetçiliğin yıkıcı zararları ise açıktır. Çünkü bu fikir ve temayül, aynı ırktan 
olmayan Osmanlı tebeası müslüman unsurlar arasında husumeti, tefrikayı 
artıracağı gibi gayrımüslimlerle olan problemleri de katmerleştirecektir. Bu ise 
Osmanlı siyasî birlik arayışlarını doğrudan zarara uğratacaktır. Ahmet Naim 
Bey’in bu tenkitlerine, Türk Yurdu yazarlarından Ahmet Ağaoğlu doğrudan (I. 

 
11  İki talebesi Macit Gökberk ve Niyazi Berkes’in hocalarını anlatımları ve bu metinlerin problemle-

ri konusunda bk. İsmail Kara, “Felsefe ve tefelsüf - Türkiye’de felsefenin dili niçin yok?”, Din ile 
Modernleşme Arasında Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri, İstanbul, Dergâh Yay., 2003, s. 
219-49. 

12  Ahmet Naim Bey’in felsefe terimlerine dair bütün çalışmaları ve tartışmaları sözlük standart-
larında tarafımızdan hazırlanıp yayınlanmıştır: Bir Felsefe Dili Kurmak - Modern Felsefe ve Bilim 
Terimlerinin Türkiye’ye Girişi, İstanbul, Dergâh Yay., 2001.  
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Dünya Savaşı’nın çıkması üzerine ikinci kısmı yayınlanmayan “İslâmda Dava-yı 
Milliyet” yazısı, C. IV, sayı: 10-11, 1330), Ziya Gökalp ise dolaylı cevaplar ver-
miştir (1913-14 yıllarında Türk Yurdu’nda tefrika edilen ve 1918’de Türkleşmek 
İslâmlaşmak Muasırlaşmak adıyla kitaplaşan yazılar).  

Babanzâde, özellikle İslâm Mecmuası yazarlarının, modern bir İslâm yorumu 
ortaya koymak maksadıyla fıkıh ve fıkıh usulü kavramlarına ve buna bağlı olarak 
fıkıh meselelerine getirdikleri yeni yorum çerçevelerine karşı tenkit yazıları da 
yazmıştır. Bu yazılarda kadının konumu, dörde kadar kadınla evlenme, cevaz 
meselesi gibi konular ağırlık kazanmaktadır. Tenkit ve tartışmalarına bakıldığında 
onun modernleşmeye karşı çıkmaktan çok bu uğurda öne sürülen fikirlerin sevi-
yesi, siyaseti ve mantığı ile ciddi olarak uğraştığı görülecektir13.  

 
 
2. Eserleri 
 
Naim Bey yazarlık hayatına 1314 / 1898 yılında Servet-i fünûn mecmuasında 

“Bedâyi‘u’l-Arab” başlığı altında Cahiliye devri ve erken İslâm dönemi Arap 
edebiyatından şiir tercümeleri ve açıklamalarıyla başladı; bu tercümeleri hayli 
ilgiye ve takdire mazhar oldu14. Ardından Galatasaray Lisesi’ndeki hocalığının 
bir parçası olarak Arapça ders kitapları ve  -daha sonra Sırat-ı müstakim’de neşre-
dilen- İlm-i Tevhid ders notları telifiyle uğraştı. 1908 yılında çıkmaya başlayan 
Sırat-ı müstakim - Sebilürreşad kadrosu içinde yer aldı, hadis tercüme ve şerhleri 
yanında fikri makaleler ve Türk Yurdu, İctihad ve İslâm Mecmuası’nda milliyetçi-
lik, kadının konumu, fıkıh usulüne dair yayınlanan yazılara karşı tenkit-tartışma 
metinleri kaleme aldı15. Darulfünun hocalığı onu felsefî metinler telif ve tercüme 
etmeye sevketti.  

 
 

 
13  Ahmet Naim beyin fikrî mirası ve Çağdaş Türk düşüncesi tarihi yazımında nasıl ele alındığı 

konusunda bk. Bir Felsefe Dili Kurmak, s. 118-36. 
14  Servet-i fünûn (SF)’daki “Bedâyi‘u’l-Arab” başlıklı tercüme ağırlıklı makaleleri: 

1. “Semevel’in bir fahriyesi”, SF, XVI/392, s. 23-27 (3 Eylül 1314), 2. “İbn Fârız’dan”, SF, 
XVI/396, s. s. 87-89 (1 T. evvel 1314), 3. “Yine İbn Fârız’dan”, SF, XVI/398, s. 118-21 (15 T. 
evvel 1314), 4. “Yine İbn Fârız’dan”, SF, XVI/400, s. 151-52 (29 T. evvel 1314), 5. “Ebu’l-Alâ 
el-Maarrî’nin bir fahriyesi”, SF, XVI/402, s. 187-89 (12 T. sâni 1314), 6. “Kays Âmirî’nin gara-
miyâtından”, SF, XVI/404, s. 215-16 (26 T. sâni 1314), 7. “Kays Âmirî’nin hikâyâtından”, SF, 
XVI/407, s. 267-69 (17 K. evvel 1314), 8. “Antere’nin hamasiyâtından”, SF, XVI/409, s. 299-300 
(31 K. evvel 1314), 9. “Mütenebbî’den-Seyfü’d-devle hakkında”, SF, XVI/415, s. 388-91 (11 Şu-
bat 1314), 10. “Yine Mütenebbî’den - Hüseyin b. İshak et-Tenûhî hakkında”, SF, XVII/418, s. 21-
23 (4 Mart 1315), 11. “İbn Zeydûn’un bir gazeli”, SF, XVII/421, s. 71-73 (28 Mart 1315), 12. 
“İbn Züreyk’den”, SF, XVII/425, s. 135-39 (22 Nisan 1315), 13. “Ebu’l-Hasen el-Enbarî’nin bir 
mersiyesi”, SF, XVII/426, s. 150-51 (29 Nisan 1315). 
Babanzâde’nin talebiyle yakın arkadaşı Mehmet Akif’in aynı dönemde yine Servet-i fünun’da 
“Bedâyi‘u’l-Acem” başlığı altında Fars edebiyatından tercüme metinler yayınladığını da 
hatırlatalım. İlk yazı: “Bostan’dan”, SF, XVI/399, s. 134-35 (22 T. evvel 1314).  

15  Yazılarının künyeleri için bk. Abdullah Ceyhan, Sırat-ı müstakim ve Sebilürreşad Mecmuaları 
Fihristi, Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., 1991, s. 101-02, 363-65; M. Suat Mertoğlu, 
Sırat-ı Müstakim Mecmuası - Açıklamalı Fihrist ve Dizin, İstanbul, Klasik Yay., 2008, s. 309-10. 
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Tarih sırasına göre eserleri şunlardır: 
1. Temrinat-Sarf-ı Arabîye Mahsus Temrinat (Galatasarat Ders Nazırı Cemil 

Bey’in yazdığı Sarf-ı Arabî kitabının tatbik ve temrinleri, İstanbul 1316 (1900).  
Bu eserin 2. baskısı Mustafa Cemil’le birlikte ve Mekteb-i Sultanî’ye Mahsus 

Sarf-i Arabî ve Temrinat adıyla neşredildi, İstanbul Mahmud Bey Matbaası 1321 
(1903), 220 s.;3. bs. aynı adla, İstanbul Mahmud Bey Matbaası, 1323 (1905), 220 s. 

2. “Devr-i İstibdadda Mekteb-i Sultanî’de Verilen Derslerden”, Galatasaray 
Lisesi’nde verdiği akâid-kelâm ağırlıklı ders notlarının 1324 / 1908 yılında Sırat-ı 
müstakim mecmuasında 9 makale halinde tefrikası: 1. “İlm-i tevhidin tarifi, sûret-i 
tedvini, gayeti”, SM, I/3, 37-38; 2. “İlm-i tevhidin tarifi, sûret-i tedvini, gayeti” 
(mâ-ba‘d), SM, I/4, s. 55-57; 3. “Akide-i ehl-i sünnetin mücmelen beyanı”, SM, 
I/5, 75-76; 4. “Akide-i ehl-i sünnetin mücmelen beyanı” (mâ-ba‘d), SM, I/7, 101-
02; 5. “Akide-i ehl-i sünnetin mücmelen beyanı” (mâ-ba‘d), SM, I/8, 120; 6. “Aki-
de-i ehl-i sünnetin mücmelen beyanı” (mâ-ba‘d), SM, I/9, 137-38; 7. “Sıdk-ı nü-
büvvet-i Muhammediye’nin tarihen sübutu”, SM, I/11, 172-73; 8. “Sıdk-ı nübüv-
vet-i Muhammediye’nin tarihen sübutu” (mâ-ba‘d), SM, I/14, 232-33; 9. “Sıdk-ı 
nübüvvet-i Muhammediye’nin tarihen sübutu” (mâ-ba‘d), SM, I/19, 296-98.  

3. Darulfünun İlahiyat İkinci ve Edebiyat Birinci Sınıfları Derslerinden İlm-i 
Hikmet Notlarıdır, İstanbul, 1328 (1910), taşbaskı, nâtamam (Özege’nin zikrettiği 
-nu. 3588- bu metni göremedik). 

4. Hikmet Dersleri (Darulfünun Ulûm-ı Âliye-i Diniye Şubesinde Tedris 
Olan Felsefe-i İslâmiyeden Hikmet Dersleri), Dârülhilafe, Matbaa-yı Hukukiye, 
1329 (1913), 368 s. (nâtamam). “Muallim-i muhteremin ruhsatıyla tab‘ olunan 
işbu kitabın adedi mahduttur” ibaresinin yer aldığı kapak sayfasında müellifin adı 
yoktur. 

5. İslâmda Dava-yı Kavmiyet (Milliyetçilik meselesinin İslâmdaki yerini 
tartışan bu metin Sebilürreşad’da uzun bir makale olarak yayınlandıktan sonra 
[sayı: 293, 27 Cemaziyelevvel 1332/10 Nisan 1330/1914, s. 114-28] aynı yıl, aynı 
adla kitaplaştı, İstanbul Tevsî-i Tıbaat Matbaası 1332, 55 s. En iyisi M. Ertuğrul 
Düzdağ’a ait olmak üzere [Türkiye’de İslâm ve Irkçılık Meselesi içinde, 1983, s. 
33-117] dört sadeleştirmesi yayımlandı),  

6. Felsefe Dersleri - Marifetü’n-Nefs Kısmı (Darulfünun Ulûm-ı Âliye-i Di-
niye ve Edebiyat Şubelerinde Tedris Olunan Felsefe Dersleri), Darulhilafe, Hu-
kuk Matbaası, 1330 (1914), 256 s. (nâtamam). Kitabın kapak sayfasında yer alan 
“Muallim-i muhteremin ruhsatıyla bir takım tashihâtı hâvi olarak ikinci defa tab‘ 
olunan işbu kitabın adedi mahduttur” ibaresindeki “ikinci tab‘ı” ifadesi, kitabın 
bu adla ikinci defa basıldığını değil Hikmet Dersleri’nin gözden geçirilerek bu 
adla yeniden basıldığını gösterir. Kapak sayfasında müellifin adı yine yoktur. 

Hukuk Matbaası, bu kitap için Darulfünün-ı Osmanî 1329 Senesine Mahsus 
Birinci Sınıf Felsefe İmtihanı Sualleri başlığıyla 4 sayfalık ve 90 soruluk bir bro-
şür de neşretmiştir.  

7. Mebâdî-i Felsefeden Birinci Kitap İlmü’n-Nefs, Georges L. Fonsegrive’in 
Eléments de Philosophie kitabından notlarla tercüme, İstanbul, Matbaa-yı Âmire 
1331 (1915), 648 s. Maarif-i Umumiye Nezareti Telif ve Tercüme Kütüphanesi, 
adet: 37. Kitabın kapağında mütercim Ahmed Naim Bey’in isminin altında “Telif 
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ve Tercüme Heyeti azasından” ibaresi yer almaktadır. Metnin dipnotlarında 200 
civarında modern felsefe teriminin Osmanlıca karşılıkları konusunda kavram 
tartışmaları yapılırken kitabın sonunda da (s. 524-620) tercümede geçen 2000 
civarında Fransızca felsefe terimine teknik karşılıklar verilmiştir16.  

8/1. “Felsefe bir ilim midir?”, Paul Janet’den tercüme, Darulfünun Edebiyat 
Fakültesi Mecmuası, sene: 1, sayı: 1, İstanbul 1332-1334, s. 71-96. Mütercim, 
yazdığı kısa takdim yazısında Paul Janet’nin Principes de Métaphysique et de 
Psychologie kitabının tamamını tercüme etmekte olduğunu söylüyorsa da burada 
künyelerini zikredeceklerimiz hariç tercümenin tamamlandığına dair herhangi bir 
bilgimiz yoktur17. Tercümenin dipnotlarında Naim Bey “aheng-i ezelî: harmonie 
préétablie” (s. 79-80/dn. 1), “cüz’î: partiel, particulier” (s. 83/dn. 2), “hak: vérité” 
(s. 83/dn. 1), “ilm-i resmî: science descriptive”, (s. 81/dn. 2), “ilm-i tencîm: astro-
logie” (s. 73/dn. 1), “inayet-inayet-i ezeliye: providence” (s. 78/dn. 1), “itiraz: 
objection” (s. 81/dn. 1), “kelâm-ı istifsarî: proposition interrogative” (s. 75/dn.1), 
“levh-i emles: table rase” (s. 86/dn. 1), “tasdikat: jugement” (s. 76/dn. 1), “te-
mennü‘: inaccessible” (s. 91/dn. 1), “teolocya: théologie” (s. 94/dn. 1) kavramları 
için açıklama ve tercih dipnotları yazmıştır.   

8/2. “İkinci ders: Felsefenin yeni birkaç tarifi”, Paul Janet’den tercüme, Da-
rulfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası, sene: 1, sayı: 2, İstanbul, Mart 1332, s. 
197-221. Bu tercümenin dipnotlarındaki ıstılah açıklamaları şunlardır: “gayrı mu-
ayyen: déterminé” (s.198/dn. 1), “mebhas-i kiyân: cosmologie” (s. 203-04/dn. 1), 
“nemat: procédé” (s. 205/dn. 1), “mefâhîm-i külliye nazariyesi: théorie des idées” 
(s. 213/dn. 1), “uknûm: hypostase” (s. 213/dn. 2), “tasavvuriye mezhebi: idéalis-
me” (s. 214-15/dn. 1), “tenasuh: métempsycose” (s. 216/dn. 1), “kuvvâniyet mez-
hebi: dynamisme” (s. 217/dn. 1), “”hayeviyet mezhebi: vitalism” (s. 217/dn. 2), 
“istihale-i ihsas: sensation transformé” (s. 217-18/dn. 3). 

8/3. “Üçüncü ders: Felsefede mısdak”, Paul Janet’den tercüme, Darulfünun 
Edebiyat Fakültesi Mecmuası, sene: 1, sayı: 5, İstanbul, Teşrin-i sâni 1333, s. 508-
33. Bu tercümenin dipnotlarında “misdak: critérium” (s. 508/dn. 1), “tekâmül: évo-

 
16  Mehmet Ali Aynî, Osmanlıcaya tercüme edilen 6 felsefe kitabını değişik açılardan tenkit eden 19 

Eylül 1334 tarihli yazısının sonuna “zeyl” olarak şu ibareyi koymuştur: “Refik-ı muhteremim Da-
rulfünun müderrislerinden Babanzâde Naim Beyefendi’nin Fonsegrive’den tercüme ettiği İlmü’n-
Nefs’i sıhhat ve aslına mutabakat itibariyle haiz-i mükemmeliyette olduğundan müşaru-nileyhin 
bu hizmeti cidden şayan-ı tebriktir”; Mehmed Ali Aynî, İntikad ve Mülahazalar-Dinî, Felsefî, Ta-
savvufî, Ahlâkî ve Edebî, İstanbul, Orhaniye Matbaası, 1339/1923, s. 64. Yazar tenkitlerinin üç ye-
rinde de doğru tercümeyi göstermek için Babanzâde’nin İlmü’n-Nefs’teki tercümelerini aynen ak-
tarır; s. 43-44.  

17  Kısa takdim yazısı şöyledir: “Fransa’nın son devirde yetişmiş en değerli felâsifesinden Pol Jane 
(Paul Janet)’nin Paris Edebiyat Fakültesi’nde tedris edip de bilâhıre Mebâdî-i Mâ-ba‘de’t-tabî‘a 
ve Mebâdî-i İlmü’n-nefs (Principes de Métaphysique et de Psychologie) namıyla tab‘ u neşr eyle-
diği iki cildden ibaret eseri İlm-i mâ-ba‘de’t-tabî‘a ile İlmü’n-nefs beyninde müşterek olan müna-
za‘un fîh mesâil-i felsefiyenin hemen kâffesini câmi‘ olmakla beraber pek revan ve selis ve felsefe 
ile pek cüz’î ilmâmı olanları bile bu mesâil ile alakadar edecek derecede cazibedâr bir ifade ile 
tahrir edilmiş olduğundan vatanın ilim ile alakadar olan evladını mazmunundan haberdar etmek 
üzre kitabı tercüme ediyoruz. Eserin, her mesele bir derse mevzu olabilecek bir tarzda tertip edil-
miş olması da bizim içün bir faide-i zâidedir. Kitabın yirmi kadar dersi İlm-i Felsefeye Medhal 
(Introduction à la Science Philosophique) ünvanını haizdir”. 
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lution” (s. 510-11/dn. 3), “vücudiye: panthéisme” (s. 511-12/dn. 1), “seyyal: fluide” 
(s. 512-13/dn. 1), “atomist: atomiste” (s. 513/dn. 2), “müsâdere: lieu commun” (s. 
516-18/dn. 1), “tenezzül: concession”, (s. 531-32/dn. 1) kavramlarıyla ilgili 
açıklamalar yer almaktadır. 

8/4. “Dördüncü ders: Geçen ders hakkında bazı izahat”, Paul Janet’den ter-
cüme, Darulfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası, sene: 1, sayı: 6, İstanbul, 
Kânun-ı sâni 1333, s. 598-606. 

8/5. “İlim hakkında-1”, Emile Picard’dan tercüme, Darulfünun Edebiyat Fa-
kültesi Mecmuası, sene: 3, sayı: 4-5, İstanbul, Teşrin-i sâni-Mart 1340, s. 177-99. 
Bu tercümede mütercimin ıstılah açıklaması dipnotu yok gibidir. 

9. Tevfik Fikret’e Dair - Filozof Dr. Rıza Tevfik Beyefendi’ye. Rıza Tevfik’in 
1918 yılının Ağustos ayında Türk Ocağı’nda verdiği konferansta Tevfik Fikret’i 
savunması ve başta Akif olmak üzere  İslâmcıları tenkit etmesi üzerine yazılan 
risâle Sebilürreşad’ın 371. sayısının [17 Zilhicce 1336/26 Eylül 1334] eki olarak 
derginin ebadında yayınlandı, İstanbul, Hilal Matbaası, 1336 (1918), 8 s.18  

10. İlm-i Mantık, Elie Rabier’den tercüme, [İstanbul], Dârülfünun Matbaası, 
1335-1338 (1919), 64 s., İstanbul Darulfünun’u Edebiyat Medresesi Felsefe Şu-
besi, adet: 6 (litoğrafya). Kitabın kapağında Ahmet Naim Bey “Dârülfünun 
Mantık müderrisi” olarak zikredilmektedir. Bu tercümede Naim Bey’in biri “ha-
reket: mouvement” (s. 27-29/dn. 1), diğeri “ilâh: Dieu” (s. 30-32/dn. 1) kav-
ramıyla alakalı iki uzun dipnotu (haşiye) yer almaktadır. 

11. Ahlâk-ı İslâmiye Esasları (Maarif Nazırı Emrullah Efendi’nin, Ağustos 
1328 / 1912 tarihinde Lahey’de yapılacak II. Beynelmilel Terbiye-i Ahlâkıye 
Kongresi’ne Osmanlı Devleti’ni temsilen katılmak ve tebliğ sunmak üzere Ah-
med Naim Bey’e hazırlattığı metin Sebilürreşad’da tefrika edildikten [IX-X, sayı: 
224-237, 1331/1328-29] sonra gözden geçirilerek kitaplaştı; İstanbul, Amedî 
Matbaası 1340-1342 (1924), 67 s.19 Hurşid Kâzım el-Beyatî’nin Arapça tercümesi 

 
18  Rıza Tevfik’in 3 Teşrinievvel 1334 tarihli Zaman gazetesindeki “Darulfünun müderrislerinden 

muhterem Naim Beyefendi’ye” başlıklı yazısıyla (s. 1-2) cevap vermesi üzerine Ahmet Naim Bey 
Sebilürreşad’da şu açıklamayı yayınlamıştır: “Zaman’ın geçen Perşembe günkü nüshasında ce-
vabnâme-i âlîlerini okudum. Bir yerinde ‘Yoksa merhumun [Fikret’in] Ehl-i sünnet nazarında 
müslim sayılıp sayılmayacağını tetkik etmek -bence!- hiç o kadar ehemiyetli bir mesele değildir’; 
sonunda da da ‘Fikret’i mutlaka müslüman etmek fikrinde değilim’ buyuruluyor ki mektubumdaki 
asıl esaslı nokta hakkında aramızdaki nizâ bertaraf olmuş demektir. Cevabın cihât-ı sairesine ge-
lince memlekete ârız olan şimdiki buhran-ı azîm arasında bu makûle münazarât ve mücadelâtı 
layık göremediğim içün onları ileride fırsat elverirse geniş bir zamanda söyleşmek üzre şimdilik 
meskûtün anh geçiyorum. Bâki hürmet!”; “Filozof Dokor Rıza Tevfik Beyefendi’ye”, SR (Sebi-
lürreşad), XV/373, s. 176 (3 Muharrem 1337 / 10 Teşrinievvel 1334).  
Ahmed Naim’le Rıza Tevfik arasında geçen bu münakaşanın metinleri, iki müellif hakkında bilgi-
ler ihtiva eden bir takdim yazısıyla ve “Rıza Tevfik - Babanzâde Ahmet Naim münakaşası” 
başlığıyla 15 Aralık 1988 tarihinden itibaren Milli Gazete’de tefrika edilmiştir; hazırlayan: Meh-
met Mestçi [Abdullah Uçman]. 

19  Kazım Nami Duru’nun kongre hakkında verdiği bilgi zikre değer: “1911 Eylülünde yahut Eki-
minde [Edirne’den] İstanbul’a geldim. Maarif Nazırı ‘Tuba ağacı’ diye şöhret bulan, bence büyük 
mütefekkir Emrullah Efendi merhumdu. Kendisini gördüm. Lahey’de toplanacak Milletlerarası 
Ahlâk Terbiyesi Kongresi’ne gitmek üzere rahmetli Süleyman Paşazâde Sami (Servet-i fünun şair-
lerinden Süleyman Nesib) beyle beni memur edecekti. Kongreye sunulmak üzere bir rapor 
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Üsesü’l-Ahlâkı’l-İslamiyye adıyla neşredildi; Mısır, Daru’l-hadis, 1371 (1951), 96 
s. Ö. R. Doğrul sadeleştirmesi İslâm Ahlâkının Esasları adıyla basıldı; İstanbul, 
Yücel Yayınları, 1963. Bu baskının başında Osman Nuri Ergin’in “Babanzade 
Ahmed Naim - Şahsiyeti ve eserleri” başlıklı bir yazısı (s. 3-14) ile Ö. R. Doğ-
rul’un “Eseri sunuş” başlıklı 2 sayfalık takdimi yer almaktadır). Recep Kılıç’ın 
sadeleştirmesi de İslâm Ahlâkının Esasları adıyla neşredildi; Ankara, Türkiye 
Diyanet Vakfı Yay., 1995. Bu neşir metnin Arap harfli aslı, aynen Latin harfleri-
ne aktarılması ve sadeleştirmesiyle aynı adla tekrar basıldı; Ankara, Türkiye Di-
yanet Vakfı Yay., 2010, 165 s.20.  

12. Kırk Hadis (Muhyiddin Nevevî’nin el-Erba‘în adlı kitabının tercümesi, 
İstanbul Matbaa-yı Âmire 1341-1343 (1925), 63 s. Latin harfleriyle 2. bs., Anka-
ra, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., 1967).  

13. Sahih-i Buharî Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi (II. 
TBMM’nin kararı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın teklifi üzerine hazırlandı, I ve 
II. C., 1928. Vefatı üzerine III. Cildin tercümeleri Kamil Miras tarafından tamam-
lanarak yayına hazırlandı. Eserin I. cildi Cumhuriyet devrinde telif edilmiş en 
önemli Hadis usulü kitabıdır). 

Naim Bey’in Tecrid-i Sarih’i tercümeye başlamasının tarihi daha eskidir. 
Sırat-ı müstakim mecmuasında, tefsirle ilgili metinler yer alırken hadis tercüme 
ve şerhlerine yer verilmemiş olmasını vesile bilerek Tecrid-i Sarih’i sıra ile ve 
hadisleri numaralayarak tercümeye başlamış ve SM, V/120. sayısında (20 Zilhicce 
1328 / 9 Kânunievvel 326) başlayan  bu tercümeler  SM, VI/151. sayıda (30 Re-
cep 1329 / 14 Temmuz 1327) yayınlanan 199. hadisin tercümesine kadar sürmüş-
tür21. Tecrid tercümesinin bu sayıdan itibaren niçin yayınlanmadığı veya Naim 

 
hazırlamamızı emretti, fakat biraz sonra nazırlıktan çekildi”; İttihat ve Terakki Hatıralarım, İstan-
bul, Sucuoğlu Matbaası, 1957, s. 50. 

20  Şututgart’tan yazan Sebilürreşad muhabirlerinden Mehmed Hayreddin, Ahmed Naim Bey’in 
“Ahlâk-ı İslâmiye Esasları” makalelerinin birincisini Almancaya tercüme ettiğini, zorluklar ol-
makla beraber neşretmeyi düşündüğünü belirtiyor; “Almanlar hakikatı anladılar, fakat geç!”, SR, 
X/241, s. 119 (18 Cemaziyelevvel 1331 / 11 Nisan 1329).  

21  Babanzâde’nin, ilk tercümesiyle birlikte yazdığı “Sırat-ı müstakim ceride-i İslâmiyesi müessisîn-i 
muhteremesine” başlıklı mektup-yazıda (s. 257-58), yazarlarından bulunduğu SM ve hadis tercü-
meleri hakkında işaret ettiği bir iki hususu, önemine binaen aktarmak istiyoruz:   
“(...) Tevâlî-i a‘sâr-ı zulm ü cehalet içinde ümmet-i Muhammediyenin uğradığı mevt-i hissî ve 
aklîden sonra hakâyık-ı İslâmiyeyi bozuk dimağlara telkin, hissiyat-ı diniyeyi kulûb-ı meyyitede 
rekz ü tesbit içün sûr-i ba‘s ü nüşuru memleketimizde en evvel nefh edenler diyebilirim ki siz ol-
dunuz (...) Bu sa‘y-i pâyidarınız biraz daha geniş bir saha bulsa kabr-i nisyana gömülmüş defâin-i 
eslâfı ihyaya, bahr-i gafletin dibine atılmış cevahir-i hakâyık-ı İslâmiyeyi izhara bi-iznillâh muvaf-
fak olacaksınız”.  
“Hadis-i şerife gelince buna dair henüz bu mecelle-i celilenizde bir şey görünmemesini hakikaten 
bir noksan addederim. Kitap ve sünnet dinimizin en mühim iki mehazı, menbaı olduğu içün Sırat 
sütunlarında bunlara birer kısm-ı mahsus açmanız, erbab-ı himmetin mesâi-i dindarânesine müra-
caat etmeniz lazımdır. (...) İşte ben bu aczimle beraber size arz-ı hizmet ediyorum. Ne tefsirde, ne 
hadiste te‘ammuk iktidarını hâiz olmadığımı yakînen bildiğim halde hiç olmazsa tercüme ile olsun 
size yardım edeyim diyorum”.  
“Herhangi lisandan herhangi bir ibareyi diğer lisana naklederken kuvvet ve revnakı bir dereceye 
kadar zâil olduğu erbabınca malumdur. Halbuki edilecek tercümelerin alâ kadri’l-imkân aslına 
karîb olmasını, şive-i lisan-ı Osmanîye mutabık olmakla beraber asl-ı şerifteki kuvvetten, metanet-
i edadan imkân müsait olduğu derecede nasibedar olmasını gönlüm arzu eder”. 
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Bey’in tercümeye niçin devam etmediği konusunda herhangi bir bilgiye tesadüf 
edemedik. Bu hadis tercümeleri aynı numaralarla ve bazı tashihlerle birlikte ki-
tapta da yer almıştır22.  

14. Genel Çizgileriyle İslâm (1332/1329 yılında Musavver Dairetü’l-
Maarif’e yazdığı ve Sebilürreşad’da da “İslâmiyetin esasları, mazisi ve hali” 
başlığıyla daha önce yayınlanan [XI/284, s. 369-76, 23 R. evvel 1332/6 Şubat 
1329] “İslâm” maddesinin [İstanbul, Kanaat Matbaası, 1332-1333, II, 1446-56] 
sadeleştirilerek neşri, İstanbul, 1975)23.  

Ahmet Naim Bey’in Sırat-ı müstakim - Sebilürreşad koleksiyonundan ayrı 
olarak Servet-i Fünûn, Darulfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası, Manfil, Mekteb, 
İkdam ve Manzara gazete ve mecmualarında da yazıları yayınlanmıştır24. 
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BAHÂ TEVFİK’İN BATICILIK DÜŞÜNCESİNDE 
FELSEFENİN YERİ ve FELSEFE KAMÛSU 

 
Ahmet Çapku* 

 
THE PLACE OF PHILOSOPHY IN BAHA TEVFIK’S OCCIDENTALISM 

AND HIS DICTIONARY OF PHILOSOPHY 
 
 
ABSTRACT 
Especially at the end of 19th century and the beginning of the 20th century, 
various currents of thoughts emerged in the Ottoman Empire in order to pre-
vent the fall, to sustain the government and to bring some fresh movements of 
thinking in. One of the most important of those movements was Occidental-
ism- of which Baha Tevfik was a champion. In Baha Tevfik’s thought, West 
is depicted as “gaye-i hayal” with regard to mentality and development. In or-
der to turn this “gaye” in question to the reality, Baha Tevfik based his ideas 
on the transformation of mentality of individuals. In this respect, simplifica-
tion of language and creating philosophical notions with this pure language 
became more of an issue. Since the development of the philosophical mind 
and morality begins to some extant with the shaping of philosophical notions.  
Key words: Baha Tevfik, Occideantalism, Philosophy, Dictionary of Philos-
ophy 

 
ÖZET 
Özellikle 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başlarında Osmanlı’da çöküşü 
önlemek, devleti ayakta tutmak ve topluma yeni bir düşünce hareketi getire-
bilmek amacıyla muhtelif fikir akımları ortaya çıkmıştır. Bunların en önemli-
lerinden biri de içinde Baha Tevfik’in de bulunduğu Batıcılıktır. Baha Tev-
fik’in düşüncesinde Batı, zihniyet ve gelişmişlik itibarıyla gaye-i hayal ola-
rak resmedilmiştir. Söz konusu gayenin, hayalden gerçeğe dönüşebilmesi 
için Baha Tevfik, felsefî planda fertlerin zihniyet yapısının dönüştürülmesini 
esas almıştır. Bu açıdan dilin sadeleşmesi ve sade bir dille felsefe kavram-
larının oluşturulması önem arzetmiştir. Çünkü felsefî zihniyet ve ahlakın olu-
şabilmesi bir ölçüde felsefe kavramlarının vücut bulması ile ilgilidir.   

 
*  Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi. 
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II. Meşrutiyet yıllarında Batıcılık akımı içinde yer alan önemli isimlerden bi-
ri Baha Tevfik’tir. Kısa süren ömründe talebelik yıllarından itibaren dil-düşünce 
ve özellikle felsefeye önem vermiş, fikirlerini muhtelif dergilerde yazdığı yazıları 
ve eserleriyle ortaya koymuştur.1 Biz bu çalışmamızda batıcılık akımı içinde yer 
almış Baha Tevfik’in felsefeye bakışına ve hazırlamış olduğu Felsefe Kamûsu’na 
yer vereceğiz.2 Kalem arkadaşlarıyla Teceddüd-i İlmî ve Felsefî Kütüphanesi’ni3 
kurmuş, toplumsal yapı ve felsefeye ilişkin yazılarında Batı düşüncesi ve bilim 
ağırlıklı bir çalışmayı esas almıştır. II. Meşrutiyet döneminin önde gelen materya-
list, pozitivist ve immoralist (töre tanımazlık)4 fikir adamlarından olan Baha Tev-
fik, kendine özgü mizacı, aykırı çıkışları ve düşünceleriyle tanınan biri olmuştur.5 
Hemen her türlü fikir cereyanlarının tartışıldığı, ardı ardına dergi ve gazetelerin 
çıktığı II. Meşrutiyet sonrası ortamında Baha Tevfik’in batıcılık fikrini felsefi 
planda ortaya koyması, son dönem Türk düşüncesinde felsefe kültürü ve felsefî 
düşüncenin gelişmesindeki gayret ve etkisi dikkate değerdir.6  

 
1  Baha Tevfik (d.1884 İzmir /ö. 1914 İstanbul ) İzmir Namazgâh Mektebi, İzmir Rüşdiyesi, İzmir 

Mülkî İdadisi’ni bitirdikten sonra İstanbul Mülkiye’ye kaydolur. Gençlik yıllarından itibaren yaz-
maya başlayan Baha Tevfik kısa ömrüne pek çok makale ve eser sığdırmıştır. Beşir Fuad’ın baş-
lattığı bilim-felsefe çizgisindeki Batıcılık cereyanı en yoğun şekilde Baha Tevfik’le devam etmiştir 
denilebilir. Baha Tevfik felsefe sahasında telif ve tercüme olarak şu eserleri neşretmiştir: Biraz Fel-
sefe, Hassasiyet Bahsi ve Yeni Ahlak, Nietzsche Hayatı ve Felsefesi, Muhtasar Felsefe, Felsefe-i 
Fert, Kant ve Felsefesi, Mektep Dersleri, Felsefe Kamûsu, Vahdet-i Mevcud -Bir Tabiat Âliminin 
Dini-, Madde ve Kuvvet, Tarih-i Felsefe, Feminizm -Âlem-i Nisvân-, Psikoloji -İlm-i Ahvâl-i Ruh-, 
Kainatın Muammâları. Geniş bilgi için bkz. Rıza Bağcı, Baha Tevfik’in Hayatı Edebî ve Felsefî 
Eserleri Üzerinde Bir Araştırma, İzmir-1996, Kaynak Yay., s. 11-40, 143-209; Abdullah Uçman, 
“Bahâ Tevfik”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, c. IV, s. 452-453; Mehmet Akgün, Materyalizmin 
Türkiye’ye Girişi ve İlk Etkileri, Ankara-1988, Kültür ve Turizm Bak. Yay., f. 239-240.  

2  Felsefe sözlükleriyle ilgili bilgi için bkz. Ali Utku, “İlk Felsefe Sözlüklerimiz”, Virgül, Haziran 
1999, s. 30-33. 

3  Kütüphanenin kuruluşu için Baha Tevfik, memlekette felsefe duygusu uyandırmak, felsefî eserler 
neşretmek, gençleri felsefenin yeni konuları ile tanıştırmak ve felsefeyi evlerden okullara kadar 
bütün topluma yaymak, daha da önemlisi okuyucuları ‘ulûm ve fünûnun hakiki netâyiciyle men-
faattar etmek’ ve böylece ilmî-sosyal bir inkilabın esaslarını hazırlamak gibi hedefleri amaç-
lamıştır. bkz. Baha Tevfik, ‘Birkaç Söz’, Felsefe Mecmuası, no. I. 

4  “Subhi Edhem, Baha Tevfik için; ‘Baha, aynı zamanda iyi bir materyalistti’ der. (…) Baha Tev-
fik’in materyalizmini, tarihsel-diyalektik olmaktan çok kaba, biyolojik evrimci bir materyalizm 
olarak nitelemek doğru olur.” Mehmet Ö. Alkan, “Düşünce Tarihimizde Önemli Bir İsim Baha 
Tevfik”, Tarih ve Toplum, no: 43, s. 235; Selçuk Çıkla, “Baha Tevfik’in Hayatı, Yazarlığı, Mizacı 
ve Felsefeciliği: Muhalif, Asi ve Sıra Dışı-I”, Tarih ve Toplum, no. 51, Haziran 2003, s. 376-377; 
Abdullah Uçman, “Bahâ Tevfik”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, c. IV, s. 452-453.  

5  bkz. Çıkla, “Baha Tevfik’in Hayatı”, s. 371. 
6  Baha Tevfik memlekette oluşturduğu bir felsefe akımından hareketle; “memleketimizde birkaç 

seneden beri gayûr arkadaşlarımla beraber husule getirmeye çalıştığım cereyan-ı felsefi oldukça 
tevessü etti, kuvvet ve ehemmiyet kesbetti. Hatta vilayâtımızdan bazılarında in’ikaslar husule ge-
tirdi.” dedikten sonra memleketin kalkınması uğruna amaçlarının; “Maksadımız sevgili va-
tanımızda da hakiki ilimler, hakiki âlimler peyda eylemektir” şeklinde özetler. Bkz. Baha Tevfik, 
“Tenkid-i Felsefi: İlm-i Ahlak, Muharriri: Ali Kemal Bey”, Felsefe Mecmuası, no. 4, s. 50-51.  
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Özellikle yirminci yüzyılda Batı’nın siyasi, iktisadi ve kültürel hegemonyası 
altındaki İslam dünyasında üç farklı eğilim ortaya çıkmıştır: Batı düşüncesine 
karşı çıkanlar, onu kabul edenler ve seçmecilikten yana olanlar. Karşı çıkanlar 
eldeki mirasın yeni sentezler yapabilmek ve çıkış yolu bulabilmek için yeterli 
olduğunu ifade ederken batıcılığı kabul edenler artık herhangi bir çıkış yolunun 
kalmadığını ve batıcılığın kabul edilmesinin gerekli olduğunu dile getirmiştir. 
Seçmecilikten yana olanlar ise Batının ilmini ve onu güçlü kılan taraflarını almayı 
önerirken kültür ve değerlerimizin korunmasını ön plana çıkarmıştır.7 Baha Tev-
fik düşünce ve eserlerinde batıcılığı gaye-i hayal olarak görmüş ve bu sebeple, 
devlet-milletin bekasının da kendisinde olduğunu varsaydığı, materyalist felsefe 
ile adeta özdeş kabul ettiği bilimsel düşünceyi ön plana çıkarmıştır.8 Bu noktada 
Baha Tevfik’in, dönemin diğer aydınları gibi içinde yaşadığı toplumdan kendini 
sorumlu hissetmesi ve toplumun kurtuluşu için çaba sarfettiği söylenebilir.9 Aynı 
şekilde zamanın şartları icabı bilimin insanlığa çare olacağı ve dolayısıyla Os-
manlı devlet ve toplumunun kurtuluşunun da bilimsel düşünce ve çalışmalarda 
olabileceği düşüncesi dikkat çekicidir.10 Öyle ki, Osmanlı toplumunda ahlak gibi 
kaynağı dine dayanan geleneksel bir yapı bile bundan böyle bilime dayandırılmak 
istenmiştir. Nitekim Baha Tevfik’in hazırladığı Hasasiyet Bahsi ve Yeni Ahlak 
kitabı, kaynağını bilime dayandırmış bir çalışma olarak karşımıza çıkar.11 Nite-
kim Baha Tevfik, toplumsal çöküşe sebep olarak ahlakî metanet ve terbiye yok-
sunluğunu göstermiş, çöküntüyü önleyebilmek için serbest düşünce, bilimsel 
eğitim ve yeni ahlakı oluşturmayı önermiştir. Baha Tevfik’in, hakikati ve mevcut 

 
7  Doğu’da ilmin tükenmiş olduğu tezinin Ahmet Naim bey tarafından tenkidi için bkz. İsmail Kara, 

Bir Felsefe Dili Kurmak -Modern Felsefe ve Bilim Terimlerinin Türkiye’ye Girişi, İstanbul-2001, 
Dergah Yay., s. 104-105. 

8  Baha Tevfik’ten önce yeni bir bilim anlayışı ile toplumun yeniden kalkındırılması konusunda 
Beşir Fuad’ın yaklaşımı için bkz. Sezgi Durgun, “Baha Tevfik’in ve Beşir Fuad’ın Felsefe An-
layışları”, Yeditepe’de Felsefe -Yeditepe Ün. Felsefe Bölümü-, c. I, no. 2, Temmuz 2003, s. 248-
250; Baha Tevfik’in bilimsel olma kaygısı için bkz. Rahmi Karakuş, Felsefe Serüvenimiz, , (yy-
ts), Seyran Yay, s. 123, 125, 127; Osmanlı’da materyalist düşüncenin kaynakları ile ilgili bilgi için 
bkz. Ekrem Işın, “Osmanlı Materyalizmi”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, c. 
II, s. 363-365.   

9  “Bu günlerde herkesi işgal eden, vatan dostlarını, Osmanlılık muhiblerini şiddetle düşündüren bir 
mesele var ki o da günden güne daha kavi ve tereddütsüz hutuvat ile bizi boğmak isteyen, gerek 
ticaret gerek siyasetce hayatımız bahasına temin-i hayat ve istikbale çalışan , ecanibe mağlup ol-
mamak meselesidir. Yaşamak isteyen Osmanlılığın her ferdi bunu düşünmeli, buna bir çare-i acil 
bulmaya çalışmalıdır.” Bkz. Baha Tevfik, “Millileşmek Emeli”, Felsefe Mecmuası, no, 1, s. 3; 
Baha Tevfik’in, toplumsal çöküşü önlemek adına yeni bir ahlak önerisi için bkz. Baha Tevfik, 
“Memleketimizde Ahlak ve Amilleri”, Felsefe Mecmuası, no: 2, s. 17.  

10  Bkz. Şükrü Hanioğlu, “Batılılaşma”, Diyanet İslam Ansiklopedisi (DİA), İstanbul 1992, c. V, s. 
149; a. mlf., Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Zihniyet Siyaset ve Tarih, İstanbul-2006, Bağlam Yay., s. 
15-18, 36-45; Karakuş, Felsefe Serüvenimiz., s. 69.  

11  Baha Tevfik, Yeni Ahlak ve Ahlak Üzerine Yazılar, der. ve haz. Faruk Öztürk, Ankara-2002, Kültür 
Bakanlığı yay., s. 33-34; a.mlf., “Memleketimizde Ahlak ve Amilleri”, Felsefe Mecmuası, no. 2, s. 
17; Baha Tevfik’in, Ali Kemal’in kaleme aldığı İlm-i Ahlak isimli eserin bilimsel bir temelden yok-
sun oluşu iddiasıyla ilgili tenkidi için bkz. Baha Tevfik, “Tenkid-i Felsefî, İlm-i Ahlak, Muharriri: 
Ali Kemal Bey”, Felsefe Mecmuası, no: 4, s. 49-55; Yeni ahlak arayışları ile ilgili olarak bkz. Atila 
Doğan, “Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde Yeni Etik Arayışları”, Siyasette ve Yönetimde Etik 
Sempozyumu, Sakarya-2005, Sakarya Ün. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yay., s. 397-406. 
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medeniyeti sevmek, geleneksel düşünce ve duygulara boykot, ahlak gibi insanî 
değerleri belirlemede bilimi kaynak olarak almak gibi teklifleri de aynı düşünce-
sinin devamı olarak görülebilir.12  

Ondokuzuncu yüzyıldan itibaren Batı ile yoğun temas neticesinde Osmanlı 
aydınlarının kararsızlık ve bocalama devri içine girdikleri, çözülüşü önlemek ve 
devletin bekasını temin için pek çok çareye başvurulduğu görülür.13 Bundan böyle 
Batı’nın bilim ve bilimsel düşüncesine müracat etmek Tanzimat öncesinden baş-
layıp sonraki zamanlarda artan bir ivme ile pek çok kesim tarafından başvurulan 
bir yöntem haline gelecektir. Ancak bunun nasıl olabileceği önemli bir tartışma 
konusu olarak devam etmiştir.14 Söz konusu yöneliş ve yöntemde Batıcıların, bi-
lim-bilimsel zihniyet ve onun getirdiği kültür-yaşam tarzını da genel itibarıyla 
benimsedikleri görülür. Bunun yanında batılılaşma taraftarlarının, batılılaşma ha-
reketi önünde engel olarak gördükleri din kurumu ve geleneksel değerlere karşı 
mücadele başlattıkları ve söz konusu değerleri batıl itikatlar yuvası olarak görme-
leri tesadüfi değildir.15 Öyle ki, bilimsel zihniyetiyle gaye-i hayal haline gelen 
Batı, bundan böyle boş itikatların karşısında ilerlemenin motoru olan bilimsel akıl 
olarak görülecektir.16 Aynı şekilde dönemin aydınlarının gözünde ‘medeniyet’ 
olarak sadece Batı vardır ve Batı, mesela Abdullah Cevdet için gülüyle dikeniyle 
alınması gereken bir unsur iken aşağıda görüleceği üzere Baha Tevfik için gaye-i 
hayaldir:  

 
“Binaen aleyh en evvel millet-i maziyeden sıyrılmak, zamanın ihtiyacâtıyla mütenasip 
efkâr ve âmâli  hedef-i azimet ittihaz eylemek iktiza eder. Şu halde biz; milliyet yerine 

 
12  Bkz. Baha Tevfik, Yeni Ahlak ve Ahlak Üzerine Yazılar, der. ve hzl. Faruk Öztürk, s. 33-34; 

a.mlf., “Memleketimizde Ahlak ve Amilleri”, Felsefe Mecmuası, no. II, s. 17-18. Memduh Sü-
leyman’ın “Cemiyetimiz münfesihtir. Çünkü ahlaktan, ilimden, her şeyden mahrumdur.” şeklinde 
başlayan yazısı da aynı doğrultuda kaleme alınmıştır. Bkz. Memduh Süleyman, “Hakiki Mürteci-
ler ve Avrupalılaşmak”, Felsefe Mecmuası, no. 9, s. 139-141. 

13  Hanioğlu, “Batıtılaşma”, DİA, c.V, s. 148-152; Osmanlı devletinde Batı’ya yönelim askeri güç-
lenme gerekçesiyle başlamış ve bu meşrulaştırıcı etki bilimin gelmesini kolaylaştırmıştır. Bkz. 
Mehmet Ö. Alkan, “Türkiye’nin İlk Felsefe Dergisi Felsefe Mecmuası”, Tarih ve Toplum, no. 66, 
Haziran 1989, s. 49.  

14  İsmail Kara, Bir Felsefe Dili Kurmak -Modern Felsefe ve Bilim Terimlerinin Türkiye’ye Girişi-, 
İstanbul 2001, Dergah yay., s. 104; a.mlf., “Felsefe ve Tefelsüf –Türkiye’de Felsefenin Dili Niçin 
Yok?-“, Cogito, (Osmanlı özel sayısı), no. 19, s. 285; Karakuş, Felsefe Serüvenimiz, s. 179.  

15  Hanioğlu, “Batılılaşma”, DİA, c. V, s. 151; a. mlf., Osmanlı’dan Cumhuriyet’e, s. 17-18; Baha 
Tevfik, din için “Bize kalırsa Allah fikri esasen bir faraziyedir” (Felsefe Mecmuası, “Felsefe-i 
Hazıra: Mâ Fevka’t-tabiiyyât Mümkün müdür?”, no. VII, s. 108) derken kalem arkadaşı Memduh 
Süleyman aynı konuda ibtida-i bir tevehhüm (kuruntu) halet-i ruhiyesinin his halinden fikir haline 
tezahür etmesi ve bunun kuşaktan kuşağa geçmesi olarak görür. Bkz. Memduh Süleyman, “Felse-
fe-i Edyân” Felsefe Mecmuası, no. 9, s. 144.  

16  Hanioğlu, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e, s. 16-17, 41, 53-57; Aydın Topaloğlu, “Materyalizm”, DİA, 
c. XXVIII, s. 140; Materyalist-pozitivist zihniyetle birlikte bilimsel aklın merkeze alınması ve ma-
teryalist düşünceye uygun düşmeyen inanış ve fikirlerin tenkidi noktasında sanatın ve edebiyatın da 
tenkide uğraması ilgi çekicidir. Baha Tevfik’in edebiyat karşıtlığı ile ilgili olarak “Edebiyat Katiyen 
Muzırdır!” adlı yazı dizisi için bkz, Piyano, yıl 1, no. 8, 4 Teşrinievvel 1326; Piyano, yıl 1, no. 9, 11 
Teşrinievvel 1326; Piyano, yıl 1, no. 10, 18 Teşrinievvel 1326; Bağcı, Baha Tevfik’in Hayatı, s. 71-
80; Dr. Şerafeddin Mağmûmi’nin ‘beynin işlevlerini kalbe atfederek bilimsellikten uzaklaştıkları’ 
gerekçesiyle şairleri tenkidi için bkz. Hanioğlu, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e, s. 16.   
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gaye-i hayal ikame etmek fikrindeyiz. (…) Çünkü Türklüğü kurtaracak şey mutlaka bir 
gaye-i hayaldir. Avrupalılaşmak, medeni ve müterakki olmak gaye-i hayaldir.”17 

 
Baha Tevfik’in gaye-i hayal olarak işaret ettiği Batı’yı üstün kılan meziyeti, bi-

limsel düşünce ve onun meyvesi olan ve hakikati temsil eden bilimdir. Çünkü Baha 
Tevfike göre Batı düşüncesinin üstünlüğü Batı yaşamının üstünlüğü ile sonuç-
lanmıştır.18 Batı’yı böylesine üstün, gaye-i hayal haline getiren bilim ve bilimsel 
zihniyete karşılık Doğu, düşünce itibarıyla tükenmiş haldedir ve bu durum Os-
manlı’nın geri kalış sebeplerinin başında gelir. Öyle ki artık Araplarda bugünkü 
fenne hizmet edecek yeni bir ahlak nazariyesi olmadığı gibi Arapçada da yeni bir 
nazariye ve kendine özgü bir felsefî fikir bulmak mümkün değildir. Yönünü Batı’ya 
döndüren ve tek taraflı bakış açısına sahip Baha Tevfik’in, oryantalistik bir renk 
taşıyan19 bu fikriyle, İslam düşüncesini eski Yunan düşüncesinden alınan ve üzerine 
bir çok laflar edilen kupkuru bir felsefeden ibaret görmek pekala mümkündür:20  
 

“Evvel ahirde müteaddid defalar söyledik ki Şark’taki felsefe eski Yunan felsefesinin 
illetlendirilmiş, şekli bozulmuş, fakat tekamül ettirilememiş bir kadîdidir… Biz o fel-
sefeden hiçbir şey anlayamayız, bir istifade edemeyiz. Eğer memleketimizde cidden 
inkilab-ı ilmî ve felsefî yapmak istiyorsak gözlerimizi Garb’dan ayırmayalım” “Bu 
lisanda [Arapça] yeni bir nazariye, kendine mahsus bir fikr-i felsefî bulmak mümkün 
değildir. Orada ne varsa hepsi eski Yunanistan’dan gelmiş ve üzerine bir çok laflar 
(tasavvurât ve tasdikât!) ilave olunarak çoğaltılmıştır. Bunların bu günkü felsefe nok-
ta-i nazarından hiçbir kıymeti olmadığı gibi fen nokta-i nazarından da zerre kadar 
ehemmiyeti yoktur. Hepsi kuru laftan ibarettir.”21  

 
Yukarıdaki ifadelerin sahibi Baha Tevfik, feyiz ve ilerleme kaynağı Batı’ya 

koşmamız gerektiği düşüncesinden hareketle Felsefe Mecmuası’nda kemalât-ı 
garbiyeyi22 memleketimize nakletmeye çalıştığını dile getirir. Nitekim Batı’daki 
metaryalist düşünce akımından adâb-ı muaşeret kurallarına kadar Batı’yı üstün 
kılan unsurlar olarak kabul ettiği hemen her şeyi Doğu’ya taşımaya çalışmış ol-
ması buna işaret eder.23 Burada dikkat çekici hususlardan biri, Batı’yı üstünlüğe 

 
17  Baha Tevfik, “Millileşmek Emeli”, Felsefe Mecmuası, no. 1, s. 5.  
18  Faruk Öztürk, “Baha Tevfik’in Dil ve Felsefe Sorununa Yaklaşımı ve Felsefe Kamusu”, Kebikeç, 

2001, no. 12, s. 15; Karakuş, Felsefe Serüvenimiz, s. 127. 
19  Türk düşünürleri içinde, yalnız bir cepheli bilgisi ile bütün dikkatini Batı’ya çevirmiş ilk kişi Baha 

Tevfik’tir. bkz. Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul-1998, V. bsm., 
Ülken Yay., s. 233.  

20  Baha Tevfik, “Tenkid-i Felsefi: İlm-i Ahlak, Muharri: Ali Kemal Bey”, Felsefe Mecmuası, no. 4, 
s. 50.  

21  Baha Tevfik, “Asâr-ı cedîde -Karilerimize Tavsiyeler-”, Felsefe Mecmuası, no. 3, s. 47; a. mlf., 
“Tenkit-i Felsefi, İlm-i Ahlak, Muharriri: Ali Kemal Bey”, Felsefe Mecmuası, no. IV, s. 50; 
a.mlf., ‘Tenkid-i Felsefi’, Felsefe Mecmuası, no. 5, s. 67; Baha Tevfik bir yazısında, bazı eskilerle 
tarikat müntesiplerinin gücenmeyecekleri bilse bizde felsefe yoktur deyip sözü keseceğinden ba-
hisle “Ya Arapçada hiçbir şey yok, yahut Arapça bilen alimlerimiz çok tembel!” demektedir. Bkz. 
Baha Tevfik, “Felsefiyât”, Yirminci Asırda Zeka, no.1, s. 3-4. 

22  Baha Tevfik, “Kârilerimize Tavsiyeler”, Felsefe Mecmuası, no. 3, s. 47.  
23  Bu açıdan Baha Tevfik’in, Felsefe Mecmuası’ndaki “Maksat ve Meslek” ve “Millileşmek Emeli” 

(no.1, s. 1-5), yazılarına bakılabilir. Batı tipi adâb-ı muaşeret kuralları için bkz. Yirminci Asırda 
Zeka, no. 1, s. 13, 16; no. 2, s. 29; no. 4, s. 61, 64; no. 5, s. 77; no. 6, s. 98; no. 9, s. 140-142. 
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ulaştıran ulûm ve funûnun ya da aklın, materyalistik bir bakış açısıyla tamamen 
bilim ve bilimsel çalışmalarda görülmüş olmasıdır.24 Gerilik unsuru olarak telakki 
edilen din ve geleneğe dair değerler tenkide tabi tutulup dışlanırken bilim, her 
şeye kadir bir unsur sunulmuştur. Böylece bilim, adeta dinin yerine geçirilmesi 
gereken bir yapı olarak ele alınmış, yeni ahlakı kurma görevi dahi bilime veril-
mek istenmiştir. Baha Tevfik’in bakış açısıyla bundan böyle felsefe, din haline 
gelecek ve yüksek felsefe dinin yerine geçecektir.25  

Daha önce Beşir Fuad tarafından bilim ile felsefe arasında kurulan bağ Baha 
Tevfik ile devam ettirilmiştir. Söz konusu bilim-felsefe arasındaki bağda felsefe-
den metafizik dışlanmış ve felsefe, artık pozitif ilimlerle mücehhez hale getiril-
miştir.26 Nitekim Baha Tevfik’in başında olduğu Teceddüd-i İlmi ve Felsefi Kü-
tüphanesi’nin kuruluş amacına baktığımızda ülkede ciddi felsefe kitaplarına ihti-
yaç olduğu ve bu boşluğun doldurulması düşüncesi vardır. Böyle bir boşluğun ya 
da felsefî bilgi açlığının oluşmasında okullara konulan felsefe derslerinin ve fel-
sefî kavram ihtiyacını hatırda tutmak gerekir. Felsefeyi ilimlerin zirvesi ve istik-
balin ilmi olarak gören Baha Tevfik, fen ve felsefe olmadan herhangi bir ilerleme 
olamayacağı düşüncesindedir.27 Böylece Beşir Fuad eliyle dinin yerine bilimin 
geçirilmesi fikri Baha Tevfik’le dinin yerine felsefenin geçirilmesi şeklini 
almıştır. Nitekim Felsefe Mecmuası’nın logosundaki; “Din gayr-i ihtiyarî bir 
felsefe, felsefe ihtiyarî bir dindir” ifadesi konuyu özetler mahiyettedir.28 Aynı 
şekilde Baha Tevfik’e göre felsefe, ilimlerin zirvesi olması yanında toplumda 
herkesin bilmesi gereken bir ilimdir. Zira uzmanlaşmayı gerekli kılan herhangi bir 
ilmin toplumca bilinmesi zarureti yoktur. Fakat bunu felsefe için söylemeyiz. Şu 
halde felsefeyi ön plana çıkarmak ve onu toplumsal bir kültür haline getirmek 
gerekmektedir. Toplumun seviyesini yükseltmenin en önemli aracı budur. Öyle 
anlaşılıyor ki Baha Tevfik, bilim ve felsefeyi, birey ve toplumu bilinçlendirip 
dönüştüren bir araç olarak görmüş ve buna ağırlık vermiştir. Zira ilmî ve sosyal 
bir ilerleme için bunlar gereklidir.29 Şu halde eğitim ve dile önem vermek ihtiyacı 
kendiliğinden hasıl olmaktadır.  

 
24  “Felsefe denilen şey bugün fen ile o kadar imtizac etmiştir ki mütefennin olmayan, icadâd ve 

ihtiraât-ı fenniye ile pek yakından alakadar bulunmayan kimselerin yeni bir fikr-i felsefe dermiyan 
edemeyecekleri aşikardır” diyen Baha Tevfik, öyle anlaşılıyor ki, bilim ile felsefeyi aynı şey ola-
rak görmektedir. Bkz. Baha Tevfik, “Maksat ve Meslek”, Felsefe Mecmuası, no. 1, s. 2; Karakuş, 
Felsefe Serüvenimiz, s. 125, 127.   

25  Bkz. Hanioğlu, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e, s. 15, 38-39, 43-47;  Baha Tevfik’in, felsefenin meta-
fizik bahsine bakışıyla ilgili bilgi için bkz. Baha Tevfik, “Tenkid-i Felsefi: İlm-i Ahlak, Muharri: 
Ali Kemal Bey”, Felsefe Mecmuası, no. 4, s. 50. 

26  bkz. Durgun, “Baha Tevfik’in ve Beşir Fuad’ın Felsefe Anlayışları”, s. 249; Öztürk, “Baha Tev-
fik’in Dil ve Felsefe Sorununa Yaklaşımı ve Felsefe Kamusu”, Kebikeç, no. 12, s. 15-26. 

27  Baha Tevfik, “Maksat ve Meslek”, Felsefe Mecmuası, no. 1; Öztürk, “Baha Tevfik’in Dil ve 
Felsefe Sorununa Yaklaşımı”, Kebikeç, no. 12, s. 8.  

28  Pozitivist düşüncenin bir yansıması olan bu yaklaşımda ilim yerine bilim geçmekte, dinin ve 
geleneğin inşa ettiği değerler dünyasının alanı ise daralmaya uğramaktadır. Bkz. Alkan, “Türki-
ye’nin İlk Felsefe Dergisi: Felsefe Mecmuası”, s. 52; Durgun, “Baha Tevfik’in ve Beşir Fuad’ın 
Felsefe Anlayışları”, s. 252. 

29  Baha Tevfik’in bu düşüncesine Nietzsche’nin etkisi olduğuna dair bkz. Durgun, “Baha Tevfik’in 
ve Beşir Fuad’ın Felsefe Anlayışları”, s. 257.  
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Bu yönüyle Baha Tevfik’in, o dönemin önemli tartışma konularından biri 
olan dilde sadeleşmeye30 önem vermesi ve özellikle Yeni Lisan hareketini gönül-
den desteklemesi, mezkür hareketin ortaya koyduğu dil kurallarını yazdığı eserle-
rinde uygulaması dikkate değer bir husustur. Bu konuda Baha Tevfik: “Ben bu 
hususta gayet sadelik taraftarıyım. Gerçi ıstılahsız ne ilim ne de felsefe olmaz 
fakat ıstılahâtı mümkün mertebe az, makûl ve lisan-ı câriye muvafık bir suretle 
intihab ve istimal etmelidir. Türkçe şivesine, Türkçeliğe muvafık kelimeler bul-
malı ve yeni kelimâtı mükemmelen izah etmeli”31 demektedir. Şu halde yeni lisa-
na göre meydana getirilecek çalışmalarda yeni dil kuralları olarak; Arabî ve Farisî 
terkip, cemi (çoğul kelime) ve edatlardan kaçınmak, konuşma dilini yazıda da 
takip etmek, ilmî ve fennî ıstılahların mümkün mertebe Türkçe yazmak. Böylece 
toplumda felsefe kültürünü yaygınlaştırabilmek için belli bir dil seviyesi elde 
etmeyi amaçlayan Baha Tevfik, yazılarında yeni lisan hareketine uygun şekilde 
sade, anlaşılır bir dil kullanmıştır.32 Lisanın sadeleşmesi ile toplumda dil şuuru 
uyandırma hususunda Ömer Seyfettin’in konumu ne ise ulusal bir felsefe dili ve 
kültürü oluşturmada Baha Tevfik’in konumu odur diyebiliriz. Nitekim Baha Tev-
fik’in kendi ulusal dilinde bir felsefe geleneği oluşturmak ve felsefe terimlerinin 
düzgün bir şekilde yerleşmesini sağlamayı hedeflediğini görürüz.33  

Baha Tevfik’in, eski Turan lisanında kılıç çekmek ve ata binmek fiillerinin 
tabirleri olsa da bire iki kazanmanın tabirleri olmadığı, günümüzde ise bire iki 
kazandıran lisana ihtiyaç duyulduğu şeklindeki fikirleri yeni dil ve düşünce tarzı 
ile varılmak istenen hedefe işaret etmektedir. Yeni lisan ve yeni düşünce ile oluş-
turulmak istenen felsefe kültürünün topluma kazandıracağı şey batılılaşarak iler-
lemek ve bağımsız olarak yaşamaktır.34 Dil, kültür ve yeni bir düşünceyi toplum-
da meydana getirebilmek için zamanın basın yayın imkanlarını en iyi şekilde 
kullanan Baha Tevfik, toplumun çekirdeği olan ferdin iyi ve doğru düşünebilmesi 
ve düşündüğünü yaşayabilmesi için dilde sadeleşmeyi ve felsefe kültürünü gerekli 
görmüştür.35 Öyleyse bundan böyle Baha Tevfik’in, hayal ve eski hatalı düşünce-
ler üzerine inşa edilmiş olarak telakki ettiği ilahiyat, metafizik gibi felsefenin 

 
30  Dil tartışmalarıyla ilgili olarak bkz. Konur Ertop, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Dil Sadeleşmesi”, 

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, c. 2, s. 333-340.  
31  Yeni lisan anlayışıyla ilgili özet bilgi için bkz. Mehmet Ö. Alkan, “Düşünce Tarihimizde Önemli 

Bir İsim Baha Tevfik”, Tarih ve Toplum, no. 52, sf. 237. 
32  Bkz. Bağcı, Baha Tevfik’in Hayatı, s. 126-139; Öztürk, “Baha Tevfik’in Dil ve Felsefe Sorununa 

Yaklaşımı ve Felsefe Kamusu”, Kebikeç, no. 12, s. 13-15; Baha Tevfik, Madde ve Kuvvet’in giri-
şine yazdığı önsözde yeni lisan ile ilgili şunları ifade eder: “Yeni lisan, konuşulan ve herkes ta-
rafından anlaşılan İstanbul Türçesidir. Yeni lisanda yalnız Türkçe’nin sarfı, kaideleri vardır. Arabi 
ve Farisi kaileder, terkipler, edatlar mümkün olduğu kadar terk olunmuştur. Yalnız ıstılahlarla kli-
şe haline gelmiş ve tekellüm lisanına  geçmiş şeyler müstesnadır. Bu lisan, hakiki Türkçe’dir. Ko-
nuşulan, anlaşılan, milyonlarca Osmanlının ana lisanıdır.” Bkz. Ludwig Buchner, Madde ve Kuv-
vet, çev. Baha Tevfik- Ahmet Nebil, (ts), nşr. Dersaadet Kütüphanesi, s. 7.  

33  Baha Tevfik ile Ömer Seyfettin ilgisi için bkz. Bağcı, Baha Tevfik’in Hayatı, s. 213-219; Öztürk, 
“Baha Tevfik’in Dil ve Felsefe Sorununa Yaklaşımı ve Felsefe Kamusu”, Kebikeç, no. 12, s. 11. 

34  Baha Tevfik, “Millileşmek Emeli”, Felsefe Mecmuası, no. 1, s. 5; Öztürk, “Baha Tevfik’in Dil ve 
Felsefe Sorununa Yaklaşımı ve Felsefe Kamusu”, Kebikeç, no. 12, s. 12-17.  

35  “Biz memleketin terakkisini, fikirlerin terakkisinde bulduğumuz gibi efkar-ı müterakkıyenin de 
daima doğru ile doğruluk ile husule geleceğine kaniyiz.” Baha Tevfik, “Tenkid-i Felsefi; İlm-i 
Ahlak, Muharri: Ali Kemal Bey”, Felsefe Mecmuası, no. 4, s. 50. 
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konusu olan bahisler bir kenara bırakılmalı, söylenecek sözler mantıkî tutarlılık 
içermelidir. Bunun için de toplumda felsefeyi yaymak ve felsefî düşüncenin en iyi 
şekilde ifade edilebilmesi için dile önem vermek gerekir. Şu halde toplumun ve 
devletin kurtuluşu için; uygarlığı iyi tanımak, Batı felsefesini iyi kavramak, dilin 
iyi kullanımını temin ederek düşüncenin en iyi şekilde ifadesi için Türkçe felsefe 
terimlerine sahip olmak ve ulusal bir felsefe dili ve terimleri geliştirmek gerekir. 
Nitekim Baha Tevfik’e göre o dönemde Osmanlı aydını ulusal bir dilden mahrum 
olduğu için felsefî ve siyasal kavramlar geliştirememiştir.36 Bunun için Baha 
Tevfik, bütün mütefekkirîn-i Osmaniyeye müracaat ederek Batı felsefesinde bu-
lunan felsefe terimleri ve kavramlarının Türkçe karşılıklarını ortaya koymaya 
başlamış ve bu sözlüğü oluşturabilmek için Teceddüd-i İlmi ve Felsefi Kütüpha-
nesi yazarlarıyla birlikte işbirliğine gitmiştir.37  

Toplumda felsefî düşünceyi geliştirmenin amacı, sağlam düşünen ve iyi dav-
ranışlar ortaya koyan fertlerden müteşekkil bir cemiyet inşa etmektir. Bu da dü-
şünce planında mantık, eylem planında ahlak ile mümkündür. Nitekim Baha Tev-
fik, Osmanlı’nın içinde yaşadığı çöküşün nedeni olarak; ahlakî değerlerin (bilim-
sel manada) ilmî bir temelden yoksun oluşuna ve bilim yapmaya uygun bir dilin 
olmayışına işaret etmiştir.38 Bilimsel gelişmelere dayalı bir düşünceye/mantığa 
ulaşabilmek için iyi bir dile, felsefî ahlakı inşa edebilmek için de felsefî kavram-
lara ihtiyaç olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bu düşüncelerden hareketle 
Baha Tevfik Felsefe Mecmuası’nı çıkarttığını belirtir.39 Baha Tevfik ortaya koya-
cakları çalışmalarda metot olarak ulûm ve fünûnun (bilim) keşfettiği bulgulardan 
hareket edeceklerini, insanları ve etrafını aydınlatmak için her türlü fedakarlığı 
yapacaklarını bunun için de hakikat araştırmasında felsefeyi rehber edineceklerini 
beyan eder. Bu noktada Baha Tevfik’in felsefe ile ilgili düşüncelerinde yer yer 
paradokslara ve seçmeci tavrına şahit olmak mümkündür. Öyle ki, hemen her mil-
letin yaşamına yön veren unsurun felsefe olduğunu ifade ederken Şark’ta (Os-
manlı’da) felsefenin olmadığını, sadece üç sene evvel bunu kendilerinin baş-
lattığını belirtmektedir. Bir milletin hem felsefesiz yaşayamacağını kabul etmek 
hem de felsefeye ait lisanı memlekete kendilerinin getirdiğini iddia etmek şaşırtıcı 
bir tezat olarak görünmektedir. Bunun yanında Baha Tevfik felsefe açısından 
Batı’yı örnek alırken Batı düşüncesinde de felsefî düşünceyi ulûm-ı maddiye ve 

 
36  Bkz. Öztürk,“Baha Tevfik’in Dil ve Felsefe Sorununa Yaklaşımı ve Felsefe Kamusu”, Kebikeç, 

no. 12, s. 15-16.  
37  “Bundan üç sen evvel bu memlekette felsefe mevcut değildi. Hatta felsefeden bahsedebilmek için 

lazım gelen lisan yoktu. Biz bu lisanı, birçok noksanlarıyla beraber, tesis etmiş olmakla iftihar 
ederiz. Bu gün birçok muhterem muharrirlerimiz tarafından istimal olunan ıstılahat-ı felsefiyenin 
yüzde sekseni bize aittir. Bu hususta gayûr rufekamızdan Abdullah Cevdet, Rıza Tevfik, Subhi 
Edhem, Ziya, Canib, Memduh beylerle kütüphanemiz müessislerinden ve maddiye mesleğinin en 
hararetli müdafilerinden kardeşim Ahmed Nebil beye vaki olan himmet ve muavenetlerinden do-
layı bilhassa arz-ı teşekkür ve minnetdarî ederim.” Baha Tevfik, “Birkaç Söz”, Felsefe Mecmuası, 
no. 1. 

38  Baha Tevfik, “Millileşmek Emeli” Felsefe Mecmuası, no. 1, s. 4-5; a.mlf., “Tenkid-i Felsefi; İlm-i 
Ahlak, Muharriri: Ali Kemal Bey”, Felsefe Mecmuası, no. 4, s. 50; a.mlf., “Batıl İtikatlar ve Hal-i 
Hazırda İzdivac”, Felsefe Kamusu, no. 7, s. 102-103; Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Dü-
şünce Tarihi, İstanbul-1998, V. bsm., Ülken Yay., s. 234.  

39  Baha Tevfik, “Maksat ve Meslek”, Felsefe Mecmuası, no. 1, s. 1. 
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riyaziye ile uğraşanlara inhisar ettirerek daha gençlik yıllarından beri kabul etmiş 
olduğu materyalist düşünce doğrultusunda bir seçiciliğe yönelmiş ve düşüncesini 
bu doğrultuda inşa etmiş görünmektedir:40  
 

“Bizim usulümüz bugünkü ilim ve fennin, maddiyet (materyalizm) ve müsbetenin 
(pozitivizm) usûl-i kavisidir… Biz risalemizin [Felsefe Mecmuası] bütün şuabât ve 
mebâhisinde bunu takip edecek ve hiçbir ananeye, hiçbir cereyana tabi olmaksızın 
saf ve çıplak hakikatı göstermeye çalışacağız. (…) Cehalete ilan-ı harp ediyoruz. Onu 
boğmaya mağlup etmeye çalışacağız.”41 

 
Çalışmamızın başından buraya kadar olan aşamayı Baha Tevfik’in düşünce 

seyrini dikkate alarak şu şekilde şematize edebiliriz:  
 

Batı’nın hegemonik saldırısı -> Doğu’nun [Osmanlı] çıkış yolu arayışı -> Amaç: Batı 
gibi olarak Batı’nın seviyesine ulaşmak (gaye-i hayal)-> Araç: Bilimsel bilgi ve zih-
niyet -> Zihniyeti oluşturabilmek için bilgi bağlamında bütüncül ilim olan felsefeyi 
elde etmek -> Felsefî düşünüşü temin için pratikte felsefeyi topluma yaymak -> Fel-
sefî düşünüş ve ahlakı temin için bilim yapmaya uygun bir dil ve terminoloji oluş-
turmak.  

 
“İctimaî ve ilmî bir inkilabın esaslarını hazırlamak” üzere çıkarılan Felsefe 

Mecmuası (8 Mayıs 1913 - 27 Ekim 1913), kendi alanında derli toplu olarak neş-
redilen ilk felsefe dergisi olarak görülebilir.42 Teceddüd-i İlmî ve Felsefî Kütüp-
hanesi’nin yayın organı olan Felsefe Mecmuası ancak on sayı yayımlanabilmiştir. 
Mektep Dersleri başlığıyla sekiz kadar ek forma verilen mecmuada materyalist ve 
pozitivist ağırlıklı son dönem Avrupa düşüncesi, evrim, bilim felsefesi (ulûm ve 
fünûn), ahlak, psikoloji, sosyoloji ve adâb-ı muaşeret konuları ağırlıklı olarak 
işlenmiştir. Felsefe Mecmuası’nın 9. (sf. 150-151) ve 10. (sf. 161-168) sayıları ile 
aynı mecmuanın mektep dersleri: forma-1 (sf. 7-8), forma-2 (sf. 16), forma-3 (sf. 
24), forma-4 (sf. 32) bölümlerinde neşredilen Felsefe Kamusu’ndaki ıstılahlar, 
Baha Tevfik’in ifadesiyle toplumda herkes için geçerliliği olan kavramlardır. 
Özellikle yeni bir biliş–düşünce olarak ortaya çıkmış olan modern Avrupa düşün-
cesinin felsefî kavramları bizde henüz tam olarak teşekkül etmemiştir. Bu açıdan 
sözü edilen birikimi, topluma kazandırmak ve toplumu yeni düşünce ile 
tanıştırmak, hem felsefî düşünce ve ahlakın temini için gerekli hem de gaye-i 
hayal olarak resmedilen Avrupalılaşmak için hayati derecede önemlidir.43 Baha 
Tevfik, söz konusu kamusun ortaya konulma sebeplerinden biri olarak “Li-
sanımızda felsefî kelime ve ıstılahların ekseriya mukabili bulunamamakta ve 

 
40  “Bizim usulümüz bugünkü ilim ve fennin, maddiyet (materyalizm) ve müsbetenin (pozitivizm) 

usûl-i kavisidir… Biz risalemizin [Felsefe Mecmuası] bütün şuabât ve mebâhisinde bunu takip 
edecek ve hiçbir ananeye, hiçbir cereyana tabi olmaksızın saf ve çıplak hakikatı göstermeye 
çalışacağız. (…) Cehalete ilan-ı harp ediyoruz. Onu boğmaya mağlup etmeye çalışacağız.” Baha 
Tevfik, “Maksat ve Meslek”, Felsefe Mecmuası, no. I, s. 2; Baha Tevfik’in felsefe anlayışındaki 
bu indirgemeci bakış açısının tenkidi için bkz. Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, s. 241.  

41  Baha Tevfik, “Maksat ve Meslek”, Felsefe Mecmuası, no. 1, s. 2. 
42  Uçman, “Bahâ Tevfik”, DİA, no: 4, s. 452. 
43  Bkz. Felsefe Mecmuası, “Mektep Dersleri” ek forma 1, s. 7-8.  
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bunun için genç mütercimlerimiz pek büyük müşkillere tesadüf etmektedir” de-
mektedir ki, doğrusu bundan yaklaşık bir asır önce dile getirilen terimler sorunu, 
denilebilir ki, günümüz için de belli ölçüde geçerliliğini korumaktadır. Baha Tev-
fik’in amaçlarının en önemlilerinden biri de Türkçeyi bir bilim dili haline getir-
mektir. Yabancı kelime ve kültürlerin edebiyat ve felsefede boş buldukları yere 
akma gibi alışkanlığı olduğu44 gerçeğinden hareketle dili ve düşünceyi yabancı 
akımlardan korumak için kendi düşünce dilimizi ortaya koymayı bir zorunluluk 
olarak görmüştür. Baha Tevfik’in modern Batı düşüncesindeki felsefe kavram-
larını olduğu gibi almayıp dilimize çevirmesi şüphesiz ki, takdir edilecek bir hu-
sustur.  

Felsefe Kamusu’nda verilen yüzellibir (151) kadar terimin45 çoğu 
Fransızca’dır. Bunlardan Türkçe karşılığı bulunabilenler Türkçe olarak verilirken 
tek bir kelimeyle karşılığı bulanamayanlar iki veya üç kelime ile ifade edilmiştir. 
Mefkûre, Temâsuh gibi birkaç kavramın karşılığı verilmeyip okuyucu, anlamı 
verilmiş başka kavramlara yönlendirilmiştir. Terimlerin yanına kısa açıklamalar 
yapılırken onüç (13) kadarının sadece Türkçe karşılığı verilip açıklaması 
yapılmamıştır.46 Felsefe terimlerinin birçoğu Arapça kelime köklerinden türetil-
miş veya Arapça olarak verilmiştir. Bunun yanında bazı terimler, Fransızca 
asıllarıyla verilerek terimin Batı dillerindeki kullanımı da olduğunu gibi 
alınmıştır. Felsefe Mecmuası’nın muhtelif sayı ve sayfalarında verilen kamus, 
belli bir harf düzenine göre verilmiştir. Biz bunları bugünkü harf düzenine göre 
yeniden sıraladık.47 Kâmûs’ta adı geçen filozoflara dair dipnotlarda kısa bilgi 
verdik. Felsefe Mecmuası’nda Baha Tevfik’in, Felsefe Kamusu çalışmalarına dair 
sunduğu bilgileri, önemine binaen, Kâmûs’tan önceye aldık. Kavram kargaşasını 
önlemek açısından, “Niçin böyle bir felsefe kamusu?” sorusuna cevap teşkil ede-
bileceğini düşündüğümüz “Obje-Suje” kelimelerine dair açıklayıcı bilgiyi ise 
kamusun girişine koyduk. “Bazı Mesâlik-i Felsefiye” başlığı ile verilen felsefe 
ekollerini açıklayıcı bilgiyi de kamusun son kısmına ekledik. Felsefe Kamu-
su’ndaki köşeli parantezleri olduğu gibi muhafaza ettik. 

 
*  

 
44  Öztürk,“Baha Tevfik’in Dil ve Felsefe Sorununa Yaklaşımı ve Felsefe Kamusu”, Kebikeç, no. 12, 

s. 17. 
45  Yüzellibir kadar tesbit ettiğimiz terimlere felsefe ekollerinin isimlerini de dahil ettik.  
46  Açıklamasız bırakılan kelimeler şunlardır: bedbinî = pessimisme; diğerbinî = altruisme; hassasiyet 

= sensibilité; hâssevî = sensitif; his = sensation; hodbinî = egoïsme; huceyriyât = cytologie; i‘câz 
= prestige; intibâ‘ = impession; nikbinî = optimisme; tabiiyât = sciences naturelles; tahavvül = va-
riation; verâset = hérédite.  

47  Felsefe Mecmuası ile ilgili Faruk Çakır’ın hazırlamış olduğu yüksek lisans tezinin transkripinde 
Felsefe  Kâmûsu da verilmiştir. (s. 161-168). Bkz. Faruk Çakır, II. Meşrutiyet Döneminde Fikir ve 
Düşünce Hayatı: “Felsefe Mecmû‘ası” Örneği, İstanbul-2003, M.Ü. Türkiyat Araştırmaları Ensti-
tüsü, 307 sf.  Bu tezde Felsefe Kâmûsu, Felsefe Mecmuâsı’ndaki sayfa düzenine göre transkrip 
edilmiştir. İlgili tezde şu terimler yanlış yazılmıştır: {[D: Doğrusu]} Hayât-ı Becde [D: Hayât bi-
ceddihî]: Biogénie; Seniyyât [D: Sinniyât]: Odonthologie; Zuhûr-ı bi-gayre [D: Zuhûr bi-gayrihî]: 
Plasmagonie; Zuhûr-ı nefse [D: Zuhûr nefsuhû]: Autogonie; Garîzyât [D: Garîziyât]: Physiologie; 
Mücesseme [D: Mücessime]: Anthropisme yahut Anthropomorphisme; Marziyyât [D: Maraziyât]: 
Pathologie. 
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“Epeyce bir zamandan beri kelimât ve ıstılahât-ı felsefiyeyi toplamaya, Türkçemizde 
mukabillerini bulmaya ve bunları tedvin etmeye çalışıyoruz. Her ilim ve fen gibi fel-
sefe de ıstılahlarıyla kaimdir. Ve bir fennin ıstılahâtını öğrenmek o fennin nısfını elde 
etmek demektir. Biz mecmuamızda şimdiye kadar birçok kelime ve ıstılahâttan bah-
settik. Şu kadar ki tedkikât ve tetebbuâtımız ileri gittikçe bazı kelimelere mukabil 
bulduğumuz Türkçeleri ıslah etmek ve hatta bütün bütün değiştirmek lazım geliyor. 
Bunun için ara sıra kariîn-i muhteremeye yeniden yeniye cetveller takdim etmek za-
rureti var. Gerek rufeka-yı tahririmiz, gerek felsefe vadisinde sarf-ı mesai eden zevat-
ı mutebere ve resâil-i saire muharrirleriyle beraber vaki olan sa‘y u gayret neticesinde 
bu defa da âtîdeki cetveli meydana getirdik. Bu cetveldeki kelimelerin bir kısmı esa-
sen mecmuamızın evvelki nüshalarında mevzubahs edilmiş olduğundan fazla tafsilat-
tan şimdilik sarf-ı nazar olundu. Her cilt hitam buldukça bu çok yeni kelimeleri muh-
tevi ve tekrar ıslah edilmiş bir cetvel takdim edilecektir. Cetvellerde geçen kelime ve 
ıstılahlar bade-mâ makalât ve terâcim arasında kullanılacak olursa yanlarına 
Fransızcaları yazılmayacağı gibi risalemizin tekmil mündericatındaki ıstılahât hep bir 
siyakta ve bu cetvellere tevfikan istimal olunacaktır. 
B[aha] T[evfik] 

 
İhtar: Bazı Fransızca ıstılahât vardır ki onların bir tek kelime ile mukabili buluna-
mamış ve şimdilik iki veya üç kelime ile tercüme ve ifade edilmişlerdir. Bilâhere bir 
tek kelimeden mukabil bulununca şimdiki iki veya üç kelimeli ifade ve bir tarif ol-
mak üzere telakki edilecektir.”48 

 
“Kimya ıstılahâtını bilmeyen bir kimse kimyager değilse mazur addedilebilir. Hende-
se ıstılahâtını bilmeyen de mühendis değilse kezalik mazurdur. Çünkü ne kimya ne 
de hendese umuma mahsus ilimlerden değildir. Onların mütehassısları olur ve müte-
hassısları tarafından mevzubahs edilirler. Halbuki felsefe böyle değildir. O bütün ta-
bakât-ı beşeriyeye hatta en basit ve adilerine bile şamildir. Herkesin kendine mahsus 
yanlış yahut doğru, âmiyâne yahut âlimâne bir felsefesi vardır. Binaenahelyh herkes 
–doğru bir surette idare-i kelam edebilmek için– ıstıhalâtı felsefiyeyi bilmek mecbu-
riyetindedir. Bir tüccar mesela kloridrat du/[dö] potasi [Chlorhydrate de potassium] 
yahut merkezle mihrakın farkını bilmeyebilir. Lakin hiçbir zaman zihni, akıl ile te-
fekkürün farkını bilmemezlik edemez, ederse lisansız ebkem addedilir.  

 
Geçenlerde yevmî gazetelerimizden birinde oldukça meşhur bir muharririmiz “Leziz 
bir cehalet-i hissiye” tabirini kullanmıştı. Bunu ben anlayamadım. Benim gibi rufaka-
yı tahririm de anlayamadılar. Çünkü buradaki ‘hissiye’den maksat havas mı yoksa 
hassasiyet mi yoksa efkarın mebde-i olan hisler mi? Bu cihet meçhuldur. Gerçi ede-
biyatta böyle müphem tabirleri makbul addedenler var lakin doğru düşünenler, güzel-
likten ve edebilikten evvel doğruluk aramak taraftarıdırlar. İşte bu hatalara düşme-
mek için şuabât-ı felsefiye ve bilhassa ıstılahât-ı mevzuaya büyük bir ehemmiyet at-
feylemek lazımdır. Biz Felsefe Kamusu’muzda bu husustaki noksanımızı telafiye 
çalışacak ve gerek ihtiyar gerek genç tekmil mütefekkirîn-i Osmaniyeye müracaat 
ederek Garp felsefesindeki tabirâta ve ıstıhalâta muadil Türkçe tabirât ve ıstılahât 
vaz’ına say ü gayret edeceğiz. 

 

 
48  Felsefe Mecmuası, no. 10, s. 161-162.  
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Teceddüd-i İlmi ve Felsefi Kütüphanesi muharrir ve mütercimleri risalemiz müdiri 
Baha Tevfik beyin riyaseti altında bir Felsefe Kamusu tertibine başlamışlardır. Li-
sanımızda felsefî kelime ve ıstılahların ekseriya mukabili bulunamamakta ve bunun 
için genç mütercimlerimiz pek büyük müşkillere tesadüf etmektedir. Bu ciheti nazar-ı 
dikkate alan “Teceddüdi İlmî ve Felsefî Kütüphanesi” tertibine başladığı kamusta ke-
lime ve ıstılahların Fransızca ve Türkçelerini ve muhtasaran tariflerini dahi cem et-
mektedir. Karilerimize şimdiden bir kolaylık olmak üzere her nüshamızda bu kamu-
sun bazı parçalarını neşredeceğiz.”49 
 
 
Felsefe Kamûsu 

 
Sujet, Objet kelimeleri hakkında tedkikât: 
Şekillerindeki müşâbehet dolayısıyla yekdiğerinin mukabili olmak üzere is-

timal edilen bu iki kelimeyi Türkçeye tercüme etmek istediğimiz zaman pek bü-
yük müşkilâta dûçâr olduk. Bu hususta icra ettiğimiz tedkikât oldukça mühim 
olduğundan bu iki kelimenin Türkçelerini söylemezden evvel mezkur tedkikâtı 
aynen dercetmeyi münasip addediyoruz. 

Objet kelimesi evvel emirde zihnin içerisinde tahassul eden bir mefhum de-
mektir. Çünkü her zihin bir düşünce ameliyesiyle ve her düşünce ameliyesi de bir 
düşünen şahıs ve bir de düşünülen mevzu ile taayyün eder. İşte bu düşünülen 
mevzu (obje = objet)’dir. Almancada bu hususta vurstellung kelimesi kullanılıyor 
ki obje kelimesinin adeta tarifi demektir. 

Bu suretle taayyün eden obje kelimesi bilahere başka manalarda mahmûl ol-
maya başladı. Her tezahür-i zihnî, hariçteki bir cismin şekli gibi nazar-ı itibara 
alındığından hariçteki her hangi bir vücud ile o vücudun zihindeki tezahürü 
arasında bir karışıklık husule geldi. Zihinde tezahüre obje dendiği gibi o tezahürü 
icab ettiren vücud-ı haricîye dahi obje denilmeye başlandı. Mesela: Dekart’ın 
âsârı mutâlaa olunursa orada görülecek olan “objectivement = mevcut olmak” 
fikri, zihnen mevcut olmak demek olduğu halde Kant’ın felsefesinde yine aynı 
tabir zihinden hariç ve mustakil olarak mevcut olmak manasını ifade eder. 

Kezalik Dekart’ın felsefesinde “realites objectives = şuûn-ı zihniye”ye mu-
kabil bir de “rèalitès formelles = şuûn-ı mutlaka” olduğu halde Kant felsefesinde 
yalnız evvelkisi yani “rèalites objevtives = şuûn-ı hakikiye” vardır. Ve bu şuûn, 
Dekart’ın şuûn-ı mutlakası mukabilindedir.  

Sujet kelimesine gelince: Bu kelime esasen Aristo tarafından istimal edilen  
ύποχείµευου [özne] kelimesinden alınmıştır ki madde, bizatihi mevcud şey, muh-
telif mer’iyetlere malik ve tahavvüle kabiliyetli vücud manasına gelir. Mesela bir 
parça balmumu bir sujedir. Çünkü bir rengi, bir şekli, bir kokusu olduğu gibi 
muhtelif şekiller de alabilir; mayi haline, sulb haline dahi geçebilir, fakat daima 
balmumluğunu muhafaza eder. 

İlk evvel bu suretle istimale başlanılan suje kelimesi dahi bilahere şahs-ı be-
şerîye teşmil edilmiş ve bizdeki “ene” mukabilinde istimale başlanmıştır. Şu hal-
de düşünülene obje dendiği gibi bizzat düşünene de suje denmiştir.  

 
49  Felsefe Kamusu, “Mektep Dersleri”, ek forma, no. 1, s. 7.  
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Obje kelimesinde vaki olan karışıklık aynen suje kelimesinin dahi başına 
gelmiş ve nihayet düşünene ait her türlü hadisât-ı ruhiyeye subjectif denildiği bir 
sırada düşünülen mevzu da bu hadisât arasına karışarak o da suje tesmiyesinden 
kurtulamamıştır. Şu halde obje ile suje mana itibarıyla tamamıyla yekdiğerine 
karıştığı gibi biri diğeri yerine de istimale başlanmıştır. 

Şu halde muhtelif feylesofların bu kelimeler ile kastettikleri meânî adeta bir-
birinin zıddı olmuştur. Feylesof Renovîye (Renouvier)50 meseleyi de sadeleştirmek 
maksadıyla bu kelimeleri ilk manalarına irca ederek tezahür-i zihnîye obje, bu 
tezahür-i zihnîye ait şeylere objektif dediği gibi zihnin haricinde bulunan ve bizzat 
zihne malik olup düşünen şahsa dahi suje ve buna ait mesâile subjektif demiştir. Şu 
halde bir hikmet âliminin bir lamba ziyasını tedkik edişi mösyö Renovîya’ya naza-
ran subjektif bir şe’n, halbuki ziyanın zihindeki idraki objektif bir şe’ndir. Burada 
görülüyor ki mösyö Renovîya herkesin objektif dediğine subjektif, subjektif dedi-
ğine objektif diyor ve binaenaleyh bizzat bir karışıklığa mahal vererek arzu ettiği 
gayeye vasıl olamıyor ve kelimeleri mana-yı asılları ile kullanamıyor. 

İşte felsefe vadisinde şiddetle suistimal edilen bu iki kelimenin tercüme-i hal-
leri bundan ibarettir. Bunları Türkçeye tercüme etmek lazım geldikte her ne kadar 
bulunacak mukabillerin müştakât ve teferruâtını dahi nazar-ı itibara almak ve on-
ları kelimât-ı asliyenin müştakât ve teferruâtıyla karşılaştırmak icab ederse de biz 
bu hususta pek uzun mesaimize mukabil bu şerâiti haiz kelimâtı bulamadık. Bina-
enaleyh objeye “mevzu” dediğimiz gibi sujeye “vâzı‘” diyoruz. Subjektif ve objek-
tif’e gelince bunları da hulâsatül-hulasa ifade ettikleri manaya nazaran “şahsî” ve 
“gayr-ı şahsî” diye ayrı kelimelerle tercüme ediyoruz. Bu mukabiller felsefe-i 
hazıra ve daha doğrusu son günlerin ruhiyâtı nokta-i nazarındandır. Mütekad-
dimînin felsefeleri tercüme edilirken vaz etmiş olduğumuz kelimeleri istimal her 
zaman doğru netice veremez. Bu ciheti gerek felsefe mütercimleri gerekse 
Fransızca lisanından tetebbuat yapan zevat-ı kiram kemal-i ehemmiyetle nazar-ı 
dikkate almalıdırlar.51  

Ahlâkiyât: Ethique yahut Morale – Ahlakın muhtelif nazariyelerinden bah-
seden ilim. 

Akvâmiyât: Ethnologie – Nev-i beşerin teşkilatından ve evsâf-ı maddiyesin-
den bahseden ilim. [Bu ilim muhtelif kavimlerin tedkik ve mukayesesiyle husule 
geldiğinden akvamiyât namını almıştır. Kavmiyât ile karıştırılmamalıdır.] 

Ameliye: Empirisme – Tecrübiye mesleğinin aynıdır. Şu kadar ki bu meslek-
te ancak ameliyât vardır. Tecrübiye mesleğinde olduğu gibi nazariye yoktur. 

Arzıyât: Géologie – Tabakât-ı arzdan ve bir takım müessirât-ı tabîiyenin arz 
üzerinde husule getirdiği tahavvülât ve devrelerden bahseden ilim. 

Bedbînî: Pessimisme –  
Bekâiye: Athanisme – Bu meslekte ruh-ı insanînin ma-fevkattabia bir surette 

yaratılmış bir mevcud-ı müstakil olduğuna ve ebediyetine hükmolunur. 
Beşeriyât: Anthropogénie – Ruşeym, fert ve cins itibarıyla tarih-i tekamül-i 

beşer [Bunu insaniyât ile karıştırmamalıdır.] 

 
50  Fransız filozofu Charles Bernard Renouvier, (d. 1815- ö. 1903).  
51  Baha Tevfik, “Sujet, Objet”, Felsefe Kamusu, no. 9, s. 150-151.  
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Cebriye: Déterminisme – İrade yoktur, her şey kavanîn-i tabîiyyenin taht-ı 
tesirinde bulunur mesleği [Cebriye kelimesini Arapça’daki gibi değil, mana-yı 
hakikisi gibi istimal ediyoruz.] 

Cemâdiyât: Cosmologie – Hassa-i hayatiyeyi haiz olmayan maddelerden ve 
bilhassa cemadâttan bahseden ilimlerin hey’et-i mecmuası.  

Darviniye: Darwinisme – Darwin’e ait mesleki tekâmülî. 
Dîğerbînî: Altruisme- 
Ensâbiyât: Généalogie – Neseb şeceresinden ve bunun taazzuv ve tekemmü-

lünden bahseden şube-i vukûf. 
Esrâriye: Mysticisme yahut Supra-naturalisme – Bu meslekte madde ve 

kuvvet kanunlarının her şeye değil ancak bir kısım şeylere tatbik olunabildiği 
iddia olunur. 

Felekiyât: Cosmographie – Tahavvülât-ı felekiyeden bâhis ilim. 
Fenâiye: Thanatisme – Ruh-ı insaninin müstakil ve ebedi olmayıp ruh-ı 

hayvânînin ve daha doğrusu vezâif-i dimağiyenin tekemmülü neticesi bulunduğu-
nu kabul eden meslek. 

Fikriye: Idéalisme – Vukûf nazariyesinde, kainatta hakikat olarak bir şey 
varsa o da fikir ve tefekkürdür mesleği. [İdealizm kelimesinin müteaddid mef-
humlarından birisidir. Misliye, Gâiye, Hayâliye kelimelerine müracaat.] 

Gâiye: Idéalisme – Husniyâtta hakikati değil fakat gayeyi yani olanı değil 
olması lazım geleni göstermek mesleği. [İdealizm kelimesinin müteaddit mef-
humlarından birisidir. Hayâliye, Misliye, Fikriye kelimelerine müracaat.] 

Garîziyât: Physiologie – Menâfiu’l-âzâ ilmi. 
Gâye: Idéal – Bu kelime son zamanlarda Mefkûre diye de yazılmaktadır. 
Gayr-i şahsî: Objectif – Eski felsefede, afâkî ve gayr-i zatî gibi tabirâtla bu 

mana ifade edilmek istenmiştir.52  
Hads: Intuition – Keşf-i derûnî, bir nevi ilhâm-ı dâhilî. [Bergson’un felsefe-

sine müracaat.] 
Hadsî: Intuitif – Keşf-i derûnîye ait. 
Hakikiye: Réalisme – Husniyatta Gâiye mesleğinin mukabili yani olanı gös-

termek ve olduğu gibi göstermek. Hakikatına sadık kalmak. [Realizm kelimesinin 
muhtelif mefhumlarından birisidir. Şe’niye, Zâtiye, Yakîniye kelimelerine müra-
caat.] 

Hasbî: Désinteressé – Bi-lâ menfaat. 
Hassâsiyet: Sensibilité- 
Hâsse: Sens – Havâss-ı hamseden her biri. 
Hâssevî: Sensitif – 
Hayâliye: Idéalisme – Ledüniyatta, kainatta hiçbir şeyin hakikat-ı maddiyesi 

yoktur. Her şey zihindedir, hayaldedir mesleği. [İdealizm kelimesinin muhtelif 
mefhumlarından birisidir. Gâiye, Misliye, Fikriye kelimelerine müracaat.] 

Hayat bi-ceddihî: Biogénie – Her hayat sahibi mevcut, yine bir hayat sahibi 
mevcuddan husule gelir) nazariyesine Huxley tarafından verilen isim. 

 
52  “Felsefe mecmuasının 150. sahifesinde tafsilat vardır.” Sujet ve objet kelimelerine bkz.  
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Hayâtiyât: Biologie – Şahsı ve şekli ber-taraf ederek her türlü hayat hadise-
leriyle uğraşan ilim.  

Hayâtiye: Vitalisme yahut Théologie – Tabiat-ı uzviyede müstakil bir hayat 
kuvveti bulunduğunu kabul eden meslek. [Bunu pek yakın bir mana ifade eden 
Rûhiye mesleği ile karıştırmamalıdır.] 

Hayvâniyât: Zoologie – Hayvânâtın teşrihinden, gariziyâtından ve tasnifin-
den bahseden ilim. 

Hazzıye: Epicurisme – Epikür’e ait meslek-i ahlakî: (Hayır demek daimi bir 
mahzûziyetin temini demektir.) 

Hılkatiye: Créatisme – Bu meslek Tekâmüliye mesleğinin zıddıdır. Kainatın 
bir veya müteaddid defalarda Allah tarafından adem’den halk olunması mesleği.  

His: Sensation – 
Hissiye: Sensualisme – Bütün malumât ve vukûfumuzun esası ve menbaı 

olmak üzere ancak havâs-ı hamseyi kabul etmek mesleği. [Bu meslek ekseriya 
Yakîniye mesleğinin zıddıdır.] 

Hodbinî: Egoïsme- 
Huceyriyât: Cytologie – 
Husniyât: Esthétique – İlm-i husn, hikmet-i bedâyî‘ 
İbtâliye: Nihilisme – Bilcümle eşyanın ve bilcümle hakâyıkın inkarı mesle-

ği. 
İ‘câz: Prestige –  
İctimâiyât: Sociologie – İnsanların ictima halinde yaşamalarının kavânînini 

mevzu bahs eden ilim. 
İdrâk: Perception – Hariçten gelen ilk intiba. 
İdrâkiye: Perceptionnisme – İntibaât-ı hariciyeye ait hey’et-i mecmua-i ma-

lumât.  
İhâta: Conception – Her hangi bir şeyin tayin-i evsâfı dolayısıyla bizde ta-

karrur eden ve harici intibaâta şekil veren son bilgi. 
İhâtaviyye: Conceptualisme – Eşyayı mutlaka kendi istidadımıza göre, za-

man ve mesafe gibi bir takım umumi fikirler dolayısıyla tavsif ederek anlayabil-
diğimiz ve ihata edebildiğimizi iddia eden meslek. [Kant’ın]. 

İhsâiyât: Statistique –İstatistik ilmi. 
İhtimâliye: Probabilisme – Reybiye ile Yakîniye arasında mutavassıt bir 

meslektir. Bu mesleğe göre hiçbir şeyde katiyet-ı mutlaka yoktur. 
İktisâdiyât: Economie – Ulûm-ı ictimaiyenin bir şubesidir ki servet-i umu-

miyenin istihsalinden, tevzi ve istihlakinden bahseder. 
İlâhiye: Théïsme yahut Déïsme – Bu meslekte Allah ile kainatın ayrı ayrı 

şeyler olduğu ve madde ile kuvvetin kısmen birleştiği iddia olunur. 
İlm-i elsine-i atîka: Philologie – Elsine-i tarihiyenin gerek lisan ve gerek 

edebiyat nokta-i nazarından tedkiki ilmi. [Tek kelimesi bulunacaktır.] 
İnkâriye: Athéïsme – Allah tanımayan, yani dinsizlik mesleği. 
İnsaniyât: Anthropologie – Bir hayvaniyât mütehassısının her hangi bir hay-

vanı mutalaa etmesi gibi insanı dahi tarih-i tabîi nokta-i nazarından mutalaa etme-
si [Bilahere kesm-i şumul ederek aynı tedkikat ırklarda tatbik olunmaya baş-
lamıştır.] 
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İnsâniye: Anthropocentrisme – İnsanı, illet-i gâiye-i hılkat ve zübde-i kevn ü 
mekan addetmek mesleği. 

İntibâ‘: Impression – 
İntihâbiye: Eclectisme – Viktor Kuza’nın53 muhtelif mesâlik-i felsefiyeden 

bir takım esaslar intihab ederek husule getirdiği muhtelit bir meslek-i felsefî.  
İsmiye: Nominalisme – Bu meslekte umumi fikirlerin birer vücudu yoktur. 

Bunlar zihnî birer işarettir. Ancak birer kelime ve birer isimdir. [Ruslin’in54] 
İsticdâd: Atavisme – Ecdaddan birinin bazı vasıflarının ahfâdda zuhura gel-

mesi. 
İstihâle: Transformisme – Tekâmüliye mesleğinin şubelerinden birisidir. 

Buna nazaran mevcudât-ı hayatiyenin ecnâsı sabit değildir ve kendine takaddüm 
eden ecnâs-ı sâireden neş’et etmiştir. 

İtikâdiye: Dogmatisme – Hiçbir suretle tebdili caiz olmayan ve ekseriya dinî 
bulunan itikatlara bağlanıp kalmak mesleği. 

İttihâdiye: Monisme – Kainâtta maddi âlemle manevi âlemin, ayrılması 
mümkün olmayan bir surette yekdiğerine mümtezic bulunduğunu iddia eden mes-
lek, vahdet-i mevcud mesleği. 

İzâfiye: Relativisme – Eşya hakkındaki vukûf-ı beşeriyenin nisbî ve izafî ol-
duğunu iddia eden meslek. Bu mesleğin düstur-ı esasisi şudur: Her vukûf bir 
münasebet-i vukûfîdir. [Eskiden bu hususta Nisbiye kelimesini kullanıyorduk. 
Bilahere İzâfiye kelimesini tercih ettik.] 

Kaderiye: Fatalisme – Her şeyin kadere bağlı olduğunu ve hiç bir şeyden ih-
tiyat sayesinde halas olunamayacağını iddia eden meslek. 

Kasrî: Impulsif – Gayr-i ihtiyarî. 
Kavmiyât. Ethnographie – Muhtelif kavimlerin hayatiyât ve ictimaiyât nokta-

i nazarından tedkik ve mutalaaları. [Akvamiyât ile karıştırmamalıdır.] 
Lamarkiye: Lamarkisme – [Mecmuamızın birinci cildindeki silsile-i ma-

kalâta müracaat.]55 
Ledüniyât: Onthologie – Hal-i hazırda tamamıyla “mâ-fevka’t-tabiiyât” de-

mektir. Halbuki kurun-ı vusta feylesofları bu iki tabiri yekdiğerinden tefrik eder-
lerdi. Onlara göre “Ledüniyât” vücud-ı mutlaktan, vücud-ı mutlakın tarzlarından 
bahsederdi. Mâ-fevka’t-tabiiyât ise bu tarzlardan biri olan ‘sebeb’ ismiyle iştigal 
ederdi. 

Lisaniyât: Linguistigue – Felsefe-i lisan ve lisandan bahseden şuabât-ı ilmin 
heyet-i mecmuası. 

Maddiye: Matérialisme – Ruh da dahil olmak üzere her şeyin aslını maddeye 
irca etmek mesleğidir. Maddiye mesleğinde ruh denilen şey dimağın bir vazifesi 
addolunur. Mide nasıl usare-i mideyi ifraz ederse dimağ da tefekkür husule getirir. 

Mâ-fevka’t-tabiiyât: Métaphysique – Maddi ve tabiinin fevkinde bulunanı, 
yani gayr-i maddi ve gayr-i tabiiyi ve bilhassa ruh ve Allah’ı ve nihayet netâic-i 
ulûmu mevzu-bahseden şube-i felsefî. 

 
53  Fransız filozofu Victor Cousin, (d. 1792-ö. 1867).  
54  Adcılığın kurucusu skolastik filozof Johannes Roscelinus (d. 1050- ö. 1120). 
55  Bkz. Subhi Edhem, “Lamark ve Lamarkizm”, Felsefe Mecmuası, no. 6, s. 81-84; no. 7, s. 97-101; 

no. 8, s. 113-119; no. 9, s. 129-136; no. 10, s. 153-157.  
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Mâhiyet: Nouméne – Eşyanın olduğu gibi hali, hal-i aslisi, hakikat-ı eşya 
(Kant felsefesinde). 

Maneviye: Spritualisme – Maddiye mesleğinin mukabili ve zıddıdır. Bu 
meslekte her şeyin aslı ruha irca olunur. Bununla beraber ruha muvazi bir de 
madde kabul olunur. Şu kadar ki ruh mürîd ve muhtârdır ve bütün kainatı ruh-ı 
esasî olan Allah halkeylemiştir.  

Maraziyât: Pathologie – Muhtelif emrâzdan bahseden şube-i tıb. 
Mefkûre: Idéale – [Gaye’ye müracaat] 
Menâsik: Rite – Her hangi bir dinin teşrifât-ı ameliyesi. 
Mer’iye: Phénoménisme – Madde fikrini ancak mer’iyetle tahdid eden, yani 

hakikat-ı eşya olarak mer’iyetten başka bir şey tanımayan meslek-i felsefî. 
Mer’iyet: Phénoméne – Eşyanın göründüğü gibi hali, hal-i mahsusu, misil, 

şekil [Kant felsefesinde]. 
Merkeziyet-i arz: Géocentrisme –Batlamyus tarafından tesis ve Kopernik 

tarafından tahrip edilen arzın sabit ve merkez olduğu nazariyesi. 
Mesh: Mue – Bir şekilden diğer şekle girmek. [Mesh kelimesi her ne kadar 

iyi şekilden fena şekle girme manasını haiz ise de biz burada iyiliği ve fenalığı 
hazfederek yalnız şekilden şekle girme mefhumunu ahzediyoruz.] 

Mevcud-ı mutlak: Etre Absolu: Kendisinden ve kendi kendisiyle mevcut 
olan şey demektir. Mevcut-ı mutlak iki suretle tarif edilebilir: Evvela diğer bir 
mevcut ile münasebâtı olmayan mevcut. Bu mana ile mevcud-ı mutlak bir sebep 
olmaz. Zira sebep, husule getirdiği netice ile arasındaki bir münasebet mevcut 
olursa o zaman sebep olur. Vahdetiyyûna nazaran mevcud-ı mutlak yegane mev-
cuddur. Hadisâtı veya nisbeti nazar-ı itibara alanlara nazaran da mevcud-ı mutlak 
idrak edilemeyen, anlaşılamayan bir mantıksızlıktır. Saniyen, mevcut olmak için 
başka bir mevcuda ihtiyacı olmaksızın mevcut olan ve sair mevcutlarla müna-
sebâtı bulunabilen bir mevcuttur. Böyle bir mevcut, sebeb olabilir. Binaenaleyh 
mevcud-ı mutlak, sebeb-i evvel “C[ause] Premiére”dir. Bizzat müstakildir ve 
mevcudât-ı sâire ona tabidir.  

Mevzû: Objet – Zihindeki mefhûm-ı mücerret.56  
Mihanikiye: Mécanisme yahut Hyloloïsme – Hikemî ve kimyevî kuvvetler-

den başka ayrıca bir kuvvet, bir hayat kuvveti kabul etmemek mesleği. 
Misliye57: Idealisme – Eflatun felsefesinde “Hissolunan âlem, zahiri bir 

âlemdir. Şu halde hislerimizin bize tanıttığı şey bir gölge, bir misldir ve biz bu 
mis[i]llerden asıl hakikatı anlayabiliriz” mesleği. [İdealizm kelimesinin mütead-
did mefhumlarından birisidir. Fikriye, Gâiye, Hayâliye kelimelerine müracaat.] 

Muhâceret-i ruh: Métempsychose – Ruhun cesetten cesede dolaşması. 
Mutlak: Absolu; hiçbir şeyle irtibatı bulunmayan ve serbest olan her şeydir. 

‘Nisbî: Relatif’in aksidir. Bu kelime Allah ile “Sıfat = Attributs”ı hakkında isti-
mal ediliyor.  

Mücessime: Anthropisme yahut Anthropomorphisme – İnsana Allah yahut 
Allah’a insan şekil ve mahiyeti vermek ve böylece tecessüm ettirmek mesleği. 

 
56  “Felsefe Mecmuası’nın 150. sahifesine müracat.” Suje, objet kelimelerine bkz.  
57  Misâliye kelimesi İdealizm için daya uygun düşer. Ancak Kâmûs’ta Misâliye olarak verilmemiştir.   
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Müsbetiye: Positivisme – Oguste Comte’n mâ-fevka’t-tabiiyât aleyhinde ve 
maddiyet, hakikiyet lehindeki meslek-i felsefîsi. 

Müstehâsiyât: Paléontologie – Müstehâselerde bahseden şube-i ilim. 
Nâmütenahî: İnfini: Bu kelimenin üç manası vardır: Evvela muayyene mu-

kabil olarak hududu olmayan şey demektir. Nâmütenahi kelimesi gayr-i muayyen 
“indéfini” kelimesiyle karıştırmamalıdır. Gayr-i muayyenin tevzi edilebilen bir 
hududu vardır. Saniyen hududu olamayan şeydir. Salisen her bir nokta-i nazardan 
nâmütenahi olan şeydir. Bu son manada tam “parfait” ve mutlak kelimeleri ile 
müteradiftir. 

Nebâtiyât: Botanique – Nabatâtın teşrihinden, gariziyâtından ve tasnifinden 
bahseden ilim. 

Nesciyât: Histologie – Hayvan ve nebât ciltlerini ve uzuvlarını teşkil eden 
nesclerden bâhis ilim. 

Nesliyât: Phylogénie – Hal-i hazırın ırk ve cinslerini müstehasiyâtın ırk ve 
cinslerine rabteden ve bunların teşekkül ve tekamülünden bahseden şube-i ilim.  

Nikbînî: Optimisme – 
Nisbî: Relatif; mutlak’ın mukabilidir. Binaenaleyh vücudu bir münasebâta 

mütevakkıf olan her şey demektir. 
Revâkiye: Stoïcisme – Zenon’un her türlü felaketlere ve âlâm-ı dünyeviyeye 

sabır ve tahammül meslek-i ahlakıyesi. [Revakiye kelimesi, Zenon’un derslerini 
bir kapı kemeri altında vermesinden ileri gelmiştir.] 

Reybiye: Scepticisme – Hakikat-ı eşya bilinemez. Hiçbir şey hakkında hü-
küm vermemeli, şüphe ve tereddüt üzere kalmalı mesleği. 

Rûhiyât: Psychologie – Ahvâl-i rûhiyeden bâhis ilim. 
Rûhiye: Animisme – Tekmil-i alâim-i hayatiyeyi ruha isnat etmek ve her 

türlü harekatın müsebbibi olmak üzere ruhu tanımak mesleği. Eski dinlerin ruhla-
ra ve cinlere inanmak gibi hurafelerine de bu nam verilir. [Bunu pek yakın bir 
mana ifade eden Hayatiye kelimesiyle karıştırmamalıdır.] 

Ruşeymiyât: Embriologie – Rahm-i mâderdeki ruşeymin ahvalinden bahse-
den ilim. 

Sebeb: Cause: Bir mevcudu veya bir hadiseyi husule getiren şey demektir. 
Sebep mevcut olmayınca zaruri olan şart da bulunmaz. Sebep de; sebeb-i maddî 
(c[ause] matérielle); illet-i icabiye (c. fermelle); illet-i faile (c. efficiente) 
kısımlarına ayrılır. 

Senâiye: Dualisme – (Monizm = Vahdet-i mevcud) mesleğinin mukabilidir. 
Bu meslekte kainat, maddi âlemle manevi âlemden müteşekkildir. Şu kadar ki 
bunlar birbiriyle birleşmiş değildirler ve âlem-i manevi, âlem-i maddi üzerine 
tesir icra eder.  

Sıfat: Attibut: Muhakeme; bir mevzu (sujet) ile bir mevzuyu tasdik veya in-
kar eden bir de sıfattan müteşekkildir. Binaenaleyh sıfat şu suretle tarif edilebilir: 
Kendisiyle bir mevzu inkar veya tasdik edilebilen her şeydir. Metafizikte mevzu 
(sujet) ya mevcut yahut da madde olur. Bu makamda mutlak kelimesi de istimal 
edilir. Mutlak kelimesi sıfat makamında istimal edildiği zaman “Victor Kozan” ve 
“Kartezyen”ler nâmütenahi (infiniti) ile mutlak arsında bir fark bulmazlar. 
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[Nâmütenahi kelimesine bakınız.] Halbuki Hamilton58 bunları yekdiğerinden 
tefrik eder. Ona nazaran mutlak, bir şarta tabi olmayarak mahduttur. 

Sinniyât: Odonthologie – Dişlerden bahseden şube-i vukûf. 
Siyasiyât: Politique – Mesâil-i siyasiye. 
Şahsiye: Subjectif – Eski felsefede enfüsî ve zatî kelimeleriyle bu mana ifa-

de edilmek istenmiştir. 
Şart: Condition: Bir şeyin mevcut olmasını temin eden şeydir. Bu vakanın se-

bebi şerâitinin heyet-i umumisidir. Bununla sebep arasında fark vardır: Sebeb “mü-
essir: actif”dir. Halbuki şart gayr-i müessirdir. Mesela bir oda dahilindeki ziya-ı 
şems’in müessiri güneştir. Bu ziyanın o odada mevcut olması pancurların açık ol-
masından ileri gelir. Binaenaleyh pancurların açık olması ziya için bir şarttır. 

Şekliyât: Morphologie – Ecsâm-ı hayatiyeyi şekl-i haricîleri nokta-i na-
zarından tedkik ve mutalaa eden ilim. 

Şe’niye: Réalisme – Vukûf-ı nazariyesinde eşyayı hal-i zahirisi ve zamanla 
mahdud tezahürü itibarıyla tedkik etmek ve bu tezahürü hal-i hakiki farzeylemek 
mesleği. [Realizm kelimesinin müteaddit mefhumlarından birisidir. Hakikiye, 
Zâtiye, Yakîniye kelimelerine müracaat.] 

Taabbudiye: Anthropolatrisme – Büyüklükler karşısında insan uzviyetinin 
mevâzinini kaybetmesi neticesinde husule gelen taabbud ihtiyacı [Hekel’in]59  

Taazzuviye: Organissisme – Azâ hayatın menşei ve sebebidir, nazariye-i 
müteahhiresi.  

Tabiiyât: Sciences naturelles – 
Tabiiye: Naturalisme yahut Rationalisme – Madde ve kuvvetin tabir-i cedi-

diyle kudret = energie’nin her şeyde hükmünü icra etmekte olduğu ve her hadise-
nin tabii bulunduğu iddiasındaki meslek. 

Tecribiye: Expérimentalisme – Kavânîn-i tabiiyyeyi bit-tercübe tedkik ve 
taharri usulü [Bu meslekte nazariyât-ı ilmiye dahi dahildir. Hiç nazariyesiz olan 
“Ameliye” mesleğiyle karıştırmamalıdır.] 

Tahavvül: Variation – 
Tekâmül: Evolution: Mana-yı umumisinin basitten mürekkebe, mütecanis-

ten gayr-i mütecanise, dağınık ve gayri muntazam bir halden uzvi, merkezi bir 
hale doğru giden bir inkişaf demektir. Bu kelime alel-ekser mevcud-ı hayatiye 
hakkında istimal edilir. 

Tekâmüliye: Evolutionisme yahut Génétisme – Tekâmül, mana-yı umumi-
siyle basitten mürekkebe, mütecanisten gayri mütecanise, dağınık ve gayr-i mun-
tazam halden uzvî ve merkezî bir hale doğru giden bir inkişaf demektir. Şu halde 
tekâmüliye mesleğinde esas, kainat; ezeli ve ebedidir. Ademden halk olunmuş 
değildir. Kavanîn-i tabîiye tesiri altında teşekkül etmiş ve tekemmül eylemekte 
bulunmuştur. 

Tekevvüniyât: Cosmogonie – Tekevvün-i âlemden bahseden ilim. 
Temâsuh: Mutation – [Mesh kelimesine müracaat]. 

 
58  William Hamilton, İngiliz mantıkçı, filozof. (d. 1788-ö.1856). 
59  Hekel: Ernst Haeckel, Alman biyolog, naturalist filozof. (d. 1834-ö. 1919).  
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Tenâsüh: Métamorphose – Maddi surette tebdil-i şekil, bir hayvanın bir şe-
kilden diğer şekle girmesi. 

Teşekküliyât: Onthogénie – Ferdin yumurta halinden başlayarak hayvan-ı 
tam oluncaya kadar geçirdiği edvâr-ı teşekkül ve teşekkülden bahseden şube-i 
ilim. [Bunu Şekliyât ile karıştırmamalıdır.] 

Usûliyât: Méthodologie – Ulûmun usûllerinden bahseden şube-i vukûf [bu 
günlerde bazı muallimler bu kelimeyi ilm-i menâhic diye tercüme ediyorlar. Bu-
nun sebebi ilm-i kelâma dair olan ilm-i usûl ile bir iltibas zuhurunu menetmektir. 
Fakat biz (usuliyât) kelimesini ihdâs ederek hem bu iltibasın önünü alıyoruz hem 
de esasen lisanımızda kesretle müstamel bir kelime ile maksadı hasıl eyliyoruz.] 

Vâzı‘: Sujet – Düşünen şahıs.60  
Verâset: Hérédite – 
Vücûdiye: Panthéïsme – Bu meslekle Ateizm ‘Allahsızlık’ mesleği beyninde 

esas nazariye cihetiyle fark yoktur. Bu meslekte Allah ile kainatın aynı olduğu ve 
madde ile kuvvetin bu külliyete ait hassalardan ibaret bulunduğu kabul edilir.  

Yakîniye: Réalisme – İnsanın kuvâsına olan itimadı, ve bu kuvânın kendisi-
ne keşfettirdiği hakikata irtibat-ı şedidî üzerine müesses meslek-i felsefî. [Yakinî 
tayin eden kuvâ batınımızda âkılemizin kuvâsının amelî, haricimizde bedahet yani 
hakikatın malik olduğu akla çarpmak kuvveti – Buna pek zıt bir mana ifade eden 
Hissiye mesleğiyle karıştırmamalıdır.] [Realizm kelimesinin müteaddit mefhum-
larından birisidir: Zatiye, Hakikiye, Şe’niye kelimelerine müracaat.] 

Zâtiye: Réalisme – Ledüniyatta, İsmiye mukabili, yani umumi fikirler zihin-
den, şahıstan ve tabiattan ayrı olarak mevcuttur. Bu fikirler müstakil bir zatiyete 
maliktir iddiasında bulunan e-Eflatun mesleği. [Realizm kelimesinin müteaddid 
mefhumlarından birisidir. Şe’niye, Hakikiye, Yakîniye kelimelerine müracaat.] 

Zihniye: Conceptualisme – Eşyadan ayrılınca hiçbir umumiyet kalmaz, bu-
nunla beraber umumi fikirler birer isimden ibaret değildir. Umumiyet bir nevi 
ihata-i zihniyedir ki tefekkürün tabiat-ı esasiyesini arz etmek suretiyle hususi bir 
kıymete malik bulunur. [Bu meslek Abaler61 tarafından İsmiye ve Zâtiye meslek-
leri arasında bir mutavassıt olmak üzere ihdas edilmiştir.] 

Zuhûr-ı bi-gayrih: Plasmagonie – İrtibat-ı kimyevi halinde bulunmayan fa-
kat yekdiğerine mahlut bulunan uzvî bir mayiden diğer bazı uzviyelerin zuhura 
gelmesi. 

Zuhûr nefsuhû: Autogonie – Gayr-i uzvi ve amonyak, asit karbonun ve sai-
reyi havi bir suyun içinde gayet basit bir uzviyetin teşekkülü. [Bu ve yukarıdaki 
kelime Hekel ve onun tecrübelerine aittir.] 

 
Bazı Mesâlik-i Felsefiye 
 
Ateizm: Athanisme; yukarıdaki Fenaiye mesleğinin zıddı olan bu meslekte 

ruh-ı insaninin mâ-fevkattabiiye bir surette yaratılmış bir mevcud-ı müstakil ol-

 
60  “Felsefe Mecmuası’nın 150. sahifesinde tafsilat vardır.”  Suje, objet kelimelerine bkz.   
61  Petrus Abelardus. Ortaçağ mantıkçı ve dil filozofu (d. 1079-ö. 1142).  
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duğuna ve ebediyetine hükmolunur. Türçesi “Bekaiye Mesleği”dir. Taraftarlarına 
Bekaî ve Bekaiyyûn ıtlak olunur. 

Dualizm: Dualisme; Monizm mesleğinin mukabilidir. Türkçeye “Senâiye 
mesleği” diye tercüme olunur. Bu meslekte kainat yine maddi âlemle manevi 
âlemden müteşekkildir. Şu kadar ki bunlar biribiriyle birleşmiş değildir. Ayrı ve 
müstakildirler. Ve âlem-i manevi âlem-i maddi üzerine tesir eder. Bu meslek 
müntesiplerine Senâî ve Senâiyyûn tesmiye olunur. 

Genetizm yahut evulosyonizm: Genetisme du Evolutionisme; bu meslekte 
kainat ezeli ve ebedidir. Adem’den halk olunmuş değildir. Kavanîn-i tabiiye tesiri 
altında teşekkül etmiş ve tekamül eylemekte bulunmuştur. Türkçesi “Tekamüliye 
mesleği” ve taraftarları Tekamülî ve Tekamüliyyûn’dur. 

Hâdiseviye Mesleği: Phénoménisme: Hadisattan başka bir hakikatı kabul 
etmeyen meslek-i felsefîdir. Bu mesleğe nazaran madde (substance) mevzu, hadi-
se de bu mevzunun sıfatıdır. Şu halde her şey sıfat olur. Mutlak olarak bir mevzu 
yoktur. 

Hakikiye Mesleği: Réalisme; bu meslek iki kısımdır: Birinci kısım kurûn-ı 
vüstada “Dun Skot (Duns Scotus)” feylesof tarafından ihdas edilmiştir ki şimdiki 
“İdealizm = Fikriye” mesleğine müşabihtir. Bu meslekte insaniyet fikri kimi 
umumi fikirler, zihinden, tabiattan ve şahıstan ayrı olmak üzere hakiki birer mev-
cut addedilirler. Bu esas Eflatun tarafından dahi serdolunmuştur. Halihazır 
Hakıkıyyûnu, felsefeden ziyade edebiyata mensup olup tabiatı olduğu gibi gös-
termek taraftarlarıdır. Onların fikrince güzelliği de çirkinliği de aynen irae etme-
lidir. Tabiatta ayıp yoktur. Taraftarlarına Hakikî ve Hakikiyyûn denilir. 

İsmiye Mesleği: Nominalisme; kurûn-ı vüstadaki Hakikiye mesleğinin 
zıddıdır. Bu meslekte umumi fikirlerin zihn-i beşer haricinde asla vücud ve haki-
katleri olmadığına itikat edilir. Mesleğin ilk vâzıı Aristo’dur. Taraftarlarına İsmî 
ve İsmiyyûn ıtlak olunur. 

İstihale Mesleği: Transformisme: Tekamüliye mesleğinin şubelerinden biri-
sidir. Buna nazaran mesleğin şubelerinden birisidir. Sabit değildir. Ve kendilerine 
tekaddüm eden ecnâs-ı saireden neş’et etmiştir. 

Kreatizm: Créatisme; bu meslek Tekamüliye mesleğinin zıddıdır. Kainat, 
Allah tarafından bir veya müteaddit defalar adem’den halk olunmuştur. Türkçesi 
“Hılkatiye Mesleği” olup taraftarlarına Hılkatî ve Hılkatiyyûn ıtlak olunur. 

Maddiye Mesleği: Matérialisme;62 ruh da dahil olmak üzere her şeyin aslını 
maddeye irca etmek mesleğidir ki taraftarlarına Maddî ve Maddiyyûn ıtlak olu-
nur. Mukabili “Maneviye Mesleği”dir. Maddiye mesleğinde ruh denilen şey di-
mağın bir vazifesi addolunur. Mide nasıl usare-i mideviye ifraz ederse dimağ da 
tefekkür husule getirir. 

Mekanizm yahut İlozoizm: Mécenisme ou Hylozoïsme; hikemî ve kimyevî 
kuvvetlerden başka ayrıca bir kuvvet, bir hayat kuvveti kabul etmemek mesleği. 
Bu mesleğin Türçesi “Mihanikiye Mesleği”, taraftarlarını Mihanikî ve Mihanikiy-
yûn’dur. 

 
62  Maddiye Mesleği = Materyalizm, Maneviye Mesleği = Spiritualizm, Hakikiye Mesleği = Realism, 
İsmiye Mesleği = Nominalizm maddeleri Yirminci Asırda Zeka dergisinin 4. sayısında da 
yayınlanmıştır. Bkz. Yirminci Asırda Zeka, s. 63.  
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Maneviye Mesleği: Spiritualisme; bu meslek Maddiye mesleğinin mukabili 
ve zıddıdır. Maneviye mesleğinde her şeyin aslı ruha irca olunur. Bununla beraber 
ruha muvazî bir de madde kabul edilir. Şu kadar ki ruh mürîd ve muhtârtır. Cis-
min mes’uliyeti de kendisine racidir. Ve bütün kainatı ruh-ı esasî olan Allah halk 
eylemiştir. Bu meslek taraftarlarına Manevî ve Maneviyyun ıtlak olunur. 

Monizm: Monisme:63 Bu kelime Türkçeye vahdet-i mevcud terkibiyle ter-
cüme olunuyor. Felsefe-i İslamiyede mukabili “İttihadiye mesleği’dir. Bu meslek-
te kainatta maddi âlemle manevi âlemin, ayrılması mümkün olmayan bir surette 
yekdiğeriyle mümtezic bulunduğuna itikad edilir. Bu meslek müntesiplerine İtti-
hadî ve İttihadiyyûn denilir. 

Naturalizm yahut Rasyonalizm: Naturalisme ou Rationalisme; buna Tabii-
ye mesleği ıtlak olunur. Madde ve kuvvetin yahut yeni tabirle kudretin (enérgie) 
her şeyde hükmünü icra etmekte olduğu ve her hadisenin tabii bulunduğu id-
diasında bulunan meslek. Taraftarlarına Tabii ve Tabiiyyûn ıtlak olunur. 

Nisbiye Mesleği: Relativisme; bir şey hakkındaki vukuf-ı beşerin nisbî oldu-
ğunu iddia eden meslek-i felsefîdir. Bu meslek müntesiplerine “Nisbiyyûn = Re-
lativistes” denir. Düstur-ı esasları şu cümleden ibarettir: Her bir vukûf bir müna-
sebet vukufudur. 

Panteizm: Pantheïsme; bu meslek ile (ateizm = Allahsızlık) mesleği beynin-
de esas ve nazariye cihetiyle hiçbir fark yoktur. Bizde mukabili Vahdet-i vücud 
yahut “Vücûdiye mesleği”dir. Bu meslekte Allah ile kainatın aynı olduğu ve 
madde ile kuvvetin bu külliyete ait hassalardan ibaret bulunduğu iddia edilir. 
Taraftarlarına Vücûdî ve Vücûdiyyûn denir. 

Supranaturalizm yahut Mistisizm: Supra-naturalisme ou mysticisme; bu 
meslekte madde ve kuvvetin kanunlarının her şeye değil ancak bir kısım şeylere 
tatbik olunabildiği iddia olunur. Bu mesleğin Türkçe’ye tercümesi Mâ-
Fevkattabiiyye yahut Esrarcılık mesleğidir. Taraftarlarına Esrarcı ve Esrarcılar 
ıtlak olunur.  

Tanatizm: Thanatisme; Ruh-ı insaniyenin müstakil ve ebedi olmayıp ruh-ı 
hayvaninin ve daha doğrusu vezaif-i dimağiyenin tekemmülü neticesi bulunduğu-
nu iddia eden meslek. Türkçesi “Fenaiye Mesleği” olup taraftarlarına Fenaî ve 
Fenaiyyûn denir. 

Teizm yahut Deizm: Theïsme ou Deïsme; bu meslekte Allah ile kainatın ayrı 
ayrı şeyler olduğu ve madde ile kuvvetin kısmen birleştiği iddia olunur. Türk-
çe’de mukabili “İlahiye Mesleği”dir. Saliklerine İlahî ve İlahiyyûn ıtlak olunur. 

Tekamüliye Mesleği: Evolutionisme: Fikr-i tekamülîyi kaide-i esasiye itti-
haz eden meslek-i felsefîdir. Meslek müntesiplerine “Tekamüliyyûn : Evolusio-
nistes” denir. 

Vitalizm yahut Teoloji: Vitalisme ou Théologie; tabiat-ı uzviyede müstakil 
bir hayat kuvveti bulunduğunu kabul eden meslek. Türçesi “Hayatiye Mesleği” 
olup taraftarlarına Hayatî ve Hayatiyyûn denilir. 

 
 

63  Felsefe Kamusu’ndaki Monizm, Dualizm, Panteizm, Teizm, Genetizm, Realizm, Naturalizm, 
Mistisizm, Mekanizm, Vitalizm, Tanatizm, Atanizm maddeleri Felsefe Mecmuası’ndaki haliyle 
Yirminci Asırda Zeka mecmuasında da yayınlanmıştır. Bkz. no. 1, s. 5-6.  
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ABSTRACT 
German philosopher Ord. Prof. Dr. Hans Reichenbach, one of the leading 
representatives of logical empiricism concentrated in his works particularly 
on scientific philosophy and probability logic after studying in the fields of 
philosophy, mathematics and physics. After the National Socialists came to 
power in Germany he left his country due to the oppressions he suffered 
from and came to Turkey. From 1933 he started to work in Istanbul Univer-
sity Faculty of Literature, Department of Philosophy and lectured in the 
fields of philosophy of science, logic and history of philosophy. He was in-
fluential in the introduction of logic of probability in Turkish philosophy 
teaching and research field through the lectures he gave in Istanbul Universi-
ty and his publications. In 1938 he left Turkey and started to live in the Unit-
ed States of America and continued his studies in this country till the end of 
his life. 
Key words: Hans Reichenbach, Istanbul University, Berlin-Circle, scientific 
philosophy, logistic. 

 
 ÖZET 

Mantıksal Empirizmin önde gelen temsilcilerinden Alman filozof Ord. Prof. 
Dr. Hans Reichenbach, felsefe, matematik ve fizik alanlarında yüksek öğre-
nim gördükten sonra, çalışmalarını özellikle bilimsel felsefe ve olasılık 
mantığı üzerinde yoğunlaştırmıştır. Almanya’da Nasyonal Sosyalistlerin iş-
başına gelmesinden sonra, uğradığı baskılar sebebiyle ülkesini terk ederek 
Türkiye’ye gelmiştir. 1933 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Felsefe Bölümü’nde çalışmaya başlamış; bilim felsefesi, mantık ve 

 
*  Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü. 
**  Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü. 
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felsefe tarihi alanlarında dersler vermiştir. İstanbul Üniversitesi’nde verdiği 
dersler ve yaptığı yayınlarla, olasılık mantığının, Türk felsefe öğretimine ve 
araştırma alanına girmesinde etkili olmuştur. 1938 yılında Türkiye’den 
ayrılarak Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşmiş ve hayatının sonuna ka-
dar çalışmalarını bu ülkede devam ettirmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Hans Reichenbach, İstanbul Üniversitesi, Berlin Çevre-
si, bilimsel felsefe, lojistik. 

 
… 

 
Hans Reichenbach kimdir? 
 
Alman filozof Hans Reichenbach, 26 Eylül 1891 tarihinde Hamburg’ta, beş 

çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Babası Bruno Reic-
henbach ticaretle uğraşıyordu, annesi Selma Menzel Reichenbach ise eğitimci idi. 
Ağabeyi Bernhard’ın gazeteci, erkek kardeşi Herrmann’ın ise müzik-bilimci ol-
duğu bilinmektedir.1 

Hans Reichenbach, ilk ve orta öğrenimini Hamburg’ta tamamladıktan sonra, 
1910-1911 yılları arasında Stuttgart Teknik Üniversitesi’nde başladığı mühendis-
lik eğitimini yarıda keserek Berlin, Münih ve Göttingen üniversitelerinde felsefe, 
matematik ve fizik öğrenimi görmeye başlamıştır. 1915 yılına kadar filozof Ernst 
Cassirer (1874-1945), matematikçi David Hilbert (1862-1943), fizikçi Max 
Planck (1858-1947) ve Max Born (1882-1970) gibi büyük Alman bilim adam-
larından fizik, matematik, felsefe ve mantık dersleri almıştır.2  

1915 yılında Erlangen Üniversitesi’nde filozof Paul Hugo Hensel’in (1860-
1930) ve matematikçi Amalie Emmy Noether’in (1882-1935) danışmanlığı 
altında tamamladığı olasılık kuramına ilişkin Der Begriff der Wahrscheinlichkeit 
für die mathematische Darstellung der Wirklichkeit [Gerçekliğin Matematiksel 
İfadesinde Olasılık Kavramı] başlıklı doktora teziyle [1] 3 “felsefe doktoru” ol-
muştur.4 Doktora tezi, özellikle epistemolojide baskın olan Kantçı felsefe görüşü 
üzerinde derin bir etki yaratmıştır.5 Reichenbach, doktora tezinde, Kant’ın deney-
üstü nedensellik prensibinin deney-üstü olasılık prensibi ile tamamlanmasına 

 
1  Stefan Büttner, “Reichenbach, Hans Friedrich Herbert Günther”, Neue Deutsche Biographie, 21, 

2003, s. 304; Faruk Şen, Ayyıldız Altında Sürgün (Herbert Scurla’nın Nasyonal Sosyalizm döne-
minde Türkiye’ye sığınan Alman bilim adamları hakkında yazdığı rapor), çev. Fatma Artunkal, 
Günizi Yayıncılık, İstanbul 2008, s. 211. 

2  Reichenbach’ın İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ndeki özlük dosyası; Arnold Reismann, 
Turkey’s Modernization (Refugees from Nazism and Atatürk’s Vision), New Academia Publishing, 
2006, s. 230; Stefan Büttner, a.g.m., s. 304; Cynthia A. Schuster, “Reichenbach, Hans”, Dictio-
nary of Scientific Biography, ed. Charles Coulston Gillispie, 11, New York 1981, s. 355;  
“Hans Reichenbach”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 
http://plato.stanford.edu/entries/reichenbach/, 5 Nisan 2010. 

3  Köşeli parantez içinde gösterilen sayılar, Hans Reichenbach’ın, Ekte verilen yayın listesinde yer 
alan eserlerine işaret etmektedir. 

4  Arnold Reismann, a.g.e., s. 230; Stefan Büttner, a.g.m., s. 304; “Hans Reichenbach”, Stanford 
Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/reichenbach/, 5 Nisan 2010. 

5  http://philsci-archive.pitt.edu/archive/00003211/01/Reichenbach.doc, 5 Nisan 2010. 
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yönelik bir argüman sunmaktadır. Bilindiği gibi nedensellik prensibi her olayın 
öncesinde, bu olayı birtakım evrensel kurallar doğrultusunda belirleyen nedenler 
olduğunu savunmaktadır. Reichenbach, eşit statüsü olan bir olasılık prensibi ol-
duğunu iddia etmektedir. Prensip “deney-üstüdür”, çünkü deneysel olarak kurgu-
lanması mümkün değildir; buna karşın deneysel bilginin mümkünlüğünün de bir 
ön koşuludur.6  

Birinci Dünya Savaşı sırasında (15 Mart 1915-1 Eylül 1917 yılları arasında) 
Alman ordusunun Rusya cephesinde savaşan Reichenbach, rahatsızlığı sebebiyle 
1917 yılında askerlik görevinden ayrılarak, Berlin’e geri dönmüş ve akademik 
hayatına burada devam etmiştir. 15 Haziran 1918’de Elizabeth Lingener ile evle-
nen Reichenbach’ın bu evlilikten Hans Galama (doğ. 1922) ve Jutta (doğ. 1924) 
adında iki çocuğu dünyaya gelmiştir.7  

1917 yılından itibaren, Albert Einstein’ın (1879-1955) Görelilik Kuramı ile 
ilgili konferansları, felsefeciliğinin yanı sıra fizikçi ve mühendis yönü de olan 
Reichenbach’ın dikkatini çekmiştir. Einstein’ın, bu konu ile ilgili olarak Berlin’de 
verdiği bir seminere gitmiş ve burada tanışmalarının ardından aralarında bir dost-
luk kurulmuştur.8 Reichenbach bundan sonra görelilik kuramının ve kuantum me-
kaniğinin felsefe üzerindeki etkisi ile ilgilenmeye başlamıştır. Hatta 1920 yılında 
Stuttgart Teknik Üniversitesi’nde hazırladığı doçentlik tezi de Relativitätstheorie 
und Erkenntnis apriori [Görelilik Teorisi ve Apriori Bilgi] başlığını taşır [2].9 Tez 
çalışması dışında daha sonraki yıllarda bu alandaki çalışmalarına devam etmiş; 
görelilik teorisi ve kuantum mekaniğinin yanı sıra, olasılık mantığı ve olasılık 
hesabı ile ilgili fikirlerini ortaya koyduğu çeşitli yayınlar yapmıştır [3-7, 10, 16-27, 
30-33, 36, 39, 45, 47-49]. Bu çalışmaları sonucunda Reichenbach; geometri ve 
fizik bilgisini de kullanarak, zaman ve uzayın apriori olmadığı sonucuna 
ulaşmıştır. “Uzay” ve “zaman” kavramlarını, Kant’tan farklı olarak, Einstein’ın 
görelilik kuramını kullanarak temellendirmeye çalışmıştır. Kuantum mekaniğinin 
aykırılıklarını gidermek için, klasik mantığın yerine, üç-değerli mantığı kullanmak 
gerektiğini ileri sürerek, olasılığın gerçekleşme sıklığı ile ilgili bir kuram geliştir-
me girişiminde bulunmuştur. Ortaya koyduğu olasılık kuramıyla, Einstein’ın göre-
lilik kuramına dayanarak, zaman ve mekânın apriori olmadığını, bilim ve felsefe-
de tümevarım yöntemiyle, kanıtlamaların doğruluğunun değil, sadece olasılık dü-
zeyinin belirlenebileceğini ileri sürmüş ve mantığın da olasılık kurallarına bağlı 
olduğunu ortaya koymuştur. Olasılık kuramı ve uzay-zaman kavramlarının apriori 
olmadıkları görüşü, Reichenbach felsefesinin merkezini oluşturmuştur.10  

 
6  “Hans Reichenbach”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 

http://plato.stanford.edu/entries/reichenbach/, 5 Nisan 2010. 
7  Reichenbach’ın İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ndeki özlük dosyası;  

“Hans Reichenbach”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 
http://plato.stanford.edu/entries/reichenbach/, 5 Nisan 2010. 

8  Einstein’ın Reichenbach’a 1926 yılında yazdığı bir mektup, onların bu dostluklarının 
kanıtlarından biridir. Bkz. Arnold Reismann, a.g.e., s. 230, 255. 

9  Reichenbach’ın doçentlik tezi, 1965 yılında, eşi Maria Reichenbach’ın editörlüğünde The theory 
of relativity and a priori knowledge başlığı altında İngilizce olarak, University of California Press 
tarafından yayınlanmıştır.  

10  http://www.felsefeekibi.com/Site/default.asp?PG=1800, 3 Nisan 2010.  
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1920 yılından itibaren Stuttgart Teknik Üniversitesi’nde doçent olarak ders 
vermeye başlayan Reichenbach, bu görevini 1927 yılına kadar sürdürmüştür. 
Burada çalıştığı dönem boyunca felsefe tarihi, radyo teknolojisi, görelilik teorisi 
ve bilim kuramı gibi çeşitli alanlarda dersler ve seminerler vermiş 11; diğer saha-
larda olduğu gibi radyo teknolojisi alanında da yayınlar yapmıştır [28, 29].  

1927 yılında Nobel ödüllü Alman fizikçiler Albert Einstein, Max Planck 
(1858-1947) ve Max von Laue’nin (1879-1960) yardımlarıyla, Berlin Üniversitesi 
Fizik Bölümü’nde çalışmaya başlamış ve profesör olmuştur.12 1933 yılına kadar 
burada çalışmalarını sürdüren ve doğa felsefesi dersleri veren Reichenbach, Ber-
lin Üniversitesi’nde çalıştığı dönemde, 1928 yılında Viyana Çevresi’nin Almanya 
ayağı olan ve Berlin Çevresi veya Berlin Mantıkçı Olguculuk Ekolü adıyla da 
anılan Empirik Felsefe Cemiyeti’ni (Gesellschaft für empirische Philosophie, 
Berlin) kurmuştur. Bu topluluğun üyeleri arasında David Hilbert (1862-1943), 
Richard von Mises (1883-1953), Kurt Grelling (1886-1942) ve Carl Gustav Hem-
pel (1905-1997) sayılabilir. 1930 yılından itibaren, Alman filozof Rudolf Carnap 
(1891-1970) ile birlikte, mantıksal pozitivizmin yayın organı olan Erkenntnis adlı 
uluslararası bir süreli yayın çıkarmaya başlamıştır [70].13 Dergi, Walter Dubislav 
ve Kurt Grelling gibi önemli isimler ile Empirik Felsefe Cemiyeti ve Viyana Çev-
resi tarafından da desteklenmiştir. Farklı felsefi disiplinlerin araştırmalarını 
yayınlamaya da açık olan dergide, felsefi konuların bilimsel olarak ele alındığı ve 
felsefi görüşlerin mantıksal olarak desteklendiği veya eleştirildiği çalışmalara yer 
verilmesi hedeflenmiştir.14 Zaman içinde Erkenntnis, mantık, matematik ve de-
neysel bilimlerin epistemolojisindeki sorunlar üzerinde güçlü etkisi olan görüşle-
rin tartışılmasını sağlayan bir forum haline gelmiştir. Ancak Erkenntnis’in yayın 
hayatı, Nasyonal Sosyalizmin yükselmesi ve İkinci Dünya Savaşı’nın patlak ver-
mesi ile 1939 yılında sona ermiştir.15  

 
 
Türkiye’ye gelişi ve ülkemizdeki felsefe eğitim ve  
araştırmalarına katkısı 
 
1933 yılında Almanya’da Nasyonal Sosyalistlerin işbaşına gelmesinden sonra, 

dersleri Nazi öğrenci gurupları tarafından sabote edilmeye başlanan Reichenbach 
aleyhine, 1933 yılının Mayıs ayında, “Marksist ve yarı Yahudi” ifadesi kullanılarak 

 
11 Reichenbach’ın İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ndeki özlük dosyası; Stefan Büttner, 

a.g.m., s. 304. 
12  Reichenbach’ın İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ndeki özlük dosyası. 
13  Faruk Şen, a.g.e., s. 211; “Hans Reichenbach”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 

http://plato.stanford.edu/entries/reichenbach/, 5 Nisan 2010.  
14  Erkenntnis’in hedefleri hakkında daha geniş bilgi için Reichenbach’ın, derginin ilk sayısında yer 

alan Giriş yazısına bakınız. Hans Reichenbach, “Zur Einführung”, Erkenntnis, I, Felix Meiner 
Verlag, Leipzig 1930–1931, s. 1-2. 

15  1939 yılında yayın hayatına ara verilmiş olan Erkenntnis, 1975 yılından itibaren Wilhelm K. 
Essler, Carl G. Hempel ve Wolfgang Stegmüller’in editörlüğü altında tekrar aynı adla 
yayınlanmaya başlanmıştır. Daha geniş bilgi için Bkz. Carl G. Hempel, “The Old and the New 
‘Erkenntnis’”, Erkenntnis, 9, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht-Holland 1975, s. 1-4. 
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üniversite yönetimine suç duyurusunda bulunulmuştur. Reichenbach, Yahudi kö-
kenli olması sebebiyle oluşan bu gibi baskılar sonucunda, Berlin Üniversitesi’ndeki 
görevinden uzaklaştırılmayı beklemeden, derslerini yaz sömestrinin ortasında kese-
rek, İsviçre’ye mülteci olarak gitmiştir. Yurtdışındaki Alman Bilim Adamlarına 
Yardım Derneği (Notgemeinschaft Deutscher Wissenschaftler im Ausland, Zürih) 
vasıtasıyla aynı yıl, eşi ve iki çocuğu ile birlikte Türkiye’ye iltica etmiştir.16 

Ord. Prof. Dr. Hans Reichenbach, 1933 yılında Türkiye’ye geldiğinde, İstan-
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde Umumi Felsefe ve 
Mantık kürsüsü başkanı olarak görevlendirilmiştir.17 Felsefe bölümü öğrencileri-
nin yanı sıra Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğrencilerine de; felsefe tarihi, bilim 
felsefesi ve mantık alanlarında dersler vermiştir. Hans Reichenbach’ın Edebiyat 
Fakültesi’nde verdiği dersler arasında Mantık, Marifet Nazariyesi, Muasır Felsefe, 
Zaman ve Mekân, Tabiat İlimlerinin Dünya İmajı, Mantığın Yüksek Meseleleri, 
Mantık Semineri, Marifet Nazariyesi Semineri sayılabilir.18 Reichenbach’ın dersleri 
Nusret Şükrü Hızır19 (1899-1980), Halil Vehbi Eralp20 (1907-1994) ve Macit Gök-
berk21 (1908-1993) tarafından öğrenciye tercüme edilmiştir. Hans Reichenbach’ın 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde ders vermeye baş-

 
16  Faruk Şen, a.g.e., s. 211. 
17  Mukavelesine göre, Hans Reichenbach, 550 lira aylıkla İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte-

si’ne “asli profesör” olarak tayin edilmiştir. Mukavelesinin süresinin 15.10.1933-15.10.1938 tarih-
leri arasında, beş sene için olduğu belirtilmiştir. Bkz. Reichenbach’ın İstanbul Üniversitesi Edebi-
yat Fakültesi’ndeki özlük dosyası. 

18  Reichenbach’ın İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ndeki özlük dosyası; İstanbul Üniversite-
si Edebiyat Fakültesi 1937-1938 Ders Yılı Talebe Kılavuzu, İstanbul 1938; İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi 1938-1939 Ders Yılı Talebe Kılavuzu, İstanbul 1938. 

19  1933 Üniversite Reformu’ndan sonra, üniversitede özellikle yabancı dil bilenlere ihtiyaç doğmuş-
tur. Uzun süre Almanya’da bulunduğu için iyi derecede Almanca bilen Nusret Hızır, Türkiye’ye 
döndükten sonra Hans Reichenbach ile tanışmış ve o dönemde yeterli asistan kadrosu olmadığı 
için, Reichenbach’ın da isteğiyle, önce öğrenci olarak derslere girmeye başlamıştır. Almanya’da 
bulunduğu dönemde, müzik, felsefe, matematik ve fizik gibi farklı alanlarla ilgilenmiş olan Nusret 
Hızır, felsefenin yanı sıra, fizik ve matematikte de yeterliği olduğu için, Reichenbach tarafından 
tercih edilmiştir. İstanbul Üniversitesi’nde felsefe lisans eğitimi aldığı dönemde, Reichenbach’ın 
Almanca olarak verdiği dersleri öğrencilere tercüme etmiştir. Felsefe Bölümü’nde asistan olan 
Macit Gökberk’in askere gitmesinden sonra da, Reichenbach’ın derslerini Nusret Hızır tercüme 
etmeye devam etmiştir. Reichenbach Türkiye’den ayrıldıktan kısa bir süre sonra, Nusret Hızır da 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne gitmiş ve çalışmalarını orada sürdürmüş-
tür. Bkz. Arslan Kaynardağ, Felsefecilerle Söyleşiler, İstanbul 1986, s. 22-23, 28. 

20  Halil Vehbi Eralp, İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra, 1928-1929 yılları arasında İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde lisans eğitimi almaya başlamış; 1929 yılından 
itibaren ise eğitimini Fransa’da sürdürmüştür. 1929-1932 yılları arasında Bordeaux ve Sorbonne 
üniversitelerinde felsefe eğitimi almış ve 1934’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe 
Bölümü’ne asistan olarak atanmıştır. Reichenbach’ın Fransızca verdiği dersleri Türkçeye tercüme 
etmiştir. Bkz. Arslan Kaynardağ, a.g.e., s. 65-66; Horst Widmann, Atatürk ve Üniversite Reformu, 
çev. Aykut Kazancıgil, Serpil Bozkurt, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 1999, s. 165. 

21 1932 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne asistan olarak giren 
Macit Gökberk, Hans Reichenbach’ın “Mantık” adı altında verdiği dersleri öğrenciye tercüme et-
miştir. Bu dersin Türkçe terimlerini, o zaman Felsefe Bölümü’nde öğrenci olan Nusret Hızır ile 
birlikte araştırmıştır. Macit Gökberk, asistan olduktan kısa bir süre sonra Almanya’ya giderek 
doktorasını yapmıştır. Bkz. Arslan Kaynardağ, a.g.e., s. 19, 22. 
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ladığı dönemde felsefe tarihi dersleri Orhan Sadettin22 (1894-1964) tarafından veri-
liyordu. Onun rahatsızlanmasından sonra, bu dersleri bir yıl kadar Reichenbach 
vermiştir. Ancak felsefe tarihi, onun asıl ilgi alanı dışında kaldığı için, kısa süre 
sonra bu dersleri vermeyi bırakmış ve felsefe tarihi derslerini vermesi için, 1936 
yılında Almanya’dan Türkiye’ye iltica eden filozof Ernst von Aster’i (1880-1948) 
önermiştir.23 

Reichenbach, 1935-1936 ve 1936-1937 eğitim-öğretim dönemlerinin baş-
langıcında, İstanbul Üniversitesi’nin açılış derslerini de vermiştir. Bu konuşmalar, 
daha sonra Üniversite Konferansları adı altında, İstanbul Üniversitesi yayını ola-
rak basılmıştır [60, 61, 62, 63]. Reichenbach, bu açılış derslerinde, bilimsel felse-
fe ile ilgili görüşlerini Türk akademik çevreleri ile paylaşma olanağı bulmuştur. 
1935-36 öğretim yılının açılışında verdiği ilk derste 20. yüzyıl filozoflarının, 
sadece felsefi sorunlarla ilgilendikleri için, diğer bilim disiplinlerinden uzak-
laştıklarını ve bu nedenle felsefe ile bilim dalları arasında yabancılaşma ortaya 
çıktığını vurgulamıştır. Bunun sonucunda da filozoflar, bilginin nasıl olduğunu 
sormak yerine, nasıl olması gerektiğini tasvir etmişlerdir. Bilimden ve hakikatin 
bilgisinden uzaklaşmış olan bu tür bir şiirsel felsefe her devirde mevcut olduğu 
gibi, bilimsel felsefe de her devirde yaşamıştır. Platon’un eserleri, şiirsel felsefe-
nin en güzel örnekleri arasında yer alır. Bunların estetik değeri büyüktür; fakat 
bilgiye ulaşmada tatmin edici değildirler. Sokrat öncesi doğa filozofları, bilimsel 
mantığa dayalı felsefe yapanlara güzel bir örnek teşkil ederler. Reichenbach, bi-
limsel felsefenin en parlak devirlerinin ise, Rönesans ile başladığını kabul eder. 
Eski filozofların spekülasyonla cevap vermeye çalıştığı doğa ile ilgili sorulara, 
daha sonraki dönemlerde gözlem yoluyla ve matematik temelli çözümler getiril-
miştir. Buradan da, bilimde deney ve gözlem unsurunun yanı sıra akli unsurun da 
bulunduğu ve bu unsurun, doğa bilgisine büyük ölçüde kesinlik verdiği an-
laşılmaktadır. O halde tabiat bilgisinde “tecrübi” ve “akli” olmak üzere iki temel 
unsur bulunmaktadır. Bütün tartışmalar da, bu iki unsurdan birine daha fazla 
önem verildiği hallerde ortaya çıkmaktadır. Buna göre gözleme önem verenler 
empirist, akli unsura önem verenler ise rasyonalist olmuşlar ve tarih boyunca 
doğanın gerçek bilgisine ulaşmada bu iki motif devamlı çatışma içinde olmuştur. 
24  

Reichenbach 1936-37 öğretim yılında verdiği ikinci açılış dersinde de bilim-
sel felsefe ile ilgili görüşlerini açıklamaya devam etmiştir. Ona göre mutlak haki-
kati bulmak iddiasında olan Descartes, Hume ve Kant’ın felsefe sistemlerinin 

 
22  Almanya’da Prof. Dr. Ernst von Aster’in yanında felsefe doktorasını yaptıktan sonra, 1927 yılında 

Türkiye’ye dönen Orhan Sadettin Bey, Edebiyat Fakültesi Felsefe müderrisi Mehmed İzzet Bey’in 
yanında müderris muavini olarak çalışmaya başlamıştır. Mehmed İzzet Bey’in rahatsızlanması sebe-
biyle, 1928 yılından itibaren onun derslerini de vermeye başlamış olan Orhan Sadettin, 1933 yılında 
İstanbul Üniversitesi Umumi Felsefe ve Mantık kürsüsüne doçent olarak alınmıştır. Orhan Sadettin 
Bey, yaptığı çalışmalarla Alman filozoflarının eserlerinin Türkiye’de tanınmasında öncülük etmiş 
isimlerden biridir. Bkz. Emre Dölen, Türkiye Üniversite Tarihi 3: Darülfünun’dan Üniversiteye Ge-
çiş (Tasfiye ve Yeni Kadrolar), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2010, s. 425. 

23  Arslan Kaynardağ, a.g.e., s. 67-68. 
24  Hans Reichenbach, “Descartes ve Rasyonalizm”, Üniversite Konferansları (1935-1936), İstanbul 

Üniversitesi Yayınları No. 47, Ülkü Basımevi, İstanbul 1937, s. 36-39, 44. 
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hiçbiri, ebedi hakikatin bulunabileceğini teyit edemeyeceğimiz için, doğru kabul 
edilemez. Günümüzün bilim adamları teleskop, mikroskop vb. modern teknik 
aletlerle çalışarak doğayı araştırırlar. Modern bilim artık, filozofların kesin haki-
kat olarak kabul ettiği teorileri bir tarafa bırakmış ve hatta bu fikirlerin aksini 
iddia etmiştir. Bununla birlikte felsefe teorileri ölmüş olsalar bile, felsefece düşü-
nüş tarzı devam etmektedir. Bugün felsefi sistemler yardımıyla yapılan spekülas-
yonların devri kapanmış ve yeni bir felsefi düşünüş dönemi başlamıştır; artık 
bilimsel felsefe denilen bir disiplin söz konusudur. Bilimsel felsefe, bilimsel kav-
ramların analizi ile ilgilenir. Kavramları açısından, doğa bilimleri felsefede her 
zaman önemli bir yere sahip olmuştur. Hatta bugün, doğa bilimleriyle ilgili olma-
dan felsefe yapmak mümkün değildir. Çünkü yeni kavrama tarzlarını öğreten 
bilimler, doğa bilimleridir. 20. yüzyılın en büyük felsefi keşifleri, ancak doğa 
bilimlerinin araştırma ve sonuçlarıyla sıkı bir ilişki kurmak şartıyla mümkün ola-
bilir. İşte Reichenbach için bu tür bir felsefe bilimseldir.25  

Reichenbach, ülkemizde bulunduğu yıllarda, kendi ekolünün temsilcilerinin 
yetişmesine de katkıda bulunmuştur. Yeni pozitivist felsefe çevresinin ileri gelen 
düşünürlerinden ve lojistiğin kurucularından olan Reichenbach, Türkiye’ye geldi-
ği dönemde, bu sahada zaten uluslararası bir otoriteydi. Türk meslekdaşları üze-
rinde önemli etkileri olan Reichenbach’ın, Türk öğrencileri üzerinde doğrudan 
büyük bir etkisi olduğu söylenemezse de,’İstanbul Üniversitesi’nde verdiği ders-
lerle olasılık mantığı, Türk felsefe öğretimine girmiştir. Getirdiği bu yeni mantık 
anlayışının ülkemizdeki ilk temsilcileri arasında, Nusret Şükrü Hızır yer almak-
tadır. Nusret Hızır, İstanbul Üniversitesi’nden sonra, Ankara Üniversitesi’nde 
verdiği derslerle, Reichenbach’ın, Aristoteles’in iki değerli mantığına karşı, çok 
değerli mantık anlayışını savunan görüşlerini devam ettirmiştir.26  

Olasılık mantığının Türk düşünce hayatına girişini sağlayan ilk yayın, Reic-
henbach’ın “Die logischen Grundlagen des Wahrscheinlichkeitsbegriffs” [33] 
başlıklı yazısının, Nusret Hızır tarafından “İhtimaliyet Hesabının Mantıki Esas-
ları” başlığı altında yapılan tercümesidir [43]. Bunu daha sonra, diğer tercüme 
çalışmaları takip etmiştir.  

Reichenbach’ın, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde verdiği Mantık 
derslerinin notları, 1939 yılında Halil Vehbi Eralp tarafından Türkçeye tercüme 
edilerek Lojistik adı altında yayınlanmıştır [9]. Bu kitap, Türkiye’de yeni mantık 
anlayışı ile yazılan ilk mantık eseri olmuştur.27 Eserin önsözünde Halil Vehbi 
Eralp, bu kitabın “riyazi mantık” veya “sembolik mantık” adıyla da bilinen lojis-
tik alanında bir başlangıç görüşü verme amacını taşıdığını belirtmektedir. Lojisti-
ğin, kendine özgü sembolik bir dili olduğu için, ilk başta nüfuz edilemez gibi 
görünse de, bu alanın aslında, filozofların üzerinde düşündüğü hakikatin anlamı 

 
25  Hans Reichenbach, “İlmi Felsefenin Bugünkü Meseleleri”, Üniversite Konferansları (1936-1937), 
İstanbul Üniversitesi Yayınları No. 50, Ülkü Basımevi, İstanbul 1937, s.148-158. 

26  Horst Widmann, a.g.e., s. 163-164. 
27  İsmail Köz, “Modern Türk Düşüncesinde Mantık Çalışmaları”, AÜİFD, XLIII/1, 2002, s. 151-

152, 158. 
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ve mantık-matematik ilişkisi gibi temel meselelere de cevap bulmaya uygun ol-
duğunu belirtmiştir.28  

Reicheinbach’ın eski ve yeni mantık anlayışlarını karşılaştırdığı çalışması ise 
“İlliyet ve İstikra” başlığı ile yine Halil Vehbi Eralp tarafından tercüme edilmiştir 
[66]. Reichenbach’ın lojistik anlayışının Türkiye’de çok büyük bir etki 
uyandırdığı söylenemezse de bu anlayışın Türkiye’de tanınmasında Nusret 
Hızır’ın katkısı büyüktür.29 Reichenbach’ın bilimsel felsefe konusundaki görüşle-
rini ortaya koyduğu ve hayatının son yıllarında Amerika’da iken yazdığı, The 
Rise of Scientific Philosophy [11] başlıklı eserini Türk bilim ve felsefe çevrelerine 
tanıtan ilk kişi de Nusret Hızır olacaktır.30  

Türkiye’de bulunduğu kısa süre içinde çok sayıda yayın [7, 34-40, 44-59, 64, 
65] yapan Reichenbach’ın, bu dönemde bazı yayınları Türkçeye de çevrilmiş [41, 
42, 43], bazı yayınları da, ülkemizden ayrıldıktan sonra dilimize tercüme edilme-
ye devam etmiştir [9, 15, 66, 69]. En önemli eserlerinden biri olan ve 1938 
yılında Amerika’da yayınlanan Experience and Prediction [8] başlıklı eserini de, 
Türkiye’de bulunduğu dönemde hazırladığı bilinmektedir.31  

İstanbul Üniversitesi’nde görev yaptığı dönemde, Reichenbach, kendi sa-
hasıyla ilgili uluslararası kongrelere de katılmış ve konferanslar vermiştir. 2-7 Eylül 
1934 tarihleri arasında Prag’ta düzenlenen 8. Uluslararası Felsefe Kongresi’nde 
(Actes du huitième Congrès International de Philosophie) bir bildiri [55] sunan 
Reichenbach, 1935 yılında Sorbonne’da düzenlenen Uluslararası Bilim Felsefesi 
Kongresi’ne (International de Philosophie Scientifique, Paris, 1935)32 de üç bildiri 
[51, 52, 53] ile katılmıştır. Ayrıca kongrenin açılışında yapmış olduğu konuşma da 
yayınlanmıştır [50]. Aldığı davet üzerine, 1937 yılında “felsefede olasılık kuramı” 
ile ilgili konferans vermek üzere Sorbonne (Paris) Üniversitesi Fen Fakültesi Henri 
Poincaré Enstitüsü’ne gitmiş olan Reichenbach’ın buradaki konferansı da, daha 
sonra enstitünün yıllığında yayınlanmıştır [57]. Aynı yıl, 1 Ağustos 1937 tarihinde 
başlayan Paris Arsıulusal Felsefe Kongresi’ne de bir bildiri [58] ile katılmıştır.33  

Reichenbach’ın, 1934 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felse-
fe Bölümü Seminer Kitaplığı’nın kurulmasında da büyük katkısı olmuştur. Ki-
taplığı yeni bir sistem getirerek düzenlemiş, en son çıkan kitapların getirtilmesini 
ve güncel literatürün takibini sağlamıştır. Böylece onun döneminde Felsefe ki-
taplığı, Avrupa’nın büyük üniversitelerindeki felsefe seminer kitaplıklarıyla 
yarışabilecek bir düzeye erişmiştir.34  

 
28  Hans Reichenbach, Lojistik, çev. Halil Vehbi Eralp, İstanbul 1939. 
29  Arslan Kaynardağ, a.g.e., s. 67-68. 
30 Nusret Hızır, “Bibliyografya: Hans Reichenbach, The Rise of Scientific Philosophy (Bilimsel 

Felsefenin Yükselmesi)”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, XIV(1-2), 
Ankara 1956, s. 225-226. 

31  Horst Widmann, a.g.e., s. 165, 348. 
32  Abdülhak Adnan Adıvar, Bilgi Cumhuriyeti Haberleri, T Neşriyatı, İstanbul 1945, s. 128-129. 
33  Hans Reichenbach’ın özlük dosyasında “Paris Arsıulusal Felsefe Kongresi” adı altında geçen 

kongre, 1-6 Ağustos 1937 tarihleri arasında Paris’te düzenlenen Travaux du IXe Congrès, Interna-
tional de Philosophie, Congrès Descartes, kongresidir. Bkz. Reichenbach’ın İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi’ndeki özlük dosyası. 

34  Arslan Kaynardağ, a.g.e., s. 181. 
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Türkiye’den ayrılması ve Amerika’ya gidişi  
 
Hans Reichenbach 1938 yılında Türkiye’den ayrılarak Amerika Birleşik 

Devletleri’ne gitmiştir. Ülkemizden ayrılmasında, diğer Alman hocalar gibi, ken-
disine emeklilik garantisi verilmemesi ve çocuklarının eğitimi ve yetişmesi ile 
ilgili kaygıları etkili olmuştur.35 Bunun yanı sıra, 1933 Reformunun başarısı ile 
ilgili düşüncelerinin de etkili olduğu da söylenebilir. Çünkü, Reichenbach’ın, Tür-
kiye’de bulunduğu dönemde, 1933 Üniversite Reformu’nda eksiklikler gördüğü ve 
halkın entelektüel açıdan reform anlayışından uzak olduğunu düşündüğü bilinmek-
tedir.36 Reichenbach, 1938 yılında Amerikalı felsefeci Charles W. Morris’in 
(1901-1979) yardımları ve Los Angeles’teki California Üniversitesi’nin daveti 
üzerine, Türkiye’den ayrılarak Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşmiş ve 
çalışmalarını bu ülkede devam ettirmiştir. Ülkemizden ayrılırken, Felsefe kürsüsü 
başkanlığına, kendisinin yerine, Viyana Çevresi’nden Prof. Dr. Philipp Frank’ın 
(1884-1966) getirilmesini önermişse de, daha önceden Türkiye’de tanınmasının da 
etkisiyle, Prof. Dr. Ernst von Aster (1880-1948) tercih edilmiştir.37 Bir başka görü-
şe göre ise, Reichenbach, bilim ve felsefe anlayışlarının birbirine yakın olması 
sebebiyle, kendisinin yerine Ernst von Aster’in gelmesini özellikle istemiştir.38 

Reichenbach, Amerika’da California ve Columbia üniversitelerinde dersler 
vermiştir. 1946 yılında ilk eşi Elizabeth’ten ayrılan Reichenbach meslekdaşı Ma-
ria Leroi Moll ile ikinci evliliğini yapmıştır.39 Ülkemizde bulunduğu kısa süre 
içinde doktora çalışması yaptırmamış Hans Reichenbach, gerek Türkiye’ye gel-
meden önce gerekse Türkiye’den ayrıldıktan sonra pek çok doktora öğrencisi 
yetiştirmiştir. Reichenbach’ın Berlin Üniversitesi’nde çalıştığı dönemde, dokto-
rasını yaptırdığı Carl Hempel, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleş-
miş ve Yale, Princeton ve Pittsburgh üniversitelerinde dersler vermiştir. Los An-
geles Üniversitesi’nde de Reichenbach’ın, altı doktora öğrencisi daha yetiştirdiği 
bilinmektedir. Bu öğrencilerden W. Bruce Taylor, Reichenbach ile 1949-1953 
yılları arasında çalışmıştır. Melvin Maron ve Norman Martin ise, 1951 yılında 
doktoralarını Reichenbach’ın yanında tamamlamışlardır. Yine buradaki doktora 
öğrencilerinden Cynthia Shuster, daha sonra Washington Devlet Üniversitesi’nde 
profesör olmuş ve kariyerine Montana Üniversitesi’nde devam etmiştir. Hilary 
Putnam ise önce Princeton’da, ardından da emekli olana kadar Harvard Üniversi-
tesi’nde çalışmıştır. Amerika’da çeşitli üniversitelerde dersler vermiş olan diğer 

 
35  Arslan Kaynardağ, a.g.e., s. 28; Arnold Reismann, a.g.e., s. 32. 
36  Faruk Şen, a.g.e., s. 211-212. 
37  Emre Dölen, a.g.e., s. 425. 
38  Arslan Kaynardağ, a.g.e., s. 28. 
39  “Hans Reichenbach”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 

http://plato.stanford.edu/entries/reichenbach/, 5 Nisan 2010. 
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bir doktora öğrencisi Wesley Salmon ise, Reichenbach’ın özellikle olasılık 
mantığı ile ilgili görüşlerinden etkilenmiş ve daha da ileri götürmüştür.40  

Amerika’da bulunduğu dönemde yayın faaliyetlerine de ara vermeyen Reic-
henbach’ın çok sayıdaki eseri arasında, bilimsel felsefe ile ilgili görüşlerini kap-
samlı olarak içeren ve 1951 yılında basılan The Rise of Scientific Philosophy [11] 
başlıklı eseri oldukça önemlidir. Daha önce de ifade edildiği gibi, bu eser Türk 
felsefe dünyasına 1956 yılında Nusret Hızır tarafından tanıtılmış ve 1981 yılında 
da Cemal Yıldırım tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir [15]. Bu eserde Reic-
henbach, klasik felsefenin, gözlemleri aşan “asıl gerçek” olanı aramaktan, metafi-
zikten ve spekülasyonlardan öteye geçemediğini ve bu sebeple günümüzde felse-
fenin, artık bilimsel olması gerektiğini belirtir. Her dönemde bilimle etkileşim 
içinde bulunan felsefenin, yaşamı etkileyen bilimin etkisi dışında tutulabileceği 
düşünülemez. Felsefede spekülasyon, üzerinde sadece tahmin yürütülen problem-
lerin çözümünü sağlayan mantıksal araçların henüz bulunmadığı zamanlarda 
kullanılan geçici bir aşamayı temsil eder. Oysa felsefenin yaklaşımı bilimsel ol-
malıdır. Filozof da, “bilgi üreten” yöntemler kullanmalıdır. Bu anlamda bugün 
için geleneksel felsefe yetersizdir; artık modern bilimsel felsefe gereklidir.41 

Reichenbach, “Probability Methods in Social Sciences” başlıklı yazısında 
[68] ise sosyal bilimlerdeki olasılık yöntemleri üzerinde durmuştur. Türkçeye de 
tercüme edilmiş [69] olan bu yazıda Reichenbach, fizik bilimlerinin yasalarının 
istatistik verilere dayanmasında olduğu gibi, toplum bilimlerinin yasalarının da 
temelde istatistiksel olduğunu ileri sürmüştür. Ancak fizik bilimlerle sosyal bilim-
ler arasındaki fark, bu bilimlerin gözlemlerden yola çıkarak ortaya koydukları 
istatistik yasalardaki olasılık derecelerinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. 
Tıpkı fizik bilimleriyle uğraşanların yaptığı gibi, tarihçilerin yaptığı açıklamalar 
da istatistik verilere dayanılarak ortaya konulur. Reichenbach bunu şöyle örnek-
lendirir: “Bir savaşı, endüstriyel hammadde alanlarını ele geçirmek isteğiyle ya da 
yönetici sınıfın, halkın üstündeki egemenliğini sağlamlaştırmak isteğiyle 
açıklamak, insan davranışının istatistik yasalarına dayanmak demektir.” Reichen-
bach’a göre, toplum bilimcisinin işinin, fizik bilimciden farklı tarafı, araştırma 
konusunun, yer ve zaman bakımından genişliğidir. Fizikçi küçük olayların, top-
lum bilimci ise daha büyük olayların istatistikleriyle uğraşır.42 

Hans Reichenbach, 9 Nisan 1953 tarihinde ani bir kalp krizi neticesinde Los 
Angeles’ta vefat etmiştir. Vefatından önce üzerinde çalışmakta olduğu, bilimsel 
yasaların doğası ile ilgili problemler (Nomological Statements and Admissible 
Operations [12]) ve zaman felsefesi (The Direction of Time [13]) üzerine olan iki 
eseri ölümünden sonra yayınlanmıştır. Ayrıca bazı yazıları da yine ölümünden 
sonra, eşi Maria Reichenbach tarafından bir araya getirilerek yayınlanmıştır [14]. 
American Academy of Arts and Sciences (Amerikan Bilim ve Sanatlar Akademi-

 
40  “Hans Reichenbach”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 

http://plato.stanford.edu/entries/reichenbach/, 5 Nisan 2010. 
41  Hans Reichenbach, Bilimsel Felsefenin Doğuşu, çev. Cemal Yıldırım, Remzi Kitabevi, İstanbul 

1981, s. 5, 9, 203-205. 
42  Hans Reichenbach, “Toplum Biliminde Olasılık Yöntemleri”, çev. Mete Tunçay, Ankara Üniver-

sitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, XIX/2, Ankara (Haziran) 1964, s. 307-309, 314. 
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si) ile American Physical Society (Amerikan Fizik Topluluğu) üyesi olan Hans 
Reichenbach’a 1947 yılında American Philosophy Association (Amerikan Felsefe 
Derneği) nişanı tevcih edilmiştir. 43  

Sonuç 
 
Cumhuriyet dönemi bilim ve eğitim hayatının en önemli olaylarından birisi 

olan 1933 Üniversite Reformu çerçevesinde İstanbul Üniversitesi’nde görev alan 
yabancı bilim adamları arasında, mantıksal empirizmin önemli temsilcilerinden, 
uluslararası üne sahip Ord. Prof. Dr. Hans Reichenbach da yer almaktadır.  

Reichenbach, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde 
göreve başladıktan sonra, ders vermenin yanı sıra bilimsel konularda disiplinler 
arası kurs ve seminerler vermiş, çeşitli yayınlar yapmıştır. Bunlar arasında yeni 
mantık anlayışını Türk felsefe camiasına tanıtan yayınlar özellikle dikkat çeker. 
Bu faaliyetleri sayesinde, görüşlerini Türk akademik çevreleri ile paylaşma ola-
nağı bulmuştur. Böylece gerek verdiği dersler gerek yaptığı yayınlarla olasılık 
mantığının Türk felsefe eğitim ve araştırma alanına girmesini sağlamıştır. 20. 
Yüzyılda bilimsel felsefenin oluşmasında dünya çapında önemli yeri bulunan 
Reichenbach, Türkiye’de bulunduğu yıllarda, Mantıksal pozitivizmin ve olasılık 
mantığının ülkemizdeki ilk temsilcilerinin yetişmesine de öncülük etmiştir. Reic-
henbach, ülkemizde kaldığı kısa süre içinde, gerek idari gerekse bilimsel faaliyet-
leriyle Felsefe Bölümü’nün öğretim programının ve araştırma anlayışının yeniden 
yapılandırılmasında etkin olmuştur.  

 
 

EK: Yayınları44 
 
a) tez 
 
1.  Der Begriff der Wahrscheinlichkeit für die mathematische Darstellung der 

Wirklichkeit, Erlangen Üniversitesi, 1915 (doktora tezi). 
2.  Relativitätstheorie und Erkenntnis apriori, Stuttgart Üniversitesi, 1920 (do-

çentlik tezi). 
 
b) kitap 
 
3.  Axiomatik der relativistischen Raum-Zeit-Lehre, 1920.  
4.  Der gegenwärtige Stand der Relativitätsdiskussion, 1922.  
5.  Von Kopernikus bis Einstein. Der Wandel unseres Weltbildes, 1927. 

 
43  Stefan Büttner, a.g.m., s. 305.  
44  Yukarıdaki yayın listesinde, Hans Reichenbach’ın, çok sayıdaki yayını içinden, metin içinde adı 

geçen ve Türkiye’de basılmış olanlarına yer verilmiştir. Bütün yayınları için Bkz. “Katalog der 
Deutschen Nationalbibliothek”, https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Hans+Reichenbach 
&method= simpleSearch; “Chronological List of Reichenbach’s Publication”, 
http://plato.stanford.edu/entries/reichenbach/publications.html.  
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6.  Philosophie der Raum-Zeit-Lehre, 1928.  
7.  Wahrscheinlichkeitslehre. Eine Untersuchung über die logischen und mat-

hematischen Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Leiden 1935.  
8.  Experience and prediction: an analysis of the foundations and the structure 

of knowledge, University of Chicago Press., Chicago 1938. 
9.  Lojistik, çev. Halil Vehbi Eralp, İstanbul Üniversitesi Yayınları, No. 101, 

Türkiye Basımevi, İstanbul 1939.  
10.  Philosophic Foundations of Quantum Mechanics, 1944.  
11.  The Rise of Scientific Philosophy, University of California Press., Berkeley 

& Los Angeles 1951.  
12.  Nomological Statements and Admissible, North Holland 1954.  
13.  The Direction of Time, ed. Maria Reichenbach, University of California 

Press, 1956. 
14.  Hans Reichenbach, Selected Writings, 1909-1953, 2 cilt, ed. Maria Reichen-

bach, Robert S. Cohen, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, Holland-
Boston-London 1978.  

15.  Bilimsel Felsefenin Doğuşu, çev. Cemal Yıldırım, Remzi Kitabevi, İstanbul 
1981. 

 
c) makale 
 
16.  “Die Einsteinische Raumlehre”, Die Umschau, 24, 1920, s. 402-405. 
17.  “Über die phisikalischen Voraussetzungen der Wahrscheinlichkeitsrech-

nung”, Zeitschrift für Physik, 2/2, 1920, s. 150-171. 
18.  “Die physikalischen Voraussetzungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung”, 

Die Naturwissenschaften, 8/3, 1920, s. 46–55. 
19. “Philosophische Kritik der Wahrscheinlichkeitsrechnung”, Die Naturwissen-

schaften, 8, 1920, s. 146–153. 
20.  “Erwiderung auf H. Dinglers Kritik an der Relativitätstheorie”, Physikalische 

Zeitschrift, 22, 1921, s. 370-384. 
21.  “Bericht über eine Axiomatik der Einsteinschen Raum-Zeit-Lehre“, Physika-

lische Zeitschrift, 22, 1921, s. 683–686. 
22.  “Erwiderung auf Herrn Theodor Wulfs Einwände gegen die allgemeine Rela-

tivitätstheorie”, Astronomische Nachrichten, 213, 1921, s. 307-310. 
23.  “Die Einsteinsche Bewegungslehre”, Die Umschau (Frankfurt) 25, 35, 1921, 

s. 501-505. 
24. “La signification philosophique de la théorie de la relativité”, Revue philoso-

phique de la France et de l’Étranger, 94, 1922, s. 5–61.  
25. “Relativitätstheorie und absolute Transportzeit”, Zeitschrift für Physik, 9(1-

2), 1922, s. 111–117.  
26. “Erwidering auf Herrn Andersons Einwände gegen die allgemeine Relativi-

tätstheorie”, Astronomische Nachrichten, 213, 1922, s. 373-376.  
27. “Der gegenwärtige Stand der Relativitätsdiskussion”, Logos, X/3, 1922, s. 

316–378.  
28.  “Radiotechnik und Kultur”, Radio-Umschau, Frankfurt, 14 (18 May 1924).  
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29.  “Was ist Radio?”, Die Radio-Reihe, 1, B.C. Schmidt–Zeit- Max Kahn Ver-
lag, Berlin–Stuttgart 1924. 

30. “Stetige Wahrscheinlichkeitsfolgen”, Zeitschrift für Physik, 53, 1929, s. 274–
307. 

31.  “Kausalität und Wahrscheinlichkeit”, Erkenntnis, I(2-4), 1930, s. 158–188. 
32.  “Axiomatik der Wahrscheinlichkeitsrechnung”, Mathematische Zeitschrift, 

34, 1932, s. 568–619. 
33.  “Die logischen Grundlagen des Wahrscheinlichkeitsbegriffs”, Erkenntnis, 

III, 1932, s. 410–425. 
34.  “Vom Bau der Welt”, Die Neue Rundschau, 1933, s. 39-60; 235-250.  
35.  “Kant und die Naturwissenschaft”, Die Naturwissenschaften, 21, 1933, s. 

601–606.  
36.  “Kausalität und Wahrscheinlichkeit in der gegenwärtigen Physik”, Unter-

richtsblätter für Mathematik und Naturwissenschaften, 39/3, 1933, s. 65-69.  
37.  “Die logischen Grundlagen des Wahrscheinlichkeitsbegriffs”, Erkenntnis, 

3(4-6), 1933, s. 401–425.  
38.  “In eigener Sache”, Erkenntnis, 4, 1934, s. 75-78.  
39.  “Wahrscheinlichkeitslogik”, Erkenntnis, 5(1-3), 1934, s. 37-43.  
40.  “Sur les fondements logiques de la probabilité”, Recherches philosophiques, 

4, 1934, s. 361-370. 
41.  “Zaman ve Mekan”, Edebiyat, 2, İstanbul (Ağustos) 1934, s. 36-45.  
42.  “Yeni Mantık”, Varlık, 12, Ankara (Ocak) 1934, s. 178 vd.  
43.  “İhtimaliyet Hesabının Mantıki Esasları”, çev. Nusret Şükrü Hızır, Felsefe 

Yıllığı, 2, İstanbul 1934-1935, s. 283-308.  
44.  “Metaphysik bei Jordan”, Erkenntnis, 5, 1935, s. 178-179.  
45.  “Bemerkung zu H. Blumes finiter Wahrscheinlichkeitsrechnung”, Zeitschrift 

für Physik, 93, 1935, s. 792-794.  
46.  “Zur Induktionsmachine”, Erkenntnis, 5, 1935, s. 172-173.  
47.  “Bemerkungen zu Carl Hempels Versuch einer finitistischen Deutung des 

Wahrscheinlichkeitsbegriffs”, Erkenntnis, 5/4, 1935, s. 261-266.  
48.  “Über Induktion und Wahrscheinlichkeit. Bemerkungen zu Karl Poppers 

Logik der Forschung”, Erkenntnis, 5/4, 1935, s. 267-284.  
49.  “Bemerkungen zu Karl Marbes statistischen Untersuchungen zur Wahr-

scheinlichkeitsrechnung”, Erkenntnis, V/5, 1935, s. 305-322. 
50.  “Ansprache bei der Begrüssungssitzung des Pariser Kongresses”, Actes du 

Congrès International de Philosophie Scientifique, (Paris, 1935), 1, 1936, s. 
16-18.  

51.  “L’empirisme logistique et la désagrégation de l’a priori”, Actes du Congrès 
international de philosophie scientifique, (Paris, 1935), I: Philosophie scien-
tifique et empirisme logique, 1936, s. 28-35.  

52.  “Die Induktion als Methode der wissenschaftlichen Erkenntnis”, Actes du 
Congrès International de Philosophie Scientifique, (Paris, 1935), IV, 1936, 
s. 1-7.  
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53.  “Wahrscheinlichkeitslogik als Form wissenschaftlichen Denkens”, Actes du 
Congrès international de philosophie scientifique, (Paris, 1935), IV: Induc-
tion et probabilité, 1936, s. 24-30.  

54.  “Logistic Empiricism in Germany and the present State of its Problems”, The 
Journal of Philosophy, 33/6, 1936, s. 141-160.  

55.  “Die Bedeutung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs für die Erkenntnis”, Actes 
du huitième Congrès International de Philosophie, (Prague, Sept. 2-7, 1934), 
1936, s. 163-169.  

56.  “Warum ist die Anwendung der Induktionsregel für uns notwendige Bedin-
gung von Voraussagen?”, Erkenntnis, VI/1, 1936, s. 32-40.  

57.  “Les fondements logiques du calcul des probabilités”, Annales de l’Institut 
Henri Poincaré, 7/5, 1937, s. 267–348. 

58.  “La Philosophie scientifique: une esquisse de ses traits principaux”, Travaux 
du IX Congrès International de Philosophie, (Paris 1937), 4, 1937, s. 86-91.  

59.  “Causalité et induction”, Bulletin de la Societé française de Philosophie, 
37/4, 1937, s. 127-159.  

60.  “Descartes ve Rasyonalizm”, Üniversite Konferansları (1935-1936), İstanbul 
Üniversitesi Yayınları No. 47, Ülkü Basımevi, İstanbul 1937, s. 35-44. 

61.  “Hume ve Tecrübecilik”, Üniversite Konferansları (1935-1936), İstanbul 
Üniversitesi Yayınları No. 47, Ülkü Basımevi, İstanbul 1937, s. 45-55. 

62.  “Kant ve İntikat Felsefesi”, Üniversite Konferansları (1935-1936), İstanbul 
Üniversitesi Yayınları No. 47, Ülkü Basımevi, İstanbul 1937, s. 56-66. 

63.  “İlmi Felsefenin Bugünkü Meseleleri”, Üniversite Konferansları (1936-
1937), İstanbul Üniversitesi Yayınları No. 50, Ülkü Basımevi, İstanbul 1937, 
s. 148-158. 

64.  “On Probability and Induction”, Philosophy of Science, 5/1, 1938, s. 21-45.  
65.  “Reply to Everett J. Nelson’s Criticism”, The Journal of Philosophy, 35/5, 

1938, s. 127-130.  
66.  “İlliyet ve İstikra”, Felsefe Semineri Dergisi, 1, çev. Halil Vehbi Eralp, İs-

tanbul Üniversitesi Yayını No. 99, İstanbul 1939, s. 30-45.  
67.  “Philosophy: Speculation or Science?”, The Nation, 164/1, 1947, s. 19-22. 
68.  “Probability Methods in Social Sciences”, The Policy Sciences: Recent De-

velopments in Scope and Method, ed. D. Lerner, H. D. Laswell, Hoover Insti-
tute Studies, Stanford University Press, California 1951, s. 121-128. 

69.  “Toplum Biliminde Olasılık Yöntemleri”, çev. Mete Tunçay, Ankara Üni-
versitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, XIX/2, Ankara (Haziran) 1964, s. 
305-315. 

 
d) editörlük 
 
70.  Erkenntnis, Felix Meiner Verlag, Leipzig 1930-1939 (Rudolf Carnap ile 

birlikte). 
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TAKİYETTİN MENGÜŞOĞLU FELSEFESİNİN ANAHATLARI 
 

Seval Bulutoğlu* 
 

THE OUTLINES OF TAKİYETTİN MENGÜŞOĞLU’S PHILOSOPHY 
 
 
ABSTRACT 
In this lecture, the outlines of philosophical antropology improved by Takiyet-
tin Mengüşoğlu are studied. In this project, he set forth a philosophical antro-
pology grounded by onthology, that deals with the human existance in its 
concrete totality. Husserl’s phenomenological approximation and Hartmann’s 
new onthology both have an important place at his project of philosophical ant-
ropolgy. That’s why before investigating this project ve looked at his opinions 
about these approximations. 
Key words: Mengüşoğlu, Hartmann, philosophical antropology, cultural ant-
ropology, onthology, phenomenology, intentio recta, 

 
ÖZET 
Bu çalışmada Takiyettin Mengüşoğlu’nun ortaya koyduğu felsefi antropoloji 
ana hatları ile ele alınmaktadır. O, bu projesinde insan varlığını somut bütün-
lüğü içinde ele alan ontoloji temelli bir felsefe ortaya koymaktadır. Bu proje-
nin temellendirilmesinde gerek Husserl’in fenomenolojik yaklaşımının ge-
rekse Hartmann’ın yeni ontolojisinin önemli yeri vardır. O nedenle felsefi 
antropolojiye geçmeden evvel, Mengüşoğlu’nun bu söylemler hakkındaki 
görüşlerine yer verilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Mengüşoğlu, Hartmann, felsefi antropoloji, ontoloji, 
fenomenoloji, intentio recta, 
 

… 
 

Giriş 
 
1928 yılında Sivas Lisesinden mezun olan Mengüşoğlu, yüksek öğrenimini 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderildiği Almanya’da tamamlamıştır.1 Göttin-

 
*  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü doktora örgencisi.  
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gen ve Berlin Üniversiteleri’nde eğitimini gerçekleştiren Mengüşoğlu, dönemin en 
ünlü hocalarını yakından tanımak ve kendilerinden dersler dinlemek olanağını elde 
etmiştir. Berlin’de Nicolai Hartmann’ın öğrencisi olduğu dönemde, Husserl ve 
Heidegger Freiburg’da, Uexküll Hamburgda dersler vermektedir. O dönemde Al-
man Üniversiteleri’nde felsefe alanında olduğu kadar doğa bilimleri alanında da 
birçok ünlü fizikçi, kimyager, biyolog görev yapmaktadır. Yeniçağ’dan beri gel-
mekte olan idealist yaklaşımlar ve epistemoloji teorileri sarsılmakta, ontolojide yeni 
yollar aranmaktadır. Felsefe ve bilimler, gelişen siyasi konjonktürle birlikte dikkat-
lerini insan üzerine yoğunlaştırmışlardır. Avrupa’da ortaya çıkan ulusal hareketler 
kendi insanını tanımak istemektedirler. Biyoloji, psikoloji gibi bilimler, insan üzeri-
ne yaptıkları araştırmalarında büyük aşamalar kat ederken, antropoloji, fiziksel, 
kültürel ve felsefi alanda yeni bir bilim olarak kendini göstermektedir. Dönem, 
felsefe ve bilimlerde çok önemli gelişmelerin ve açılımların gerçekleştiği bir dönem 
olmakla beraber Avrupa, özellikle de Almanya siyasi olarak çok önemli gelişmele-
rin arifesindedir. Mengüşoğlu böyle bir dönemde Almanya’da öğrenim görmüş, 
Aslan Kaynardağ ile yaptığı söyleşide belirttiği gibi ilgi duyduğu birçok konuda 
ünlü hocalardan dersler dinlemiştir.2  

Doktorasını “Husserl ve Scheler’de Bilinebilirliğin Sınırları” isimli çalışması 
ile Nicolai Hartman’ın yanında tamamlayan Mengüşoğlu, 1937 yılında Türkiye’ye 
döner. Edebiyat Fakültesi’nde felsefe asistanı olarak göreve başladığında fakültede 
Reichenbach ve von Aster görev yapmaktadır. 1933 üniversite reformu henüz 
gerçekleşmiş, Türkiye’de Mantıkçı Pozitivizm bir felsefe geleneği olarak yerleşti-
rilmeye çalışılmaktadır. Mengüşoğlu söyleşisinde Reichenbach’ın pozitivist felse-
fesinin fazla sorgulanmadan kabul edildiğini, bu düşüncenin felsefeyi suya sabuna 
dokunmayan bir tür matematiksel kafa jimnastiği haline getirdiğini söyler.3 Men-
güşoğlu, 1942 yılında “Nicolai Hartmann’ın 20. Asır Felsefesindeki Yeri” 
çalışması ile doçent, 1953 yılında profesör olmuştur.4 

1978 yılında emekli olana dek İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde gö-
rev yapan Mengüşoğlu ortaya koyduğu özgün felsefesi ile özel bir öneme sahip 
hocalarımızdandır. 1978’de ilk baskısı yayımlanan Felsefeye Giriş isimli ki-
tabının önsözünde felsefe disiplinini ele alış biçiminin Batı dillerinde yazılan 
‘giriş’lerden birçok bakımlardan ayrıldığını belirtir.5 Öncelikle bu kitap, felsefe, 
bilim ve sanatı yaşamla olan tüm ilişkilerinden soyutlayarak ele alan önceki söy-
lemlerden farklı bir yaklaşım sergilemekte ve bu disiplinlerin yaşamla ilişkilerini 
yeniden kurmaya çalışmaktadır. 

O, felsefe nedir? sorusunu sormamakta, bunun yerine, felsefe problemlerini 
incelemeye ve betimlemeye çalışmaktadır. Çünkü “bir şeyin ne olduğunu sormak 
verimsiz bir sorudur. Böyle sorulmuş bir sorunun tek bir cevabını vermek veya 

 
1  Mengüşoğlu T., “Takiyettin Mengüşoğlu’ile Konuşma, Felsefe, Kültür ve eğitim Üzerine”, Felse-

fecilerle Söyleşiler, yay. haz. Aslan Kaynardağ, Elif Yay, İstanbul, s. 5. 
2  Age., s. 8. 
3  Age., s.10. 
4  Yüzyılımızda İnsan Felsefesi, Türkiye Felsefe Kurumu Yay., yay. haz. İoanna Kuçuradi, Ankara, 

1997, s. 285. 
5  Mengüşoğlu T., Felsefeye Giriş, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000, s. 9. 
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açık cevaplarını bulmak mümkün değildir. O nedenle bir şeyin ne olduğunu sor-
mak yerine, onu göstermek onu tahlil ve tasvir etmek daha doğru olacaktır.”6  

Bu sözleri ile felsefi tavrını ortaya koyan Mengüşoğlu, felsefi sistemlerden 
değil problemlerden hareket eden bir tutum benimsemiştir. Varolan teorilerden 
farklı olarak yeni bir görüşle ortaya koyduğu felsefi antropoloji, “insanı, onun 
bütün yapıp-ettiklerini, bunların ürünü olan insan başarılarını, fenomenlerini yeni 
bir ışık altına koymak ve böylece de insan denilen varlık alanını anlamak, kavra-
mak”7 amacını güder.  

Mengüşoğlu’nun felsefi tavrı fenomenlerden hareketle problem alanlarına 
yönelen ve araştıran bir ontoloji temellidir. Bu anlamda Husserl’in ortaya koydu-
ğu fenomenoloji ile yakından ilgilenmiş ve hesaplaşmıştır. Ancak asıl eğilimini 
Nicolai Hartmann’ın ortaya koyduğu yeni ontoloji oluşturur. Geliştirmiş olduğu 
felsefi antropoloji projesi de bu temelde ele alınmıştır. Öte yandan Mengüşoğlu 
kendi antropolojik görüşlerini sergilerken varolan antropolojik teorileri ve insan 
anlayışlarını da eleştirel bir tavırla ele almış, onlarla hesaplaşarak kendi teorisini 
geliştirmiştir.  

Biz bu yazımızda Mengüşoğlu’nun felsefi serüvenini kendisinin izlediği yol 
üzerinden takibetmeye çalışıyoruz. Bu anlamda öncelikle Mengüşoğlu’nun Hus-
serl felsefesi ile ilgili görüşleri ele alınmış, daha sonra yeni ontoloji hakkındaki 
görüşleri aktarılmıştır. Son olarak felsefi antroploji hakkındaki düşüncelerinin 
serimlemesine geçilmiştir. Değerlendirme kısmında ise onun felsefi antropolojisi 
ile ilgili değerlendirme, eleştiri ve yorumlara yer verilmiştir. 

 
 

Fenomenolojik Yaklaşımı 
 

Mengüşoğlu’na göre, yirminci yüzyılın başlarında Husserl tarafından ortaya 
konan ve yeni bir felsefe yapma tarzı olarak görülen fenomenoloji, felsefenin 
içinde bulunduğu bunalımı aşmasını sağlayabilecek yeni bir çözüm önerisi olmuş-
tur.8 Yirminci yüzyılın başlarında felsefe alanındaki çalışmaların bir çıkmaza 
saplandığı birçok felsefecinin ortak görüşüdür.  

Edmund Husserl, 1911 yılında Almanya’da Logos Dergisinin İlk sayısında 
yayımlanan yazısında9 felsefenin bir devrime ihtiyacı olduğu görüşünü savun-
maktadır. Bu devrim kesin bilim anlamında felsefenin yeniden temellendirilmesi 
amacına yönelik olmalıdır. Husserl, felsefenin yetkin olmayan bir bilim olduğunu 
söylemez. Onun söylediği, felsefenin henüz bir bilim haline gelemeyişidir. Ge-
rekçe olarak da, nesnel olarak kavranmış ve temellendirilmiş teorik bir içeriğinin 
olmayışını gösterir. Husserl’e göre felsefi çalışma için özel bir araştırma alanının 
tanımlanmamış oluşu, sistemlerin eleştirilmesi ile yetinilmesi onu çıkmaza sok-
muş, kısır bir duruma getirmiştir. Felsefe eski sistemleri, onların eleştirisini ya da 

 
6  Agy. 
7  Mengüşoğlu T, Felsefi Antropologi, İst. Üniv. Ed. Fak. Yay. İstanbul, 1971, s. 53. 
8  Mengüşoğlu T. Fenomenologi ve Nicolai Hartmann, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yay. İstanbul, 1976, s.2. 
9  Husserl E. Kesin Bir Bilim Olarak Felsefe, çev. Abdullah Kaygı, TFK yay. Ankara,2007. s.7. 
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herhangi bir bilime yönelmeyi bırakarak kendi öz alanına yönelmelidir. Onun 
ünlü deyişi ile “araştırma dürtüsü felsefelerden değil, şeylerden ve problemlerden 
yola çıkmalıdır.”10 

Mengüşoğlu’na göre felsefenin tıkanan yolunu açacak yeni söylemin özü bu 
billdirimde yer almaktadır.11 Ona göre, Kant’dan önce ya rasyonalist ya da empi-
rist tavır gösteren felsefe, Kant’ın söylemi ile birlikte bu iki tavrı da barındıran 
yeni bir model kazanmıştır.12 Kant, içinde yaşadığımız ve bilimlerle yasalarını 
kavradığımız dünyanın, bilme yetilerimizin verili formlarına uyan fenomenlerin 
dünyası olduğunu söylemektedir. Transendental bilme yetisiyle insan bu dün-
yanın merkezindedir. Mengüşoğlu’na göre bu idealist kritik kendinden sonraki 
felsefeyi çok etkilemiş, Alman İdealizm’inin yolunu açmıştır. Hegel’in kurgul 
sistem felsefesi bu sürecin en yüksek aşamasıdır. Ona göre tek yanlı spekülatif 
diyalektik metoda dayanan bu sistem kurgusallığın son sınırına varmış ve bu 
nedenle temeli çürük bir yapı olarak çökmüştür.13 

Mengüşoğlu bu tarihten sonra felsefenin kendisine alan olarak bilgiyi seçerek 
bilimler felsefesi haline geldiğini söyler. Felsefe, geniş anlamda bir dünya bilgisi 
olmaktan çıkarak doğa bilimlerinin bilgi teorisi haline gelmiştir. Mengüşoğlu bu 
dönemde ortaya çıkan tarihselci akımları da felsefenin alanını daraltmakla, felsefi 
sistemleri inceleyen bir tarih felsefesi haline getirmekle eleştirir.14 İşte Husserl’in 
fenomenoloji felsefesi böyle bir zamanda ortaya çıkarak ona bağımsız ve özel bir 
araştırma alanı açmış, onu içinde bulunduğu çıkmazdan çıkarmıştır. Husserl “Fe-
nomenlere, şeylere dönmeli”15 demekle felsefeye kendine özgü alanını göster-
mektedir ve bu yolla felsefe, eski sistemleri, onların kritiğini, ya da herhangi bir 
bilime yönelmeyi bırakarak şeyler alanına dönecektir. 

Mengüşoğlu, Husserl’in ortaya koyduğu fenomenoloji yaklaşımının kısa bir 
tanıtımını Fenomenologi ve Nicolai Hartmann adlı kitabının giriş bölümünde 
yapar. Buna göre fenomenolojiyi fenomenlerin bilimi olarak görmek alışkın olu-
nan bir tutumdur. Ancak bütün bilimlerin söz ettiği fenomen kavramı ile feno-
menolojinin fenomen kavramı arasında fark vardır. Bilimlerin çalışma alanını 
oluşturan fenomenler, olaylar, zaman ve mekan kavramı içinde olup bitenlerden 
ibarettir. Husserl’in felsefenin çalışma alanı olarak gösterdiği fenomenler ise öz 
(essentia) fenomenleridir. Öz fenomenleri, fenomenolojiye ait redüksiyon yönte-
mi ile empirik gerçeklikten ayıklanmış, genel olan, ideal olan ve zaman ve mekan 
koşuluna bağlı olmayan verilerdir.16 Mengüşoğlu’nun Husserl’den aktardıklarına 
göre, “fenomenoloji, apriori betimleyen bir öz bilimi olarak kendisini her türlü 

 
10  Husserl, Age, s.71. 
11  Mengüşoğlu T. Age., s. 2. 
12  Age., s.1 
13  Mengüşoğlu T., Age., s.1. 
14  Mengüşoğlu T., Age., s.2 
15  Agy. 
16  Mengüşoğlu T. “Fenomenolojiden Önceki Felsefenin Durumu ve Husserl’in Fenomenolojisi”, 

Tomris Mengüşoğlu, “Önsöz”,E. Husserl, Kesin Bir Bilim Olarak Felsefe, çev. Tomris Mengü-
şoğlu, YKY, İstanbul,1995, s.14. ( Tomris Mengüşoğlu çevirisini yaptığı bu kitaba yazdığı önsöze 
adı geçen makaleyi de eklemiştir. Türkçeleştirilmiş bir metin olduğundan alıntılarda tercih edil-
mektedir. S.B)  
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teoriden uzak tutar.”17 Hiçbir varsayıma ve önceden konulmuş bir kurama da-
yanmadan araştırmalarına başlar. Kuramın ileri sürüldüğü yerde tümdengelimsel 
hareket edilir. Bir temel ilke vardır, açıklanması istenen şey, bu ilkeden çıkarılır. 
Betimleyici bir bilim olan fenomenolojide ise açıklanacak, çıkarım yapılacak bir 
şey yoktur. Fenomenoloji doğrudan ve temel verileri betimleyebilir. Bu betimle-
me empirik yani duyulara dayanan bir betimleme olmayıp bir öz betimlemesidir. 
Fenomenolojinin alanını oluşturan, empirik dünyadan soyutlanmış özlerin algısı 
ile duyulara dayalı algı arasında bir paralellik vardır. Duyulara dayanan algılar 
deneyim olarak doğal dünyaya ait bilginin başlangıcını oluştururlar. Duyulara 
dayanan bu algı, gerçekliğin, nesneye ait tekilliğin ayraca alınması ile öz algısına 
çevrilebilir. Bu öz algısı artık empirik bir algı değil, “saf öz” olarak eidetik bir 
nesnedir.18 Husserl’in izlediği bu yöntem redüksiyon yöntemidir.19 Bu yöntem ile 
doğal tavır ayraç içine alınır, ona epoche uygulanır. Yani dış dünya ile doğrudan 
doğruya ilişki içinde kurulmuş her türlü bağ, bilgi, önyargı ve tasarımlar askıya 
alınır. Ayracın dışında kalan alan öz fenomenlerinin alanıdır. Bu alan aynı za-
manda bütün dünyanın, onunla ilgili herşeyin, canlıların, insanın, kendi varolu-
şumuzun dışarda bırakıldığı bir alan olarak mutlak bilinç alanıdır. Husserlin öner-
diği fenomenolojik tavır mutlak bilinç alanına yöneliktir.20 Fenomenolojik redük-
siyon uygulanarak gerçekleştirilen bu refleksiyona fenomenolojik refleksiyon 
denir ve diğer refleksiyonlardan ayrı tutulmalıdır.21 Bu refleksiyonu gerçekleşti-
ren özne artık “saf ben”dir ve dünya ile ilgili bütün bilgiyi garanti eder.  

Buradan çıkan sonuç şudur; dünyanın varlığı hakkındaki bilginin olasılığa 
bağlı olmasına karşılık, saf ben ve onun yaşantısı kesindir gereklidir. ‘Şey’ verile-
ri somut olsalar bile var olmayabilirler. Fakat bilinç verilerinin var olmamasının 
olanağı yoktur. Bilinç kendi başına bir varlık olarak ilk olandır. Halbuki dünya 
kendi başına değil, bizim için ilk olandır. Dış gerçekliğin varlığı anlam vermeye 
dayanır. Anlam verme ise, anlam veren bir şeyi ön koşul olarak gerektirir. Bu 
anlam veren şey saf bilinçtir.22 O, mutlak ve birincil varlık alanıdır. Başka şeyler 
ancak onun sayesinde var olabilirler. 

Menüşoğlu’na göre Husserl geliştirdiği fenomenolojik yöntem ile felsefeye 
bağımsız bir araştırma alanı kazandırmış, bu yolla ona içinde bulunduğu bu-
nalımdan çıkış yolunu göstermiştir. Ancak Husserl bu kalkış noktasına sadık 
kalmamış, öz alanına mutlaklık sağlamak için, fenomenlere bağlı kalacağına, 
idealist bir metafiziğe saplanmıştır.23 Husserl’in ortaya koyduğu fenomenoloji 
redüksiyon yolu ile elde ettiği saf bilinç varlığının bilgisini mutlak bilgi olarak 
tanımlamaktadır. Her türlü bireysellikten ve rastlantısallıktan ayıklanmış bu 

 
17  Agy. s.13. 
18  Agy. 16 
19  Mengüşoğlu T., “Yeni ve Eski Ontologi Arasında Özel Bir Yer Alan Öz Ontologisi”, Felsefeye 

Giriş, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000, s.143 
20  Mengüşoğlu T. “Fenomenologiden Önceki Felsefenin Durumu ve Husserl’in Fenomenologisi” 

s.19 
21  Agy. s. 20. 
22  Agy. s. 28. 
23  Mengüşoğlu T. “Fenomenolojiden Önceki Felsefenin Durumu ve Husserl’in Fenomenolojisi” s. 

31. 
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varlığın bilgisi bir öz bilgisi olmaktan çok genel olanın betimlenmesi olarak 
kalmıştır.24 Oysa genel olanın betimlenmesi ile varlığın özüne, onun temel 
yapısına ulaşılamaz. Çünkü genel olan yargı, tekilin tüm yönlerini kapsamaz. Öte 
yandan Husserl’e göre saf özlerin, yani fenomenolojik redüksiyon ile elde edilen 
bilinç içeriklerinin kendilerinden başka dayanakları olmadığından, varlıkla hayal 
arasındaki fark da ortadan kalkmıştır.25 O nedenle Husserl’de varolan nesnenin 
yerini sanma almış, bilgi iki zihinsel edim26 arasındaki uygunluk bağından ibaret 
kalmıştır. Husserl’in fenome-noloji açılımı yeni bir ontolojinin kurulmasını sağ-
lamıştır, fakat bu bir öz ontolojisidir, gerçekliğe dair değildir. Onun fenomenolojik 
tavrı refleksiyon üzerine kuruludur. Gerçek dünyaya yönelik doğal tavrı dışarda 
bırakır. Mengüşoğlu bunun bir “ilim karşıtlığı”27 yarattığı kanısındadır. Çünkü 
Husserl’in yöntemi betimlemeden ibarettir. Oysa betimleme bilgi için ilk basa-
maktır. Betimleme, gözlem, tümdengelim, tümevarım, kuram bilginin birbirinden 
ayrılamayan ve birbirini tamamlayan unsurlarıdır.  

Mengüşoğlu, Husserl’in ortaya koyduğu fenomenolojik yaklaşımın içerdiği 
sorunların Hartmann’ın ontolojisi ile aşıldığı görüşündedir ve kendi felsefi 
çalışmalarını da bu temele oturtturur.  

 
 
Mengüşoğlu ve Yeni Ontoloji 
 
Mengüşoğlu, çağımız Alman felsefesine büyük katkıları olduğunu düşündü-

ğü Hartmann’ın fenomenoloji felsefesinde özel bir yeri olduğunu ifade etmekte-
dir.28 Hartmann, Husserl’in fenomenlerin kendisine dönme arzusunu ondan daha 
iyi değerlendirmiş, fenomene öncelik verirken, yöntem sorununu ikinci sıraya 
almıştır. O, yöntemin de ancak ‘şey’den kazanılabileceği düşüncesi ile modern 
ontolojinin kurucusu olmuştur.29  

Mengüşoğlu’na göre yirminci yüzyılda felsefe alanında ortaya çıkan en bü-
yük değişiklik sistemci düşünmeden probleme yönelik düşünmeye geçiştir.30 
Sistemci düşünme sistem kurmaya yönelik konstrüktif düşünmedir. Sistemci 
düşüncede bütün problemler önceden konulmuş bir sistemin ya da dünya görüşü-
nün çerçevesi içinde ele alınır ve çözülmeye çalışılır. Düşünme bu şemaya göre 
hareket eder. Bunun için bazı alanların kategorileri mutlaklaştırılarak tüm geri 
kalan alanlara uygulanabilir. Ya da bu çerçeveye uymayan olaylar sistem dışı 
bırakılırlar. Görmezden gelinirler. Mengüşoğlu’na göre sistemlerin ve bunların 

 
24 Mengüşoğlu T. “Hartmann’ın Fenomenolojideki Yeri”, Fenomenologi ve Nicolai Hartmann, 

Edebiyat Fak. Matbaası, İstanbul, 1976, s. 29. 
25 Age.,, s.14. “Bu yüzdendir ki biz genel olan özler alanında hem fanteziden, hayal ürünü olan 

birşeyden, hem de gerçek bir objeden, nesneden hareket edebiliriz. Çünki öz biliminin gerçeklikle 
olaylarla ilgisi yoktur.” (alıntı: E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phaenomenologie und Phaeno-
menologischen Philosophie. s.92) 

26  Age., s.30. “ bunlardan biri anlam aktı (signitiv akt,) diğeri sezgisel akttır.”  
27  Mengüşoğlu T. “Harmann’ın Fenomenolojideki Yeri” s.30. 
28  Mengüşoğlu T., Fenomenologi ve Nicolai Hartmann, s. 29 
29  Age., s. 28. 
30  Age., s. 37. 
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sonucu olan –izmlerin zamanı artık dolmuştur.31 Onlar artık günümüz felsefesinin 
dinamiğini taşıyamazlar. 

 Problemlere yönelen düşünce ise varlıkta ortaya çıkan problemleri ele alan 
düşünmedir. Burada fenomenlerden hareketle problemler ele alınır. Bu düşünme 
biçiminde de bir sistematiğe ulaşılır. Ancak bu, önceden konulmuş, konstrüktif 
bir sistem değil, problemlerin çözümüyle ortaya çıkan “tabii sistematiktir.”32 
Mengüşoğlu tabii sistematiğin dünyada herşeyin herşeye bağlı olmasına da-
yandığını söyler.33 Ancak bu bağlar kendilerini fenomenlerde açıkça ortaya koy-
mazlar. Bu varlık bağları ve bağlılıkların araştırmalarla ortaya konması gerekir.  

Felsefi sistemler kaçınılmaz olarak yıkıldıktan sonra da problemler kalıcı 
olarak varlıklarını sürdürmektedirler. Önemli problemler sonuna kadar çözüle-
mezler. Onlarda her zaman çözülemeyen bir yan kalır, bu problemin metafizik 
yanıdır.34 Bu sayede problemler reddedilemezler. Yeni kuşakları hep meşgul 
ederler. Zamanımızın felsefesi, sistemci düşünmeden problemlere doğru yönel-
miştir. Mengüşoğlu’na göre “artık felsefede herhangi bir ‘pir’e veya ‘üstada’ 
bağlanmak eğiliminden uzaklaşılmıştır. Problemleri izlemek, onları sözde prob-
lemlerden ayırmak, otoritelere dayanmamak ve fenomenlerin peşini bırakmamak 
felsefede bir norm haline gelmelidir.”35  

Mengüşoğlu, Hartmann ile Husserl’in fenomenden hareket etmekte birleştik-
lerini fakat fenomeni özü bakımından her ikisinin de farklı tanımladığını söyler.36 
Husserl fenomenolojik redüksiyon ile elde ettiği bilinç alanına ait saf özlerin 
(immanent özler) betimlenmesi ile yetinmektedir. Çünkü bütün rastlantısallıktan, 
tekillikten ve olup bitenden ayıklanmış bu özler açıklanmak için başka hiçbir şeye 
gereksinim duymayacak kadar kendileridirler ve geneldirler. Bu nedenle Husserl 
real varlık alanına ait fenomenal özleri ikinci derece olarak ele almış, öncelikli 
olarak bilinç fenomenlerine yönelmiştir. Böylelikle real varlık önemini yitirmiştir.  

Oysa Hartmann’ın ortaya koyduğu yeni ontoloji yaklaşımında varlık alanları 
kendi başlarına vardırlar. Varolmaları bir bilincin teminatına gerek duymaz. 
Hartmann Husserl gibi saf bilinç fenomenlerine yönelmez. Bu ontolojinin tavrı 
naiv, doğal bir tavırdır ve doğrudan doğruya varolana, varlığa yönelmiştir.  

 Mengüşoğlu’na göre, bilgi teorisinin doğası gereği bilgiyi soru konusu yap-
ması, bilginin nasıl olup bittiğini, temel ilke ve koşullarının neler olduğunu 
araştırmaya yönelmesi onu kendi üzerine katlanmaya, yani refleksiyonlu bir tu-
tuma (intentio obliqua) yöneltmiştir. Bilgi teorisi doğal tavır içinde bulunamaz.37 
Oysa ontolojinin tutumunu oluşturan doğal tavır (intentio recta) 38 insana görü-
nen, onun karşısına çıkan, içinde yaşadığımız ve bir parçası olduğumuz dünyaya 
yöneliktir. Doğal tavrı yaşantımızdan biliriz ve onun içindeyizdir. Bu sayede 

 
31  Age., s. 47. 
32  Age., s. 38. 
33  Age., s. 39. 
34  Age., s. 34. 
35  Age. s., 49. 
36  Age., s. 35. 
37  Age., s. 209. 
38  Mengüşoğlu T., Felsefeye giriş, s. 118-119 
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bilgimiz günlük hayatın gerektirdiklerini bilebilir. Refleksiyonlu bir felsefede 
düşünce kendi üzerine katlandığından, dünya ile olan bağlarını kaybeder ve ya-
bancılaşır. Nitekim, on dokuzuncu yüzyıl bütün felsefe disiplinlerinin ontolojiyi 
terkederek refleksiyon temelinde bilgi ve yöntem araştırmalarına yöneldikleri bir 
çağ idi. Böylelikle felsefe dünyaya yabancılaşmıştır.39 Ancak Hartmann’ın onto-
lojisi ile felsefe doğal dünyaya dönmüştür. Böylelikle insan da insan olarak insan-
lar arasında ve şeyler düzeninde yerini almıştır. 

Bilimlerin de kendi nesnelerine yaklaşımı refleksiyonlu bir seyir izlemez. 
Onlar doğal tavır içinde konularını ele alırlar. Ancak bilimler doğal tavırla elde 
edilen nesneye ait verilerden yola çıkarak nesne bilgisini derinleştirip genişletir. 
Doğal, bilimsel ve ontolojik bilme biçimleri konularını bir nesne olmaktan çok bir 
varolan olarak ele alırlar. Burada varolan, görünüş ya da başka bir şey olarak 
değil, bağımsız ve kendiliğinden varolan olarak anlaşılır.40 Sonuç olarak tüm 
bilgiyi tayin eden şey doğal gerçekliktir. Bilgi ne kadar ilerleyip derinleşse de 
nesnenin varolan olarak varlık tarzı değişmez.  

Böyle bir tutumun sonucu olarak yeni ontoloji, varlık fenomenlerinden kal-
kar ve önünde hazır bulduğu varlık tabakalarını karşılaştırır, yapılarını inceler, 
bağlılıklarını ortaya çıkarır.41 Bu ontoloji varlığı 1. Maddi, 2. Organik, 3. Psişik, 
4. Geist veya manevi tabaka42 olmak üzere dört ayrı alana ayırır. Bu varlık alan-
ları arasında bağlılık, özgürlük, güçlülük, güçsüzlük gibi çeşitli ilişkiler vardır. 
Örneğin maddi alan varlığı bakımından öteki alanlara bağlı değildir. Varlığı sade-
ce kendi kendisine dayanır. Ancak organik varlık tabakası maddi tabaka olmadan 
varolamaz, ona dayanır. Psişik varlık hem maddi olanı, hem organik olanı şart 
koşar. Manevi alan ise varolması bakımından diğer varlık alanlarına zorunludur, 
onları şart koşar. Varlık tabakaları arasındaki ilişkiler ve bağlılıklar kategoriler 
halinde ifade edilmişlerdir. Her tabakanın özel kategorileri, prensipleri vardır. 
Hiçbir tabakanın özelliği başka bir tabakanın kategorileri ile anlaşılamaz. Üstteki 
tabaka alttakinin taşıyıcılığı üzerinde sınırsız hareket serbestisine sahiptir. Örne-
ğin, organik olan maddi olana dayanmak zorunluluğundadır ama, maddi olanı çok 
aşan bir biçim zenginliğine ve canlılığa yani özgürlüğe sahiptir.43 

Her tabakaya yeni bir şey olarak katılan ve onu bir üst tabaka haline sokan 
‘novum’ yüksek kategorilerin bağımsızlığından başka bir şey değildir.44 Kısaca; 
alt tabakaların kategorileri daha kuvvetlidir ancak üst tabakalar alttakilere göre 
daha bağımsızdırlar (autonom). Klasik ontolojilerce savunulduğu gibi bir varlık 
tabakasının kategorilerinin temel alınarak tüm varlığı belirleyebileceğini düşün-
mek olanaklı değildir.  

Varlık üzerine bu açımlamalar, kolaylıkla görülebileceği gibi, insanı varlık 
düzeni içinde ayrıcalıklı bir konuma yerleştirmek sonucunu da beraberinde geti-
recektir. Söz konusu dört varlık tabakasının hepsini yapısında barındıran insan, 

 
39  Mengüşoğlu T., Fenomenologi ve Nicolai Hartmann, s. 223. 
40  Age., s. 211. 
41  Age., s. 218. 
42  Age., s. 218-219. 
43  Age., s. 220. 
44  Mengüşoğlu T. Fenomenologi ve Nicolai Hartmann, s. 221. 
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kendiliğinden bu düzen içinde en olanaklı konuma yerleşebilmekte, öte yandan 
yüzyıllardır felsefede önemli bir problem alanı teşkil etmiş olan özgürlük sorunu 
da ontolojik bir temele kavuşmuş olmaktadır.45 Ayrıca bu kavrayış modeli, felse-
fenin bu güne kadar ontoloji dışı problem alanı olarak gördüğü epistemoloji, etik 
gibi konularının da insana dair bir varolma tarzı bakımından ontoloji temeline 
çekilebilmesi olanağını vermektedir. Bu anlamda yirminci yüzyıl insanın bir va-
rolan olarak felsefede bir problem alanı haline geldiği bir yüzyıldır. Felsefe tari-
hine bakıldığında çeşitli zamanlarda insanın çeşitli problem alanları ile ilgili ola-
rak bir yönünün ele alındığı görülür. İnsan üzerindeki çalışmalar tek yanlı değer-
lendirmeler ile yapılmıştır. Örneğin, insan beden ve akıl (Geist) varlığı olarak 
ikiye bölünmüş, insanı bir akıl varlığı olarak ele alan idealist felsefe, her zaman 
biyolojisinden, ilişkilerinden yaşantısından uzaklaştırılmış metafizik bir Geist ve 
akıl olarak insan ile ilgilenmiştir. Mengüşoğlu Hristiyanlık, Müslümanlık gibi tek 
tanrılı dinlerin de insana yaklaşımlarında bu ikiye bölünmüşlüğün temel alındığını 
söyler. Dini söylemlerde insan, bedeni ile gelip geçici ama ruhu ile ölümsüz gö-
rülmüştür.46 Hartmann’ın serimlediği yeni ontoloji’nin önemli açılımlarından 
birisi de insanın bir bütünlük içinde felsefi bir problem olarak ele alınmasının 
olanağını vermiş olmasıdır. Mengüşoğlu’nun çalışmalarının esasını oluşturan 
felsefi antropoloji insanı somut varlık bütünlüğü olarak ele alan böyle bir temel-
den hareket etmektedir. 

 
 
Felsefi Antropoloji 
 
Mengüşoğlu, Hartmann’ın yeni ontolojisini tanıtırken dünya ile olan doğal 

ve bilimsel tavrımızın temelinde ontolojik olduğu hatta ontolojik olmayan hiçbir 
düşüncenin mümkün olmadığı konusunu önemle vurgulamaktadır. Çünkü ona 
göre düşüncenin ‘hiç’e değil, varlığa çevrik olması onun yapısı gereğidir.47 Böyle 
olunca bilgi, etik, sanat, dil gibi felsefenin temel problem alanlarındaki soruştur-
malar da ontolojik bir temelden hareket etmelidirler. Oysa yeni ontolojiden önce 
bu problemler sistemci felsefeler yani pozitivizm, idealizm, teleolojizm, meka-
nizm gibi önceden çerçevelendirilmiş metafizikler içinde soruşturuluyordu. Felse-
fe konstrüktif bir metafizik ya da metodolojinin ötesine geçemiyordu.48 Oysa biz 
bilgiden sanattan, teknikten, devletten, dinden ve benzeri konulardan her söz edi-
şimizden aslında insan yetilerinden ve başarılarından söz etmekteyiz. Dolayısı ile 
bu fenomenlerin temelinde bilen varlık, isteyen varlık, inanan varlık, devlet kuran 
varlık olarak insan bulunur. O nedenle insanın varlık yapısının tüm yönleri ile 
Mengüşoğlu’nun deyimi ile somut (konkret) bütünlüğü içinde ele alınıp incelen-
mesi öncelikli bir görev haline gelmektedir.  

 
45  Stallmach J., “Nicolai Hartmann ve İnsanın Kendisi Sorunu” Yüzyılımızda İnsan Felsefesi, s. 156. 
46  Mengüşoğlu T., Felsefeye giriş, s. 256-257. 
47  Mengüşoğlu T. Fenomenologi ve Nicolai Hartmann, s.199 
48  Mengüşoğlu T, “Ontolojik Esaslara Dayanan Felsefi Antropoloji Hakkında Düşünceler” 

Yüzyılımızda İnsan Felsefesi, Türkiye Felsefe Kurumu Yay., Hazırlayan İoanna Kuçuradi, Ankara, 
1997, s.1. 
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Öte yandan yirminci yüzyıl bu önceliğin bir görev olarak bilincine 
varılmasında yaşanılan olaylar bakımından hayli önemli bir yüzyıldır. Bir yandan 
bilim, teknik, sanat gibi alanlarda yüksek başarıların ve değişimlerin gerçekleşti-
ği, öte yandan büyük savaşlar ve ekonomik iflaslarla büyük yıkımların yaşandığı 
bu yüzyıl, bütün değerlerin yeniden sorgulandığı bir dönem olarak insanın dönüp 
kendisine baktığı ve bir problem alanı olarak kendisini ele aldığı bir yüzyıl ol-
muştur. Mevcut bilgi teorilerinin insanı anlamada ve açıklamada yetersiz kaldığı, 
insanın sadece bilen bir özneden çok daha fazla bir varlık olduğu düşüncesi, kül-
tür ve tarih alanlarının, insanın yapıp etmeleriyle ilgili olarak yeni bir bilgi meto-
dolojisi ile ele alınması gereğini ortaya koymuştur. Böylelikle yirminci yüzyıl, 
yeni bir insan anlayışı ile birlikte insanı temel alan yeni felsefe akımlarının doğ-
masına yol açmıştır. Örneğin, Hartmann’ın tabakalar teorisine dayalı yeni ontolo-
jisi insan fenomenlerine uygun düşecek bir felsefi antropolojiye temel 
hazırlamıştır.49 Mengüşoğlu aynı tarihte Heidegger tarafından ortaya konan onto-
lojinin de antropoloji uzanımlı olduğundan söz eder.50 Ancak ona göre, Heideg-
ger’in Dasein analitiğine dayanan ontolojisi aslında antropoloji üzerine kurulmuş 
bir ontolojidir ve Hartmann’ın ontolojisine benzemez. Heidegger’in ontolojisi 
hareket noktasını insanın varoluşundan alır, öteki varlığı buna göre inceler. Oysa 
Hartmann’ın hareket noktası doğal varlık düzenidir. İnsan özel konumuna rağmen 
öteki varolanlar arasında bulunan bir varlıktır. Ancak böyle bir ontoloji üzerinde 
temellenen bir antropoloji insan fenomenlerine uygun olacaktır.  

Mengüşoğlu felsefi antropolojisini serimlediği kitabının giriş bölümünde 
yirminci yüzyıla gelene değin, bilim ve felsefe ile uğraşan ve her konuda inceden 
inceye araştırmalar yapan insanın kendisini unuttuğundan söz eder. Ona göre 
insan ilk defa bu çağda kendi problem ve fenomenlerine dönmüş, “kendi kendisi-
ni özel bir felsefe dalının araştırma sahası yapmıştır.”51 Felsefi antropoloji adı 
verilen bu araştırma alanının başlangıçta farklı filozoflar ve araştırmacılar ta-
rafından farklı eğilimlerle ortaya konduğunu ancak kendi serimlediği biçimiyle 
felsefi antropolojinin ontolojik temellere dayanması özelliği ile diğerlerinden 
ayrıldığını belirtir.52 Ona göre “bu antropoloji insanın somut varlık bütününden, 
bu varlık bütününde temelini bulan varlık fenomenlerinden hareket eder.”53 

Mengüşoğlu kendi antropolojisini serimlemeye geçmeden önce, varolan ant-
ropolojik teorilerin bir eleştirisini yapar. Felsefi antropolojinin de öteki felsefe 
dalları gibi uzun bir geçmişi vardır. Bağımsız bir felsefe dalı olarak ortaya çıkışı 
yirminci yüzyıl olsa da birçok temel konusu daha önceleri felsefenin başka alan-
ları içinde ele alınmıştır. Örnek vermek gerekirse Kant’ın yazılarında antropoloji-
nin birçok temel problemi ele alınmış ve incelenmiştir. 54 Benzer şekilde F. Ni-
etzsche ve Schopenhauer’in de felsefi antropolojinin gelişiminde önemli 
katkılarından söz edilebilir. Ancak ilk defa bu yüzyılda, insanın varlık yapısını ve 

 
49  Mengüşoğlu T. Fenomenologi ve Nicolai Hartmann, s. 225. 
50  Age., s. 224. 
51  Mengüşoğlu T, “Giriş” Felsefi Antropologi, İst. Üniv. Ed. Fak. Yay. İstanbul, 1971, s.1 
52  Agy. 
53  Agy. 
54  Age., s. 6. 
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bu yapının varlık bütünündeki yerini özel bir soruşturma alanı olarak ele alan ve 
cevap önerilerini kuramsal bir yaklaşımla ortaya koyan projeler, felsefi antropolo-
ji başlığı altında toplanabilmiştir.  

Mengüşoğlu bunları dayanak noktalarına göre kendi felsefesinden ayrı tuta-
rak sıralar. Bunlardan ilki gelişme psikolojisine dayanan ve Köhler tarafından 
araştırılan teoridir.55 Darwinizm’e dayanan bu teori, en aşağıdan en yukarıya 
kadar bütün canlı varlıklar arasında kesintisiz bir gelişme çizgisi görür. Buna göre 
insanla hayvan arasında sadece bir derece farkı vardır. Bu derece farkı çok yüksek 
olabilir ama insanla hayvan arasında bir varlık farkı ya da apayrılık tespit edile-
mez. Gelişme psikolojisi en basitinden en yükseğe kadar bütün canlı varlıkları 
yetileri bakımından bir cetvel üzerine yerleştirebilir.  

Mengüşoğlu ikinci olarak Max Scheller tarafından ortaya konan ve metafizik 
(Geist) teori olarak adlandırdığı projeden söz eder.56 Max Scheller insan ile hay-
van arasındaki biyolojik ve psikolojik ayrımın sadece bir derecelendirme 
farkından ibaret olduğu bilimsel bir gerçek olarak kabul eder. Ancak bu durum, 
iki varlık tarzı arasında biyopsişik alanın dışında özsel bir fark bulunmadığı an-
lamına gelmez. Max Scheller, insan hayatını oluşturan biyopsişik bütünlüğün 
insanı hayvandan öz bakımından farklı kılamayacağını söyleyerek, farklılığın 
bambaşka bir ilkede yattığını ileri sürer.57 Ona göre insanı insan yapan, biyopsişik 
alana (hayata) karşıt bir ilke olan Geist’tır. Geist, ne ruha ne bedene dayanır. On-
lar olmadan da vardır. Mengüşoğlu’na göre böyle bir Geist teorisi ile Scheller, 
Darwinizm’in kurgularına düşmeden, psikolog ve biyologlarla ters düşmeden 
antropolojisini gerçekleştirmiştir. 58 Geist yaşantıya karşıt bir ilkedir. Akıl kav-
ramını içine alır. Geist ide bilgisini, sevgi saygı isteme gibi edimleri içerir. Ancak 
bu edimlerin gerçekleştirilmesi kişi (person) yolu ile olur. Duyusal fonksiyonlar 
böyle bir gerçekleştiriciye ihtiyaç duymazlar. Onlar kendiliğinden gerçekleşir. 
Kişi Geist’ın taşıyıcısıdır. Geist’ın taşıyıcısı olan varlık, hayatın organik yanının 
bağlılığından kurtulup bağımsız bir varlık olmuştur. Bu varlık hayvan gibi psiko-
vital bir çevreye bağlı kalmayan, bir dünyası olan, dünyaya açılan bir varlıktır. 
Geist ideleştirebilme edimiyle real varlıktan ideal olanı ayırır ve gerçekliğin neli-
ğini bilebilir. Bunun sonuçları aynı zamanda gerçekliğe “hayır “ diyebilmektir.59 
Geist varlığı bakımından kişiye bağlı (person) bir varlık alanıdır. Ancak Geist ile 
onun edimlerinin merkezi olan kişinin ruh ve bedenle bir ilişkisi yoktur.60 Kısaca 
Geist kendisini kişinin edimlerinde ortaya koyan, fakat onun dışında olan Tanrıdır 
veya başka bir deyişle dünya temelidir.61 

Mengüşoğlu’na göre Max Scheller, antropolojiyi felsefenin bağımsız bir dalı 
haline getirmiştir. Ancak Geist teorisi, insanı birbiriyle ilgisi olmayan iki varlık 

 
55  Age, “Antropologik Teorier” s. 8. 
56  Age., s. 9. 
57  Örnek Y. “Felsefede Antropoloji geleneği ve Takiyettin Mengüşoğlu”, Yüzyılımızda İnsan Felse-
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58  Mengüşoğlu T, “Antropologik Teorier” Felsefi Antropologi, s. 11-12. 
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alanına ayırmış, böylelikle onun varlık bütünlüğünü parçalamıştır.62 Bu metafizik 
içeriği ile Scheller’in teorisi bilimsel çalışmaların ortaya koyduğu deneysel so-
nuçlarla çatışmaktan kurtulamamış, metafizik yanı antropolojinin yolunu 
tıkamıştır. Sonunda yerini A. Gehlen tarafından geliştirilen biyolojik teoriye 
bırakmıştır.  

Mengüşoğlu, Gehlen’in teorisinin antropolojiyi Scheller’in yarattığı donmuş-
luğundan kurtardığını ve daha üstün bir açıklama modeli olduğunu ifade eder.63 
Öte yandan Gehlen, Almanya’da felsefi Antropolojinin sadece bir ırk antropolojisi 
ve ırk metafiziği olarak araştırma yaptığı dönemde şu veya bu insan gurubundan 
hareketle değil, insanın özünün araştırılmasına yönelerek, bu konudaki 
araştırmalara yeni bir yön vermiştir.64 Gehlen insana ait olan her şeyi biyolojik ve 
pragmatik olarak temellendirmiş, doğa bilimleri ile yakın ilgi içinde çalışmıştır. 
Böylelikle yeni ontolojinin en önemli ilkesi olan doğal gerçeklik temelinden 
ayrılmamıştır. Gehlen insanın hayvana göre morfolojik bakımdan tam gelişmemiş 
olduğunu, iç güdüleri bakımından da hayvana göre hayli geri olduğunu söyler. 
Ancak o akıl varlığı olarak bu eksikliklerini kapatma eğilimindedir. O aklını kulla-
narak eylemlerde bulunur ve bu eylemleri ile doğayı değiştirir, teknolojiyi üretir ve 
yaşamını koruyarak sürdürür. İnsan yaşamının korunması ve sürekliliği içgüdüleri 
ile değil, onun rasyonelleştirici edimleri ile sağlanır. Etik, politika ticaret gibi ras-
yonelleşme edimleri sadece insanın varlık dünyasına aittir. 

Mengüşoğlu Gehlen’in teorisini, insanın tüm edimlerini biyolojisinde varo-
lan bir eksikliğe dayanarak açıklamak, onun eylemlerine yön veren değerleri ras-
yonalleştirmekle eleştirir. Bu teori ile insanın etik varlığı içgüdü eksikliğine bağ-
lanmıştır. Mengüşoğlu’na göre Gehlen’de insan olduğu gibi kabul edilmemiş, 
başarıları ve yetenekleri, biyolojik eksikliğine göre yorumlanmıştır. 65  

Mengüşoğlu son olarak kültür antroplojisini yeni bir felsefe dalı olarak ince-
ler. Ona göre kültür antropolojisi insanı; biyolojinin araştırma konusu olan beden, 
doğa bilimlerinden deneysel psikolojinin konusu olan ruh, ve felsefenin konusu 
olan Geist olarak üç varlık alanına ayıran görüşlerin bir devamı olarak gelişmiş-
tir.66 Özellikle on dokuzuncu yüzyılın son yıllarında insani, tarihsel ve toplumsal 
bilgi alanının tin bilimleri olarak yöntemleri ve kapsamı bakımından doğa bilimle-
rinden ayrılmasından sonra, antropoloji de doğa bilimlerine dayanan biyolojik 
antropoloji ile tin bilimlerine dayanan kültür antropolojisi olarak ayrılmıştır.67 
Kültür antropolojisine ait yapıtların ilk örnekleri Erich Rothacker ve Ernst Cassirer 
tarafından verilmiştir. 

Mengüşoğlu Cassirer’in ‘insan nedir?’ sorusundan hareket ettiğini, çıkış nok-
tasının ise insanı bir akıl varlığı (animal rationale) olarak değil, semboller yaratan 

 
62  Mengüşoğlu T, Felsefi Antropologi, s. 13. 
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bir varlık (animal symbolicum) olarak ele almak olduğunu söyler.68 Buna göre 
insan, dil, din, tarih, sanat ve ilimden meydana gelen ve kendi kurduğu bir sembol-
ler dünyasında yaşar. Sembollerden oluşan bu kosmos insana deneyimlerini ve 
yaşantılarını anlamasını, yorumlamasını, düşünceler haline dönüştürmesini sağlar. 
O nedenle antropoloji bu sembol formlarının karakterini ve yapısını araştırmalıdır.  

Mengüşoğlu kültür antropolojisi konusunda eleştirel düşüncelere sahiptir. 
Ona göre bu antropoloji vardığı sonuçlar itibariyle insanın varlık yapısını ya da 
insan olmanın temel belirlenimlerini ortaya koymaktan çok, ulusların özelliklerini 
ortaya koymaktadır.69 Çünkü Mengüşoğlu’na göre “kültür birinci derecede milli-
dir, varlık yapısı bakımından milletten millete değişir ve yaratıcısı olduğu milletin 
özelliklerini gösterir.”70 Her ulusun bir kültürü olduğu için insanlara ait bir kültür 
birliğinden değil, ancak kültürlerin çokluğundan ve çeşitliliğinden konuşulabilir. 
Her ulusun sahip olduğu kültürün nitelikleri, onun varlık yapısının bir sonucudur. 
Bu anlamda ulusların kültürlerinden söz edildiği gibi, uygunluk gösteren kültürle-
rin bir aradalığı olarak kültür çevrelerinden de söz edilebilir. Örneğin İngiliz, 
Fransız, İtalyan kültürleri, Batı Kültür Çevresi kavramı içinde ele alınabilir. 

Mengüşoğlu’na göre kültür kavramı insanları çeşitli guruplara ayıran ırk kav-
ramının bir paraleli olmuştur. Batı kültür çevresi ve ari ırk gibi.71 Böylece kültür 
antropolojisi de ırk antropolojisi anlamında ele alınabilir. Ancak böyle bir antro-
poloji genel anlamda insanın varlık yapısını değil, ancak belli insan guruplarının 
biyolojik ve psikolojik özelliklerini ortaya koyacaktır. Böylelikle insanlığı parça-
layıp belli gurupların özelliklerini ortaya koyan bir araştırma dalı olmak duru-
mundadır. Oysa Mengüşoğlu’na göre felsefi antropolojide görev herhangi bir 
insan gurubunun özelliğini göstermek değil, “insanı insan olarak ele almak, in-
sanın kendisinin özelliğini, varlık yapısının niteliklerini göstermek olmalıdır.”72 
Ona göre insan hangi ırka, hangi kültür çevresine ait olursa olsun, hangi kültür 
basamağında bulunursa bulunsun, sahip olduğu kendisine has özellikler vardır. 73 
Felsefi antropoloji için önemli olan insanda bütün insanlara özgü olan varlık ve 
eylem unsurlarını görmektir.  

Mengüşoğlu bu sakıncalar nedeni ile kültür antropolojisini, gerçek anlamda 
bir antropoloji olarak görmez. O daha çok bir tarih ya da kültür felsefesi olarak 
görülmelidir. Oysa Çotuksöken, Cassirer’in insan hakkındaki görüşlerinin kültürel 
antropoloji içinde yer aldığı kadar felsefi antropoloji içinde de yer alması gerektiği 
kanısındadır.74 Ona göre insanı ‘simgeleştiren varlık’ (animal symbolicuim) olarak 
yorumlayan Cassirer’nin görüşlerine göre, insanı insan kılan en önemli yan, onun 
varolana, nesnelere, olgulara, fenomenlere tek bir anlam yüklememesidir. Simge-
ler yolu ile insan tek anlamlılıktan kurtulur, o simgeleştiren bir varlıktır. Ancak bu 
şekilde onun ayırıcı özelliğini belirtebilir ve insana açılan yeni yolu, uygarlık yo-

 
68  Age., s. 21. 
69  Age., s. 22. 
70  Age., s. 22. 
71  Age. s. 22-23. 
72  Mengüşoğlu T, “Antropologik Teorier” , Felsefi Antropologi, s. 23. 
73  Age., s. 26. 
74  Çotuksöken B. “Ernst Cassirer’de İnsan”, Yüzyılımızda İnsan Felsefesi, s. 170. 
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lunu anlayabiliriz. O nedenle ontolojik temellere dayalı felsefi antropoloji ile Cas-
sirer’in antropolojisinin karşılaştırılarak ayrıntılı incelenmesi gerekmektedir. 

Yine de Mengüşoğlu, Kant’ın insan hakkındaki görüşlerini kendi antropoloji-
sine daha yakın bulmaktadır. Kant’ın insan görüşünün ontolojik temellere dayalı 
olması nedeniyle felsefi antropolojiye çok yaklaşmış olduğunu söyler.75 Mengüş-
oğlu’na göre zoolojiden farklı olarak bir antropolojiden söz edebilmek için insanı 
en az bir yönü ile bağımsız (autonom) bir varlık olarak ele alınması gereklidir.76 
Kant insanı organik yanı ile doğa yasalarına bağlı bir varlık olarak düşünmüş, 
ancak onun akıl varlığı yanı ile kendi kendine yasalar koyabilen bir varlık olarak 
bağımsız olduğunu düşünmüştür. Mengüşoğlu bu ikiliğin varlığı ikiye ayıran ontik 
bir bölünme olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, bunun insanın iki ayrı bakış 
açısından ele alındığı epistemolojik bir ayırma olduğunu belirtir.77 İnsan ancak bu 
iki görüş açısından hareket ederek incelenebilir. Ancak Kant’ı asıl ilgilendiren, 
insanın otonom bir varlık olmasıdır, bu özelliği onun hayvanla arasındaki varlık 
farkını oluşturur. Mengüşoğlu Kant’ı insan fenomenlerinin derinliğine inen bu 
yaklaşımı ile felsefi antropolojinin kurucusu saymaktadır.78 Onu, ontolojik temel-
lere dayanan kendi felsefi antropolojisi için bir geçiş olarak kabul etmektedir. 
Kendisi de otonomiyi antropoloji için temel bir problem olarak almaktadır. Ancak 
Mengüşoğlu’nun antropolojisinde otonomi insanın varlığının sadece akıl yanı için 
değil, bütünlüğü için geçerlidir.79  

Mengüşoğlu’nun ortaya koyduğu felsefi antropolojinin temel yanları bu eleş-
tirilerde kendini ortaya koymaktadır. Öncelikle bu antropoloji hiçbir ön var-
sayıma, hipoteze dayanmadan doğal bir tavırla insana yönelmektedir. Bu yönelme 
insanın bütünsel varlığına doğrudur. Felsefi antropoloji insanın “konkret varlık 
bütününden, bu varlık bütününde temelini bulan varlık şartlarından, fenomenle-
rinden hareket eder.”80 Bu bütünlük ruh, beden, akıl doğa gibi varlık alanlarına 
ayırılmaz, bölünmez.  

Mengüşoğlu’nun önemle üzerinde durduğu ve sıkça dile getirdiği insan 
varlığının somut bütünlüğü, insanın biopsişik bütünlüğü olarak ifade edilir.81 
İnsan varlığının organik bir beden olarak bir ‘bios’u bir de duyumlayan, kavra-
yan, anlayan bir ruh olarak ‘psyche’ si vardır. İnsan varlığı bu iki yönün birbirine 
eklenmesi ile oluşmuş bir toplam değil, birbirinden ayrılmayan birçok yönden 
oluşmuş bir bütündür. Önceki antropoloji teorileri hatta psikoloji ve biyoloji gibi 
bilimler hep insanın bir yönünü öne çıkartarak araştırma konusu yapmışlar, onun 
biopsişik varlık bütünlüğünü parçalayarak ele almışlardır. Felsefi antropoloji 
insanı insan olarak kavrayan tutumu ile diğer antropolojilerden ayrılır. 

 
75  Age., s. 37. 
76  Age., s. 38. 
77  Age., s. 39. 
78  Agy. 
79  Age., s. 46. 
80  Mengüşoğlu T, “Giriş” Felsefi Antropologi, s. 1. 
81  Age, “Biopsişik Bir Varlık Olarak İnsan”, s. 275 
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Mengüşoğlu, insanın bütünsel varlığına yönelen felsefi antropolojinin onto-
lojik temellere dayandığını sıklıkla belirtir.82 Bu ontoloji konu nesnesine doğal bir 
tavırla (intentio recta) yaklaşmakta karşılaştığı fenomenlerden hareket etmektedir. 
Bir bütün olarak somut insan ile günlük hayat içerisinde karşılaşırız. Bir bütün 
olarak insan kendisini bize yapıp etmelerinde, bu yapıp etmelerinde ortaya koy-
duğu başarılarında ve fenomenlerinde verir. 83 Yaşamını sürdürmekte olan insan 
eylemlerinde, başkalarıyla ilişkilerinde, ortaya koyduğu tüm başarılarında ne 
sadece beden olarak ne sadece akıl olarak ne de ruh olarak algılanır. Fenomenler-
de karşılaşılan insan tüm yönleri ie somut bir bütünlüktür.  

Mengüşoğlu ontolojik temellere dayanan felsefi antropolojinin betimlediği 
ve incelediği onaltı adet fenomeni ayrıntılı olarak inceler.84 Biz burada en belirle-
yici olmaları bakımından bilgi, tarihlilik ve değerleri duyma fenomenleri üzerinde 
durma gereğini görüyoruz. 

Mengüşoğlu’na göre bilmek ve bilgi edimini gerçekleştirmek85 insan ol-
manın en ayırt edici varlık şartlarından biri olarak felsefi antropolojinin ilgi 
alanına girer. İnsan, yaşamını her bakımdan sağlayabilmek ve sürdürebilmek için 
bilgiye muhtaçtır. O nedenle bilgi özne ile nesne arasında sürüp giden bir ilişki 
değil, insan hayatının temel bir eylemidir ve “bu eylem, gerçekten insanın öteki 
eylemlerini canlandırır ve taşır.”86 Klasik epistemolojik tartışmalarda insanın 
kendisi üzerinden değil, bilgisi üzerinden soruşturma yapılır. İnsanın kendisi 
ayraç içine alınmış soruşturmanın dışında tutulmuştur.87 Bu teorilere göre insana 
bilme yetileri tarafından verilmeyen bir şey insan için mevcut değildir. Varolanın 
varlık karakteri öznenin tasarımlama yetisinin bir ürünü olarak düşünülmektedir.  

Oysa bilgi ile insan arasında sıkı bir bağ vardır; bu bağın koparılmaması 
lazımdır. Bir yapıp etme olarak anlaşılan bilginin niteliği, insanın dünyada kendi-
sini nasıl anladığına, genel olarak varolan dünya hakkındaki görüşüne bağlıdır. 
Antropolojik bilgi anlayışı, bilgi ile insanın gelenekleri, dilinin yapısı, şimdiki ve 
gelecekteki başarıları, bilim, sanat, teknik çalışmaları faaliyetleri, eğitim ve kültür 
seviyesi gibi alanlar arasında bağlar kurar.88 Bütün bu alanlar bakıldığında insanın 
yukarıda sayılan diğer varlık koşulları ile de yakından ilişkilidirler. O nedenle 
antropolojinin bilgisi hem insanın diğer varlık koşulları ile hem de bu sayılan 
varlık alanları ile yakından ilgilidir. Bilgi somut yaşamın bir devamıdır. Bilgi ve 
yaşam bir ve aynı oluşun yönleridir. Antropoloji anlamında bilgi yaşamla, değer 
alanlarıyla, bütün öteki varlık şartları ile bir örgü meydana getirir ve bütün bunlar 
birbirini karşılıklı olarak etkiler.  

Mengüşoğlu insan varlığının ayırt edici fenomenlerinden bir diğeri olarak 
onun tarihi oluşu89nu gösterir. Mengüşoğlu’na göre insanın tarihiliği onun üç 

 
82  Mengüşoğlu T, Felsefi Antropologi, s. 54. 
83  Agye., s. 47. 
84  Mengüşoğlu T., Felsefi Antropologi, s. 68. 
85  Age., s. 64. 
86  Age., s. 69. 
87  Age., s. 64. 
88  Age., s. 69. 
89  Age., s. 164. 
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boyutlu bir zamana kök salması demektir. Yani insanın bütün yapıp etmeleri 
geçmiş, bugün ve yarın adı verilen zamanın üç ayrı boyutunda olup biter. İnsanın 
bu üç boyutlu zaman içine kenetlenmişliği onun tarihiliğini oluşturur.90 İnsanın 
hiçbir eylemi bir an içinde olup bitmez. Daha önce gerçekleştirilmiş olan eylem-
lerle ilişkilenmiş olarak devam eden bugünün eylemleri, gelecekte olup bitecekle-
rin arka planını oluşturur. Bugün yapılıp edilenler insanı bir yandan düne ve geç-
mişe bir yandan da yarına ve gelecek günlere bağlarlar. Yapıp etmeler doğa yasa-
ları ile değil, insanın değer yargıları, haklar, özgürlükler, doğa, insan, adalet, dini 
inançlar hakkındaki görüşleri tarafından belirlenirler. Bütün bu faktörler insanın 
somut bütünlüğüne ait varlık şartlarıdır ve o nedenle Mengüşoğlu’na göre insanın 
tarihiliği bütün bu varlık şartları tarafından oluşturulur. Bir başka deyişle insanın 
tarihiliğinin temelini herhangi bir Geist, cogito, akıl veya ide değil, insanın somut 
varlık bütünlüğü yani insanın varlık alanları oluşturur. 

Mengüşoğlu’na göre tarihi oluş, insan başarılarının sürekli bir oluşuna ve or-
tak bir geçmişten devralınmasına bağlıdır. Ancak bu oluş sürekli bir ilerleme 
göstermez, gerileme de görülebilir.91 İnsanın yapıp etmeleri ile elde ettiği ba-
şarılar hiçbir zaman bireysel başarılar olarak görülemez. Toplumsal bir varlık 
olarak yaşama zorunluluğunda olan insanın veya bir topluluğun sağladığı ba-
şarılar mutlaka geçmiş yaşantıların mirasını taşırlar ve bir miras olarak geleceğe 
aktarılırlar.  

Mengüşoğlu’na göre tarihsel sürekliliğin teminatı insanın varlık yapısında bu-
lunan disharmonidir.92 Mengüşoğlu insanın iki kutuplu doğal yetilerle donatılmış 
olduğunu, yani hem iyi hem kötü , hem adaletli hem adaletsiz olabildiğini söyle-
mektedir. Bunun değiştirilmesi olanaksız olan bir doğa vergisi olduğunu, değiştir-
mek ve ortadan kaldırmanın mümkün olmadığını düşünmektedir. Bu disharmoni 
insan eylemlerini dolayısı ile olayları yönlendiren bir antagonizmin temelini oluş-
turur. Her bireyin ve her insan topluluğunun yapıp etmelerini besleyen faktörler 
farklıdır. Bireyler ve toplumlar arası çatışmalar farklı ve özel ilgi alanlarından, 
idelerden, değer sistemlerinden ve görüş açılarından kaynaklanır. Bu mücadeleler, 
sürüp giderken tarihin ufku değişir, tarihte bir duraklama mümkün olamaz. Eğer 
değerler, ideler, bakış açıları gibi faktörler aynı olsa çatışma olmaz, tarihin sürekli-
liği sağlanamazdı.  

Bu çatışkıların ve onları yöneten değer ve ilgilerin ortaya çıkarılıp an-
laşılması ve çözülmesi ancak daha sonraki dönemlerde yaşayan nesillerce sağla-
nabilir. Çünkü onlar tamamen farklı değer ve ilgi alanları içinde bulunduklarından 
bugünün çatışkılarına belli bir mesafe kazanacaklardır. Bu mesafe onlara geçmiş-
te kalan olayları ve onları yöneten motifleri olduğu gibi görme imkanı verecektir. 
Ancak bunun olabilmesi yeni gelenin değer ve ilgilerinin öncekinden farklılaşmış 
olmasına bağlıdır.93 Öte yandan tarihsel olaylar arasındaki bağı ortaya çıkarmaya 
çalışan her araştırmacı, içinde yaşadığı çağın değer yargıları ve görüş açılarından 

 
90  Age., s. 171. 
91  Mengüşoğlu T., Felsefi Antropologi, s. 173. 
92  Age., s. 227-228. 
93  Age., s. 179. 
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oluşan bir ağın içindedir. Bu ağlardan güçlükle kurtulabilir.94 Mengüşoğlu 
amacına ulaşmak isteyen bir araştırmacının bu bağlardan kurtulması gerektiğini, 
ancak o sayede tarihiliğin hiçbir yerde kopmayan bağını açığa çıkarabileceğini 
düşünür. Tarihin sürekliliğinin bu şekilde kurulabileceği kanaatindedir. Bu 
yapılmaz ise insan geçmişten kopar, tarihiliğinden uzaklaşır.  

Mengüşoğlu’na göre değerleri duyan bir varlık olma95 insanın tüm yapıp et-
melerini ve özgürlüğünü yöneten temel bir belirlenimdir.96 Ona göre ontolojik ve 
antropolojik temellere dayanan etik, insanın yaşama etkinlikleri ile onların “de-
terminasyon ilkeleri olan değerleri”97 bir bütün olarak görür. Yani etik alanını 
oluşturan bütün değerler, insanın somut varlık bütününde temelini bulan feno-
menlerdir. Oysa mevcut epistemolojilere dayanan felsefe teorileri değerleri soyut 
ve genel kavramlar olarak nitelemişler, insan tarafından koyulan sübjektif norm-
lar olarak ele almışlardır.98 Değerlerin öznel ve göreli oldukları gerekçesi ile etik 
problemleri değer kavramına dayanmadan ele alınmaya çalışılmıştır. Çünkü de-
ğerler üzerine dayanan bir etik anlayışın apriori bir kavrayış olmaktan uzaklaştığı 
düşünülmüştür. Etik bilgi deneyime dayanmamalı, teorik bilgiden daha kesin 
olmalıdır. Mengüşoğlu Kant’ın ortaya koyduğu ve kendisinden başka bir ilkeye 
götürülemeyen imperativ’lerin böyle bir zorunluluktan doğduğunu söyler.99 Oysa 
yaşam fenomenlerinden hareket eden bir felsefi antropolog için değerler öznel ya 
da göreli olmalarına bakılmaksızın vardırlar. Diğer yaşam fenomenleri gibi değer-
ler alanında da herhangi bir kanıtlamadan söz edilemez. Bu fenomenler yaşam 
etkinliklerinde görülür ve gösterilirler. Varolmaları betimlenebilirliklerinden baş-
ka bir ispat gerektirmez. Mengüşoğlu değerlerin Scheller’de olduğu gibi yaşam 
dışı ilkede (Geist) aranmasının metafizik bir sapma olduğundan söz eder. Bu 
anlamda ontolojisini temel aldığı Hartmann’la da görüş ayrılığı içine girmektedir. 
Hartmann ontolojik olarak temellendirdiği ve çok ayrıntılı bir incelemesini 
yaptığı değerleri özel bir varlık alanı olarak ayırmış, ideal varlık alanı olarak on-
ları insan yapıp etmelerinden ayrı tutmuştur.100  

Mengüşoğlu’na göre antropoloji, insan ilişkilerinin ve eylemlerinin bir ana-
tomisi değildir. İnsanı bireysel bütünlüğü ile ele alır. Bu bütünlük değerlerle be-
zenmiş bir fenomen alanıdır.101 Mengüşoğlu’na göre bütün değerler, insanın ger-
çekleştirdiği eylemleri yönetirler. Bireysel toplumsal ve politik hayatta ilişkilerde 
ortaya çıkan öznellik-nesnellik kavramları da temelini değerlerden alırlar. Öznel-
lik fenomeni ‘fayda-çıkar sağlayan değerlerin’, objektiflik fenomeni ise dürüst 
olma gibi ‘yüksek değerlerin’ işlevidir. Onlar ancak insan eylemlerinde kendileri-
ni gösterirler. O nedenle de insan olmanın varlık şartı olarak değerler hem etiğin 

 
94  Agy. 
95  Age., s. 112. 
96  Age., s. 119. 
97  Mengüşoğlu T., Değişmez Değerler ve Değişen Davranışlar, Felsefi Etik İçin Kritik Bir Hazırlık, 
İstanbul Matbaası, İstanbul, 1965, s. 6.  

98  Mengüşoğlu T, Felsefi Antropologi, s. 114-115. 
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101  Mengüşoğlu T. “Subjektiflik ve Objektiflik Fenomeninin Felsefi Antropolji Bakımından Tahlili”, 
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hem de özgürlüğün belirleyici ilkeleridir. İnsanın yüksek değerler yönünde geliş-
mesi onu özgür ve nesnel kılarken, faydacı değerler yönünde gelişmesi insanı 
çıkarcı ve öznel kılar.102 

Özgürlük sorunu ne insanın biyolojik varlığının dışında kalan akıl varlığının 
veya Geist’ın bir başarısı olarak, ne de tek başına manevi varlık alanı ile 
açıklanabilir. Felsefi antropoloji için özgürlük, insanın varlığının somut bütünlü-
ğünde ortaya çıkan bir insan olma olanağıdır. Bu olanak insanın herhangi bir 
yetisi ya da biyolojik özelliği ile ilişkilendirilemez. İnsanın tüm yaşama fenomen-
lerinin oluşturduğu bütünlük bu olanağın gerçekleştirilmesinden ve gerçekleşti-
rilmenin derece ve ölçüsünden sorumludur.103 Ona göre bu olanağın gerçekleşti-
rilmesi doğanın belirleyiciliği altında değildir. “Kausalite dışı, akausal bir 
varlık”104 olarak insanın özgürlüğü “tabiatın değil, kıymetlerin, hem yüksek hem 
de vasıta kıymetlerin bir determinasyonu”105 dur. 

Ancak, insanın özgürlüğü yani tüm yapıp etmelerinin iradesi değerler ta-
rafından belirleniyorsa o zaman bir özgürlükten söz edilebilir mi? Mengüşoğlu’na 
göre, tüm edimlerimizin kaynağını, doğa, akıl geist gibi insan dışı bir varlıkta 
aramaktan vazgeçip, insanın somut bütünlüğünde bulursak bu sorular kendiliğin-
den ortadan kalkacaktır. İnsan özgür hareket edebilir, ama özgürlüğü dizginsiz 
değildir, tüm belirlenimleri yine kendisi koyar.  

İnsan varlığının somut bütünlüğünü oluşturan diğer fenomenler ise; yapıp 
eden bir varlık olma, tavır takınma durumunda olma, önceden görüp, önceden 
tayin edebilme, irade ve isteme sahibi olma, özgür olma, ideleştiren bir varlık 
olma, kendisini bir şeye veren ve seven bir varlık olma, çalışma, eğiten ve eğitilen 
bir varlık olma, devlet kurma, inanma, biopsişik varlık olma, sanat ve dil yetileri 
olarak sıralanmıştır.  

Mengüşoğlu’na göre bu fenomen ve başarılar insan varlığının taşıyıcısıdırlar. 
Mengüşoğlu bunları biopsişik çekirdekler106 olarak da adlandırır. Bu çekirdekler 
insanda olanak olarak bulunur. İnsan bir olanaklar varlığıdır.107 İnsanın yetenekle-
ri ve biopsişik çekirdekleri her insana aynı nitelikte ve ölçüde hazır olarak veril-
memiştir. Bu yetenekler gelişmek için zamana ihtiyaç duyarlar ve insandan insana 
değişirler. Ancak bunlar insan olmanın varlık şartı olarak her insanda bir olanak 
olarak bulunmak zorundadırlar. İnsanın bütün başarıları bu olanakların bir şekilde 
gerçekleştirilmesine bağlıdır. Öte yandan bilim gibi, sanat gibi başarıların gerçek-
leşmesinde insanın somut bütünlüğünü meydana getiren bütün varlık şartlarının 
ve yeteneklerinin rolü vardır. Hiçbir başarı bu bütünlüğün bir yönünü temsil eden 
bir yeteneğe bağlanamaz. Yani insanın bütün yapıp etmeleriyle oluşan başarıları 
ile bütün yapıp etmelerini yönlendiren yetenekleri ve varlık koşulları birbirleriyle 
bir örgü meydana getirirler.  

 
102  Agy. s. 120. 
103  Mengüşoğlu T, Felsefi Antropologi, s. 160. 
104  Age., s. 167. 
105  Age., s. 160. 
106  Mengüşoğlu T., Felsefi Antropologi, s. 159. 
107  Age., s. 159. 
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Görüldüğü gibi Mengüşoğlu insanın normal yaşamında sergilediği bütün 
yapıp etme ve başarılarından hareketle onun biopsişik çekirdekler dediği yetenek-
lerine ulaşmak, insanı dünya üzerindeki diğer varlıklardan ayıran, onu insan kılan 
varlık koşullarını ortaya koymak istemektedir. Bütün bu yetiler ancak insan dedi-
ğimiz varlık alanında rastlayabileceğimiz yeti ve başarılardır. Bunlar insan ol-
manın ayrıcalıklı koşullarıdır. 108 

Mengüşoğlu ‘insan olma’nın ayrıcalıklı koşullarını insana doğal yaşamı içe-
risinde ve doğal bir tavırla yönelmekle elde etmiştir. Onun yapıp etmelerine yö-
nelmiş, onu insan varoldukça varolan ve yaşadıkça değişip gelişebilen bir nitelik-
ler bütünü olarak görmüştür.  

 
 
Değerlendirmeler 
 
Takiyettin Mengüşoğlu’nun felsefesi ana hatları ile ortaya konmaya 

çalışıldığında göze ilk çarpan şey onun sistemci felsefe karşıtı tutumu ve feno-
menlere yönelik doğal tavrı (intentio recta) öne çıkaran seçimidir. O önceden 
tasarlanmış bir sistem veya hareket noktasının problemlerin tarafsız incelenmesi 
ve çözülmesini engellediği kanaatindedir. İdealizm, realizm, pozitivizm gibi fel-
sefe sistemleri, zengin dünya ve insan olaylarını dar bir çerçeve içine sokmakta, 
bu nedenle zorlamalara ve yanılgılara neden olmaktadırlar.  

Mengüşoğlu fenomenlere dönme düşüncesini başlatan filozof olarak Hus-
serl’in hakkını teslim etmekte ancak, fenomenal özlere ait kesinlik araştırmalarının 
onu yeniden bir idealizm içine sürüklediğini düşünmektedir. Ona göre Hartmann, 
fenomenlere yönelen ve bu yönelişi yeni bir ontolojik açılımla tamamlayan filozof-
tur. Mengüşoğlu’nun ortaya koyduğu bütün yapıtlarında Hartmann’ın yeni ontoloji-
sinin çerçevesini görmek mümkündür.  

Felsefe tarihine baktığımızda sistem karşıtı düşüncenin insanın yapıp etmele-
rinden oluşan insani ve tarihsel bilginin güvenirliğinin elde edilmesi çabaları 
içinde ortaya çıktığını görürüz. Burada söz konusu olan evrensel olanı bilmek 
değil, tekil ve bireysel olanı anlamaktır. Çünkü tarih içinde ortaya çıkan insan 
yapıp etmeleri, Mengüşoğlu’nun deyimiyle insan başarıları ve fenomenleri bir 
defada gerçekleşen, bir kez daha yaşanması ve deneylenmesi mümkün olmayan 
olaylardır. Onlar doğa bilimlerinde olduğu gibi genel bir yasanın altına yerleştiri-
lerek açıklanamazlar. O halde tekil ve bireysel fenomenlerin güvenilir bilgisi 
mümkün müdür? Anlamak bir bilme biçimi olarak nasıl değerlendirilebilir? Bu 
sorular Alman Romantik düşüncesi geleneği ile başlayan uzun bir geçmişe sahip-
tir. Kısaca tin bilimleri olarak adlandırılan insani, tarihsel ve toplumsal bilginin 
temellendirilmesi amacına yönelik çalışmaları ile Dilthey, bu sürecin en önemli 
filozoflarındandır. Bu çalışmaları sonucunda yaşantı ile anlama arasında kurduğu 
kökensel ilişki onu anlama ve tarihsellik arasında doğrudan bir bağ kurmaya yö-
neltmiştir. Ona göre anlama insanın salt akıl varlığı ile gerçekleştirdiği bir edim 
değildir. Anlama nesnemize bilincimiz de dahil olmak üzere duyumsama, isteme, 

 
108  Age., s. 167.  
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hissetme, sempati ve antipati duyma, amaç koyma, değer verme, gibi varoluşu-
muzu oluşturan bütünsel kimliğimiz ile yaklaşırız. Akıl bu bütünlüğün sadece bir 
yönüdür. Bütünsel kimliğimiz ise yaşantımız süresince ve ait olduğumuz tarihsel 
ve kültürel yaşama bağlamı içinde oluşur. Dilthey’a göre anlamak, insan ya-
şamındaki birliktelik ve ortaklaşalık koşulundan doğar. Anlaşılmış olan herşey 
böyle bir birlikteliğin izini taşır. İnsanın bu dünyada karşılaştığı herşey bu ortak-
laşalık ortamından hareketle anlaşılabilir. Bu birliktelik ortamı, içine doğduğu-
muz tarihsel dünyadır. Dilthey’e göre “biz önce ortaklaşa olanı anlarız ve daha 
sonra bu anlama temelinde tekil bireyleri de anlamış oluruz.”109 Ortaklaşa olan ise 
toplumun dil, din, devlet, hukuk, sanat, teknik, felsefe gibi kültür kurumlarında 
dışlaştırılmış olarak ifadesini bulur. Tekil olanın anlaşılması her zaman bu bağ-
lamın anlaşılmasından hareketle gerçekleşen bir yorumlama etkinliğidir. Dilthey 
bu noktada Kant’ın salt kavramına koşut olarak tarihsel akıl ve tarihsel bilinç 
kavramlarını geliştirmiştir. Dilthey’a göre bilinç işlevlerinin ilkeleri de tarihsel 
olarak oluşmaktadır ve bu nedenle düşünme, bilgi ve felsefe her zaman tarihsellik 
niteliği taşır. Bu tavır felsefede görelilik anlayışına zemin açmakta her türlü ev-
renselci ve sistemci düşünmeyi devre dışı bırakmaktadır.  

Dilthey’ın anlamayı insanlar arası ortaklaşa yaşama deneyiminde temellenen 
bir yorumlama etkinliği olarak tanımlaması fenomenoloji ve ontolojiye yeni bir 
başlangıç noktası kazandırmıştır. Çünkü Dilthey tekil olanın yani fenomenin an-
laşılmasının ancak içinde bulunulan bir yaşama bağlamından, bir anlama biçi-
minden hareketle mümkün olduğunu söylemektedir.  

Dilthey’ın tin bilimlerini temellendirmek kaygısı ile ele aldığı anlama feno-
menine Heidegger tamamen ontolojik bir kaygıyla yaklaşır. Kendi varoluşunu 
sorgulayan ve bu sorgulamayı her zaman bir varlık anlayışı içinde gerçekleştiren 
insanın varoluşsal analizinin, mevcut bütün ontoloji teorilerini önceleyen ve te-
mellendiren bir temel ontoloji (fundamental onthology)110 olarak düşünülmesi 
gerektiğini belirtir. Ona göre insan varlığının temel belirlenimi varlığı anla-
masıdır.111 Ancak bu anlama “zamansallık ufkunda “ mümkün olabilmektedir. 
Kendi varlığını anlayan insan bunu ancak içinde bulunduğu geleneksel ve tarihsel 
bir yorumdan hareketle yapabilmektedir. Ontolojisini temellendirmek için feno-
menlere yönelen Heidegger, bunu ancak önceden varolan bir anlamanın ışığında 
gerçekleştirebilmektedir. O nedenle yönteminin fenomenolojik hermeneutik oldu-
ğunu belirtir. Heidegger’in felsefede yeni bir kavrayış modeli olarak geliştirdiği 
feno-menolojik hermeneutik yaklaşımı, yirminci yüzyılın felsefi tartışmaları 
bakımından hayli aydınlatıcı ve ufuk açıcı olmuştur. Örneğin Gadamer, Heideg-
ger’in bu yaklaşımlarından sonra, anlamanın epistemolojik ve yöntemsel 

 
109  Bollnow, O.F“İfade ve Anlama”, Hermeneutik (Yorumbilgisi) Üzerine Yazılar, Ankara, Ark Yay. 

1995, s. 90.  
110  M. Heidegger, Being and Time, çev. J. Macquarrie & E.Robinson, Kundli, Blackwell Publishing, 

2005, s. 14. 
111  Age., s. 12. 
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kaygılarla temel-lendirilemeyeceğini söyler. Çünkü “varolmak olarak anlamak”112, 
bu tür etkinlikleri de önceleyen ve temellendiren bir edimdir.  

Görüldüğü gibi sistemci olmayan, insanın ve dünyanın fenomenlerine yö-
nelmiş, yorumlamaya dayalı felsefelerde, insanın dünyası ile olan ilişkisi Men-
güşoğlu’nun önemle üzerinde durduğu gibi doğal tavra dayanmamaktadır. İnsanın 
anlamasının ancak tarihsel bir ufukta gerçekleşebilmesi böyle bir tavra imkan 
vermemektedir. İnsan şeylerin, fenomenlerin özellikle’de geçmişin karşısına, 
geçmişin mirası olan gelenekleri, ön yargıları anlama biçimlerini şu veya bu 
oranda içeren bir bakış açısıyla çıkar.113 Fenomenlerle çıplak bir karşı karşıya 
kalış mümkün görünmemektedir. 

Mengüşoğlu yeni ontoloji çerçevesinde görüşlerini serimlerken doğal tavır 
ve bilimsel tavrın temelde ontolojik olduğunu belirtir. O Dilthey’ın ortaya koydu-
ğu biçimde bir doğa bilimleri ve tin bilimleri ayrımını yöntem bakımından gerek-
siz bulmaktadır.114 Bilimler ister doğal varlıklarla isterse tarihsel metinlerle, dü-
şüncelerle ya da insan yapıp etmeleriyle uğraşsınlar doğrudan varolana yönelen 
bir tavır içindedirler. Ona göre yeni ontolojinin temel işlevi hem bilimlerin doğal 
tavırdan refleksiyonlu tavra düşmelerini engellemek, hem de felsefe ile bilimlerin 
veya bilimlerin birbirleriyle arasındaki içten bağın sürmesini sağlamaktır. Ontolo-
ji bilimlerin parçaladığı varlık alanlarının bütünselliğini gösterirken kendisi ile 
bilim arasındaki ortak yanı gösterir. Felsefe de bilim gibi her yerde varolanı yöne-
ten ilkeleri, yasaları araştırır. 115  

Gerçekten de gerek Hartmann’ın ontolojisini temellendirdiği tabakalar teorisi 
gerekse Mengüşoğlu’nun felsefi antropolojisini üzerine bina ettiği, onaltı varlık 
alanından oluşan insanın somut bütünlüğü savı, bilimlerin ayrıştırıcı, sınıflayıcı 
yaklaşım tarzından hareketle geliştirilmiş izlenimleri taşır. Gözden ırak tutulma-
yan şey inceleme konusu varlığın bölünüp parçalanmaması, somut bütünlüğü 
içinde ele alınması ve bilimlerin bulgularına ters düşülmemesidir. Böylelikle 
varolanı belirleyen temel ilkelerin saptanması yolu ile ‘tabii bir sistematiğe’ 
ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Öte yandan, bir sistem karşıtı filozof olan Hartmann’ın yapıtlarına 
bakıldığında çağımızın en sistematik filozoflarından biri olduğu, ve felsefesinin 
en kapsayıcı sistemlerden bir olduğu yazılır.116 Doğan Özlem Mengüşoğlu’nun da 
bir sistem filozofu olduğunu ve kendi sistemi içerisinde felsefenin tüm konu ve 
problemlerini genişliğine ele almış ve incelemiş “ilk Türk filozofu olma” onurunu 
taşıdığını söyler.117 

Mengüşoğlu ayrıcalıklı konuma sahip bir varolan olarak insanı anlamak ça-
bası içerisinde insan fenomenlerine yönelmiş, insanın bütün yapıp ettiklerini ve 
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onların ürünü olan insan başarılarını inceleyip betimleyerek sonuçlar çıkarmıştır. 
Bu sonuçlar insan denilen varlık alanının kendine özgülüğünü belirleyen varlık 
şartları- kategorileridir. Yukarıda saydığımız bu on altı kategori, hangi kültür 
çevresine, hangi ulusa ait olduğuna bakılmaksızın insana doğa tarafından veril-
miş, çekirdekler, yetilerdir.118 Ancak bu kategorilerin her zaman aynı derecede 
etkin olmalarından söz edilemez. Bazı yetilerin aktifleşmesi eğitim gibi koşullara 
bağlı olarak gerçekleşirken, ne yönde ve ne kadar etkili oldukları da tarihsel ve 
kültürel olarak değişir. İnsanın tüm gelişmesi eylemlerini ve dolayısı ile özgürlü-
ğünü belirleyen değerlerin nasıl duyumlandığına bağlıdır. Gelişme, var olan yete-
nek ve becerilerin, değerlerin duyumlanması ışığında gelişmesidir. Bu da ancak 
biyopsişik çekirdekler zemininde olabilir. Örneğin matematik beceri ancak bir 
biyopsişik çekirdekte zeminini bulursa gelişebilir. Eğitim ve kültür geliştiren ya 
da törpüleyen unsurlardır.119  

Mengüşoğlu’nun felsefi antropolojisinin çizdiği insan, Yeniçağlı epistemolo-
jilerin tasarımsal insanına benzemez. Bu antropolojinin insanı, yaşantısının içinde 
ortaya koyduğu tüm yapıp etmeleri ve yetenekleri ile ele alınmıştır. Yaşama fe-
nomenleri olarak da adlandırdığı varlık şartları bir olanak olarak kendisine veril-
miştir ve bu olanağın ne zaman, nasıl ve ne derece gerçekleşeceği insanın ya-
şamın içinde belirlenmektedir. Örneğin “Felsefi Antropoloji Bakımından Tecrübe 
Mefhumunun Tahlili”120 başlıklı makalesinde ‘deneyim’ kavramını mevcut epis-
temolojilerden hayli farklı bir tavırda ele aldığını görürüz. Ona göre David Hu-
me’un ve epistemolojilerin ortaya koyduğu deneyim kavramı yaşamın bireysel 
özünden tamamiyle sıyrılmıştır, oysa antropolojik deneyim kavramı kaynağını 
hayatta, günlük insanda ve onun fenomenlerinde bulmaktadır.121. Bu bakımdan 
Mengüşoğlu’nun fenomenolojik ve ontolojik yaklaşımlı antropolojisini yaşama 
temelli bir felsefe olarak görmek gerekir. Bunu şu ifadesinde de açıkça ortaya 
koymuştur; “bize gerekli olan masa başında ortaya atılan değil, hayatın kendisin-
den kazanılan, hayatı bütünüyle hesaba katan bir felsefedir.”122 Ancak o her sefe-
rinde, elde ettiği bulgularla tüm yaşama fenomenlerini kapsayacak en genel ve 
sistematik çerçeveyi çizmeye çalışmaktadır. Tarihsellikten ve raslantısallıktan 
kurtulmaya çalışmaktadır. 

Mengüşoğlu’nun antropolojisi, varolma olanakları bakımından insanın ta-
mamlanmış bir profilini çizmektedir. Bu profil, tarihli insanın gelecekteki varol-
masını, olanaklarının gerçekleşmesi bakımından müphem kılmaktadır. Bugüne 
kadar tarihin ve Mengüşoğlu’nun tanıklık etmediği fenomenler bakımından yeni 
ve farklı olanın anlaşılması ve kabulü nasıl olanaklıdır? Bu sorularla ilişkili olarak 
Mengüşoğlu’nun insanın bir varolma fenomeni olarak tarihliliği hakkındaki sav-
ları üzerinde en çok durulan konulardandır. Mengüşoğlu insanın yaşama içinde 
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ortaya koyduğu yapıp etmelerinden ve başarılarından hareketle varlığının somut 
bütünlüğünü elde etmeye çalışır. Bir varlık alanı olarak insanın anlamını oluştu-
ran bütün yaşama fenomenleri bu bütün içinde anlamını bulmakta ve insanın 
varlık bütününü oluşturmaktadır. Bu bütüne ait varlık şartları ne sadece doğaya, 
ne sadece akıla ne de sadece tarihe dayanarak temellendirilmektedir.123 İnsanın 
bütün yapıp etmeleri onu insan yapan varlık şartlarının bütün olarak iş görmesi ile 
ortaya çıkar. Ancak bütün iş görmeler geçmiş, şimdi ve gelecek ekseninde ortaya 
çıkmaktadır. Bu insanın tarihliliğidir. Mengüşoğlu insanın varlık şartları adını 
verdiği fenomenlerin insanın gelişmişlik düzeyine bakılmaksızın insanın olduğu 
her yerde varolduğunu söyler. Ona göre “tarihin antropolojik bir görüşle ele 
alınması demek insanı bütün varlık şartları ile birlikte yani somut bir bütün olarak 
kavramak demektir; bu insan ister şimdinin, isterse uzak bir geçmişin insanı ol-
sun”. Bütün yapıp etmelerin tarihsel bir eksende kesintisiz sürdüğü düşünülünce 
bu somut varlık bütünlüğü olarak ortaya konan şemanın nasıl elde edileceği sorun 
oluşturmaktadır. Özlem bu konuda “Mengüşoğlu insanın niteliklerini sanki za-
man-üstü bir noktadan belirlemiş de, bu niteliklerin tarih içindeki serüvenini bu 
noktadan temaşaa eder gibidir.” saptamasında bulunur.124 

Öte yandan Mengüşoğlu insanın tarihliliğinin, insan başarılarının sürekli olu-
şuna ve kollektif bir geçmişten devralınmasına bağlı olduğunu düşünmektedir. 
Ona göre gelenek tarihsel varlık alanının önemli bir kategorisidir.125 Her çağ belli 
görüşlerin, belli fikir akımlarının taşıyıcısıdır. Sosyal bir birlik oluşturan insan-
ların yaşam, insan ve doğa karşısındaki tavırları, kavrayışları ve başarıları bu 
görüş tarzları tarafından belirlenir. Gelenek görüş tarzlarını olumlu ya da olumsuz 
yönde etkiler. Mengüşoğlu’nun sosyal birlik dediği insan guruplarının ortaya 
koyduğu bilim, teknik felsefe, sanat gibi başarılar bir görüş tarzının eseridir. 126 
Ancak felsefe ve bilimin bir görüş tarzına dayanması, varlık alanlarına ait temel 
ilke ve kategorilerin evrensel ve kalıcı olmayıp tarihsel olarak değişebildikleri 
demektir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu görüş hermeneutik felsefenin görüşü-
dür. Mengüşoğlu’nun bir kategori olarak görüş-tarzı açımlaması yukarıda belirtti-
ğimiz gibi hem Dilthey, hem de Heidegger felsefelerinde içinde bulunulan tarih-
sel dünyanın anlama ufku olarak önemli bir yer tutmaktadır. 127 Bilme kategorile-
rinin tarihselliği ile ilgili olarak Dilthey’ın Breslauer Ausarbeitung128 adlı 
çalışması önemli açılımlar içerir. Dilthey’a göre anlaşılabilir olan herşey, nesnel 
tin kapsamında yani tarihsel ve toplumsal yaşantı bağlamı ve birliği içerisinde 
anlaşılabilirdir. Zihnin bilmeyi gerçekleştiren a priorileri, yani kategoriler bilme 

 
123  Mengüşoğlu T, Felsefi Antropologi, s.161 
124  Özlem D. Age., s. 19. 
125  Mengüşoğlu T., Felsefeye Giriş, s. 188. 
126  Mengüşoğlu T., Felsefeye Giriş, s. 178. 
127  Görüş tarzı açıklamaları Gadamer’in tarihsel ufuk kavramını da çağrıştırmaktadır. Tarihsel ufuk 

kavramı Gadamer hermeneutiğinde anlamanın temel kategorilerinden biridir.Gadamer, Truth and 
Method Truth and Method, çev., Joel Weinsheimer ve Donald G. Marshall, Continium Publicati-
ons Company, NewYork, 1994, s. 302  

128  D. Özlem, BilimTarih Yorum, İnkilap Kitabevi, İstanbul, 1998, s. 111. D. Özlem’den 
alıntıladığımız bu yorumlar, Dilthey’ın Breslauer Ausarbeitung, Gesammelte Schriften, Band 
XIX, s. 60,73,75 deki yazıları üzerine yapılmıştır. 
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süreci içerisinde, zihinden bağımsız bir anlaşılabilirlik ortamı tarafından koşul-
lanmaktadırlar. Dilthey’a göre , “gerçek yaşantıyı ancak bu iki koşul türü birlikte 
kurar.”129 Bu iki koşul türü arasındaki uyum ve bağdaşıklık deneyim bilgisini 
oluşturur. 

 Benzer bir sorunun Nicolai Hartmann’ın felsefi gündemini de hayli meşgul 
ettiği görülmektedir. Josef Stallmach “Nicolai Hartmann ve İnsanın Kendisi So-
runu” adlı makalesinde Hartmann’ın bilgi anlayışı ile ilgili olarak “kategoriyel 
uygunluk”tan söz eder.130 Hartmann bilgi ile ilgili olarak idealizmin yanlış yoru-
munu aşmaya çalışmakta ve antropolojik açıdan bilgiden “tinin kendinden önce 
varolan dünyaya uymasını” anlamaktadır ve ona göre “bilgi kategorilerinin de-
ğişmesi, kategoriyel uygunluğun ilerlemesi tıpkı canlı varlık alanında olduğu gibi 
genel uyum eğilimi ile ilgilidir.”131  

Ancak Mengüşoğlu bilmenin ve araştırmanın temel dinamiğini gelenek ve 
görüş tarzı gibi görecelik içeren kavramlara bırakmaktan yana değildir. Zamanın 
‘şimdi’sinde yaşayan ve kendisini bir ağ gibi saran görüşlerin etkisi altındaki 
insan, kendi başarılarının kaynağına gidebilmek için bu etkiden kendini kurtar-
malıdır. Yani kendi tarihine mesafe almalıdır. Ancak bu sayede başarıların teme-
line, köklerine inebilir. Bunu başarabilirse geçmişini şimdiye bağlayabilir. Bunu 
başarabilmesi geçmişin başarılarına dayanarak ve geleceği hesaba katarak yaşa-
yabilmesi demektir. Aynı zamanda başarıların izlenmesi, hataların tasfiye edilme-
si bir sürekliliğin kurulması demektir.132 Ancak düne bakma konusunda dikkatli 
olmak gerekmektedir. Düne bakarken, bugünkü gelişmiş varlık şartlarından vaz-
geçmemek, onları korumak önemlidir. O’nun dünden beklediği, bugünün eylem-
lerini canlandıracak bir şey olmalıdır. Yani geçmişe gelişimin önünü tıkamayacak 
şekilde seçimli yaklaşmak gerekir. Geleceğe doğru yürüyüşte geçmişten gelen, 
yük olabilecek ağırlıklardan kurtulmasını bilmek gerekir.133 

Bu yapılmazsa şimdiye ya da düne saplanıp kalınır. Mengüşoğlu tarihsizlik 
olarak adlandırdığı bu durumu geçmişin bu güne getirilerek şimdi olarak yaşan-
ması, gelenekçiliğe saplanıp kalma olarak değerlendirir.134 Felsefe Arkivi’nin 16. 
sayısında yayımlanan “Tarihilik ve Tarihsizlik” isimli makalesinde “bütün 
şarklıların böyle bir tarihsizliğin, tek dimensiyonlu bir zamanın içinde ya-
şadıklarını” söyler. Ona göre bu bölge insanının yapıp etmelerinde tarihsizlik, 
donmuş bir gelenekçilik ve süreklilikten yoksun olma olarak kendini gösterir. 
Tarihsizliği, insan ve toplum yaşamındaki etkileri bakımından birçok yönleri ile 
inceleyen Mengüşoğlu, bu görüş tarzını kıyasıya eleştirir. Kuşkusuz bu makale 
birçok önemli saptamanın yanı sıra Mengüşoğlu’nun kendi koyduğu ilkeler 
bakımından bazı sıkıntılar da içermektedir. Bir kez tarihli olmak felsefi antropolo-
ji bakımından bir varlık şartı ise, Doğulular tarihsiz olmayı nasıl başarmak-
tadırlar? Yukarıda da belirttiğimiz gibi Mengüşoğlu tarihin antropolojik görüşle 

 
129  A.e, s. 111. 
130  Stallmach J., “Nicolai Hartmann ve İnsanın Kendisi Sorunu” Yüzyılımızda İnsan Felsefesi, s. 157. 
131  Agy. Alıntı: Hartmann N., Kleinere Schriften, 1. Baskı Berlin 1955, s. 173 vd. 
132  Mengüşoğlu T., “Tarihilik ve Tarihsizlik”, Felsefe Arkivi, 1968, sayı 16, s. 115. 
133  Agy., s. 122. 
134  Agy., s. 116. 
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ele alınmasının insanı bütün varlık şartları ile birlikte ele almak demek olduğunu, 
insan isterse şimdinin isterse uzak bir geçmişin insanı olsun bunu değişmeyeceği-
ni belirtmişti.135 Mengüşoğlu’nun bu makalede bir insan olma tarzı olarak ortaya 
koyduğu ‘Doğu İnsanı’ neredeyse kendi antropolojisinin hiçbir varlık şartını 
taşımamaktadır. Eğer bu nitelikler Doğulularda aktifleşememiş biopsişik çekir-
dekler halinde bulunuyorsa insanlık tarihi boyunca bunu gerçekleştirememiş ol-
malarını iddia etmek bu coğrafyanın insanlarının ortaya koyduğu birçok insani 
başarıyı görmezden gelmek demek olmaz mı? Nitekim Mengüşoğlu’da 
yazılarında Selçuklular’ın sanat ve kültürle ilgili başarılarına, Arapların felsefi 
alandaki başarılarına birçok kez değinmektedir. 

 Mengüşoğlu bu donmuşluktan kurtulmanın, varlık şartlarını bir revizyondan 
geçirerek Batılı görüş-tarzı kazanmakla olacağını söyler. Bu da Batı tarzı bilimsel 
çalışmayı öğrenmekle mümkündür. Japonlar, Ruslar, Amerikalılar bunu ba-
şarmışlardır. Cumhuriyetin kurulması ile birlikte gerçekleştirilen Atatürk Devrim-
leri böyle bir değişimi amaçlamaktadır.136 Bu makalede yer alan görüşleri 
bakımından Mengüşoğlu’nu eleştiren Bıçak, izm’lerden bağımsız bir felsefe 
yapma gereğinden yola çıkan Mengüşoğlu’nun Batıcılık ya da Modernizm’in 
izmini kullanarak topluma ilişkin haksız yargılarda bulunduğunu söyler.137  

Sonuç olarak Mengüşoğlu’nun bir tarihsel anlama ufkunun içinden insan 
problemine yaklaşmakta olduğunu ve bu ufukta beliren insanının varolma biçim-
lerini varlık fenomenleri olarak betimleyip araştırmakta olduğunu söyleyebiliriz. 
O, bulgularını genelleştirip sistematik bir yapı ortaya koymaktadır. Her ne kadar 
somut insan bütünlüğünün yaşam içindeki tekil fenomenlerinden yola çıkmış olsa 
da zamanlar üstü, kültürler üstü bir insan anlayışı ortaya koymaya çalışmaktadır. 
Oysa tarihsel bir anlama ufku içinde kalındığı müddetçe bütün genelleştirmeler ve 
sistemler gelip geçicidir. Nitekim tüm ontolojiler gibi Nicolai Hartmann’ın yeni 
ontolojisi’de Mengüşoğlu’nun felsefi antropolojisi’ de zamanın etkisine karşı 
koyamamıştır. Ancak burada göz ardı edilemeyen bir gerçeği Mengüşoğlu’nun 
sözleriyle söyleyecek olursak, “kültürler gelip geçse de, diller unutulsa da, kalıcı 
olan, kaybolmayan insani bir şey vardır. Bu bir defa yaratılmış olan başarıların 
kalıcılık prensibidir.” Toplumsal bir varlık olarak yaşama zorunluluğunda olan 
insanın veya bir topluluğun sağladığı başarılar mutlaka geçmiş yaşantıların mi-
rasını taşırlar ve bir miras olarak geleceğe aktarılırlar. İnsan başarıları sürekli bir 
devredilme ve devralınma içinde bulunur. Bu anlamda onun çalışmaları da bir 
miras olarak geleneğe ve geleceğe devredilmiştir. 

Bu çerçeveden baktığımızda Mengüşoğlu’nun insan problemine olan ilgisini 
ve yönelişini tarihsel bir anlam ufkundan hareketle anlamak gerekir. Döneminde 
Batı kültür çevresinde ortaya çıkan ontolojiler, antropolojiler, biyoloji ve fizikte 
ortaya çıkan yeni gelişmeler, politik, siyasi ve ekonomik konjonktür, zaten var 
olan bir dünya ve insan anlayışının dışavurumlarıdır. Üstelik Mengüşoğlu bu 
anlam ufku ile karşılaştığı yerde başka bir kültürün ve geleneğin temsilcisi olarak 
bulunmaktadır. İnsanı bir varlık alanı olarak anlamak sorunsalı bu tarihsel çerçe-

 
135  Mengüşoğlu T., Felsefi Antropoloji, s. 146. 
136  Mengüşoğlu T., “Tarihilik ve Tarihsizlik”, s. 126-127. 
137  Bıçak A, Türk Düşüncesi II Kaygılar, “Felsefeciler”, Dergah Yay. İstanbul 2010, s. 528. 
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venin ve karşılaşmanın doğurduğu bir sorundur. Mengüşoğlu’nun salt bilimsel ve 
felsefi merak ve kaygılarla bu alana yöneldiği düşünülemez. Onun çalışmaları bu 
karşılaşmada ortaya çıkan anlamanın ürünüdür ve ortaya koyduğu çalışmalarda 
bu anlamda geçmiş ve gelecek bir araya gelmektedir.  

O halde Mengüşoğlu’nun felsefi antropolojisi Kant’ın, Dilthey’ın, Hart-
mann’ın, Husserl’in, Heidegger’in, Cassirer’nin insan anlayışlarıyla karşılaşan, 
hesaplaşan ve bu karşılaşmadan doğan anlama ile yeni bir bakış açısı ortaya ko-
yan önemli bir yapıttır. Kıta felsefesinin en önemli filozoflarının söylemleri, insan 
sorunu çerçevesinde Mengüşoğlu’nun dilinde ve düşüncesinde tartışılmış, 
alımlanmış ve yeni bir projeye dönüşerek aktarılmıştır. Onun yaklaşımı felsefeyi 
soyut zihinsel bir etkinlik olmaktan çıkarıp, bireysel ve toplumsal yaşantımızla 
doğrudan ilişkilendirmek yönündedir. Kendi sözleriyle ifade etmek gerekirse 
“felsefi antropoloji, hem ontolojik temeli olan bir insan görüşü işlemek, hem de 
şimdi Türk toplumunda yaşayan, tarihini bildiğimiz, geçmişte yaşamış olan in-
sanın varlık yapısını ve niteliklerini araştırıp ortaya çıkarmak” istemektedir. 

Bu yaklaşım döneminin yeni bir felsefi tavrı olarak görülmelidir. Felsefe ye-
niden bireysel ve toplumsal yaşamımızla ilişkilendirilmek istenmektedir. Bu 
yapılırken de Batı felsefesinin önemli filozofları ile hesaplaşılmaktadır. Mengü-
şoğlu ve döneminde ortaya konan felsefeler bu gözle araştırılma konusu 
yapılmalıdır. Bu gözle yapılacak soruşturmalar tarihsel varoluşumuzu anla-
mamıza yarayacağı kadar, bir felsefe geleneği oluşturmamızda da önemli rol oy-
nayacaktır.  
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NERMİ UYGUR’S UNDERSTANDING OF PHILOSOPHY 
 

 
ABSTRACT 
In this article, we want to show Nermi Uygur’s, the old academician of İs-
tanbul University Philosophy Department, approach to philosophy and what 
he understands from the word ‘philosophy’. We want to show, in which phi-
losophical views he impressed from and his own contribution to Turkish phi-
losophy. 
Key words: phenomenology, analytic philosophy, language, culture, me-
taphysic 

 
ÖZET 
Bu çalışmada İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünün eski öğretim üyele-
rinden Nermi Uygur’un felsefeye olan yaklaşımını ve felsefeyi ne şekilde ele 
aldığı incelenmektedir. Uygur’un felsefe anlayışında hangi görüşlerden etki-
lendiğini belirterek, Türk felsefesine kendi özgün katkısının ne olduğu ortaya 
konmaya çalışılmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: fenomenoloji, analitik felsefe, dil, kültür, metafizik,  
 

… 
 

Nermi Uygur 1925’de İstanbul’da doğdu. 1936’da Büyükada İlkokulunu bi-
tirdi. 1944 yılında Galatasaray Lisesi Latince bölümünü tamamladıktan sonra 
1948 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden me-
zun oldu. 1950 yılında aynı bölümde asistanlığa başladı. 1952 yılında verdiği 
“Wilhelm Dilthey’e göre Konuca Temellendirilmesi Bakımından Manevi Bilim-
ler Öbeğinin Meydana Getirdiği Bilim Bağlamı” adlı doktora tezi ile doktor un-
vanını aldı. 1952-1954 yılları arasında Almanya ve Fransa’da fenomenoloji arşiv-
lerinde incelemede bulundu. 1954 yılında “Edmund Husserl’de Başkasının Ben’i 
Sorunu” adlı çalışması ile doçent oldu. Aynı yıl Brüksel’de Uluslararası Felsefe 
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Kongresine ve 1958 yılında Venedik’te düzenlenen Uluslararası Felsefe Kongre-
sine katıldı. 1964 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde profesör oldu. 
1979-1981 yılları arasında Almanya Wuppertal Üniversitesinde konuk profesör 
olarak ders ve seminerler verdi. 1981-1990 yılları arasında Felsefe Tarihi Anabi-
lim Dalı başkanlığı yaptı. 1992-1996 yılları arasında Marmara Üniversitesinin 
çeşitli bölümlerinde yüksek lisans ve doktora dersleri verdi. 21 Şubat 2005 tari-
hinde ardında birçok yapıt bırakarak İstanbul’da yaşama veda etti. 

Nermi Uygur Türkiye’deki felsefe çalışmalarına yaptığı katkıya 
baktığımızda, epeyce yüklü bir bilanço çıkmaktadır karşımıza. Uygur’un eserleri 
içerisinde birçok kitap, makale, çeviri ve deneme ile karşılaşmaktayız. Uygur, 
yalnızca profesyonel anlamda bir felsefeci olmamış, bunun yanında dil, kültür ve 
edebiyat ile de yoğun bir biçimde ilgilenmiştir. Bu alanlarla ilgilenmesini 
yalnızca bir merak ya da ilgi farklılığı olarak görmektense, insanı tüm boyutları 
ile kucaklama çabası olarak görmekten yanayız. Zaten Uygur’da, felsefeye olan 
yaklaşımında bunu açıkça ortaya koymaktadır. “Bilim-mantık kesinliğinden yok-
sun felsefe ne denli güdükse, edebiyat-sanattan uzak felsefe de o denli cansızdır. 
Felsefeye, bilgi kadar bilgelik de, mantık kadar yaşamda gerek.”1 Dolayısıyla 
Uygur, hem profesyonel anlamda felsefe ile ilgilenmiş hem de felsefi 
çalışmalarını edebiyat ve sanatın bakış açılarını da hesaba katarak çeşitlendirmiş-
tir. Yapıtlarına da baktığımızda “…edebiyat-felsefe sınırında yer alan ama çerçe-
vesi felsefi, içerik olarak da edebi tat veren kitaplar kaleme almıştır.”2 Bu 
çalışmaları üzerinden Nermi Uygur’un felsefe serüvenine baktığımızda onun bir 
çizgi üzerinde felsefi sorunlara yaklaşmaya ve onları açıklamaya çalıştığını gör-
mekteyiz. 

 
 
Felsefe Yöntemi 
 
Nermi Uygur’un felsefe yapma yönteminde özgeçmişinin önemli bir yeri 

vardır. Dilthey üzerine doktora çalışması yapması onun kültür bilimlerine olan 
yaklaşımını belirlemiş ve kültür ile dil çalışmalarına özel bir önem vermesine 
neden olmuştur. Ayrıca Doçentlik çalışmasını Husserl üzerine yapmış olması, 
fenomenolojinin yöntemini felsefe sorunlarına uygulamasına neden olmuştur. 
Ancak Husserl üzerine çalışma yapmış olsa da Husserl’in fenomenolojisini de 
olduğu gibi benimsemez. “…fenomenolojinin ne katkılı bir davranış olduğunu 
duymaktayım kendimde. Yaşayıp bilmede, yalınkat bilgiler ve kaba sevgilerle 
yetinmeyen; olup biteni özünden kavramak için, hiçbir çabayı esirgemeyen bir 
betimleme sanatı fenomenoloji… fenomenoloji olmadan yapamazdım, Husserl’le 
olmuyordu ama.”3 Husserl’in fenomenolojisinden ayrı düşme nedeni olarak da, 
onun idealist olmasını ve koyu bir metafizikçi olmasını ayrıca da solipsizmi bir 

 
1  Arslan Kaynardağ, Felsefecilerle Söyleşiler, Elif Yay., İstanbul, 1986, s.150 
2 Betül Çotuksöken, Nermi Uygur Okusun, Yaza-Yaşaya: Nermi Uygur Anısına, Maltepe Üniveriste-

si Yayınları, Haz. Betül Çotuksöken, Yusuf Çotuksöken, Kaan Özkan, 2006, İstanbul, s.35 
3  Nermi Uygur, Bunalımdan Yaşama Kültürü,YKY Yay., 1997, İstanbul, s.312 
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türlü yenememesini göstermektedir.4 Kendi fenomenolojik yaklaşımını ise şu 
şekilde özetlemektedir: “Fenomenoloji benim yolum…yanlış olduğunu bile bile, 
ille de öznel bir görüp gösterme değil benim ki; olanı olduğu gibi görmek isteğin-
deyim..gözler önüne serdiğim…nesnelce benim kendi gördüğüm; olanı bozup 
çarpıtmaktan kaçınarak benim derlediğim bir özyorum.”5 

Uygur’un felsefe yöntemi bir yandan fenomenoloji ile biçimlenirken diğer 
yandan çözümleyici (analitik) felsefe ile şekillenmekteydi. Uygur, çözümleyici 
felsefenin, felsefi sorunlarla olan uğraşısında ne denli katkısı olduğunu şu şekilde 
belirtir. “Kara Avrupasında pek tanınmayan çözümleyici düşünme biçiminden 
büyük yardım aldım…Bazı yönleriyle fenomenolojiyi andırması; bazı yönleriyle, 
varoluşçu yaşama yönelişlerimi doğrudan yasaklayıcı bir tutumdan uzak olması, 
artırdıkça artırdı çekiciliğini. Çözümleyici yöntemi, birçok yandaşları gibi, 
hazırlop benimsemekten çok, amacıma uygun bir beceri olarak eğip bükmek 
canıma can katıyordu.”6 Özellikle felsefi sorunları ele alış ve işleyişinde bu çö-
zümlemeci yanı belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ele aldığı felsefi sorun-
ların ve kavramların ilk önce dilsel analizini ve anlam analizini yapan Uygur, 
felsefi sorunlara bu çerçeve içerisinde yönelir. Özellikle Kuram-Eylem Bağlamı 
adlı çalışması, Uygur tarafından çözümleyici felsefenin kuram ve eylem 
arasındaki ilişkisi çerçevesinde felsefi sorunlara uygulanmasına belirgin bir ör-
nektir. Yalnızca bu çalışması değil bunun yanında diğer birçok çalışmasında da 
bu yöntemi uygulamıştır. Çözümleyici felsefeyi bir yöntem olarak benimsemesi-
nin nedenini de şu şekilde açıklar: “Bu öyle bir çözümleme ki her türlü top-
tancılıktan uzak kalmayı buyurur. Büyük tezlerin, alabildiğine geniş savların, her 
şeyi açıklamayı isteyen öne-sürmelerin engelleyicisidir. Çalımlı tümler sunmak-
tansa ayrıntılarda derinleşmeyi yeğ tutar….felsefece çözümlemenin başka bir 
özelliği de, ille kesinlik aramaması, kesin nitelemesiyle bezenmeyen vargılara 
bilgice değersiz gözüyle bakmamasıdır…çözümleyici tutumun, acelenin yol 
açtığı önyargıları alı koyan bir tutum olduğu unutulmamalıdır… doğrudan doğru-
ya kavramlara yöneldiği için, polemik çeşitinden, söz dalaşmaları çeşitinden şey-
lere kapalıdır çözümleme.”7 Bu çözümleme tavrında dil önemli bir yer kaplar. 
Uygur için dil; “…insan olarak insan bilincini dile getirir; öyle ki, dilin hesaba 
katılmadığı yerde günlük yaşama ilişkin görünümlerin hepsi birden anlamını 
yitirir.”8 Dolayısıyla Uygur’un felsefe yöntemi bir yandan analitik felsefe ile şe-
killenirken diğer yandan fenomenolojinin etkisi ile yoğrulmuştur. O, “Soruları 
mantıksal-çözümleyici bir tutumla, fenomenolojik bir dilci felsefeyle işler.”9  

Uygur kendi yöntemini oluştururken ve bu yöntem ile felsefe sorunlarına ce-
vaplamaya çalışırken yöntem sorununun felsefenin en önemli sorunlarından biri 

 
4  A. e. 
5  Nermi Uygur, Çağdaş Ortamda Teknik, YKY Yay., 2002, İstanbul, s.30 
6  Nermi Uygur, Bunalımdan Yaşama Kültürü, s.319 
7  Nermi Uygur, Kuram Eylem Bağlamı:Çözümleyici Bir Felsefe Denemesi, YKY Yay., 1996, İstan-

bul, s.18 
8  Nermi Uygur, Dil, Kültür ve Eğitim: Çağdaş Batı Avrupa’daki Çokkültürlülük Üzerine Bir Derin-

leşme, Kültür Kuramı, Remzi Kitabevi Yay., 1984, İstanbul, s.17 
9  Betül Çotuksöken, Nermi Uygur’un Felsefe Dünyasından Kesitler, Kabalcı Yayınevi, 1995, İstan-

bul, s.131 
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olduğunun farkındadır. Uygur’a göre yöntem ve felsefe birbirlerinden 
ayrılmayacak bir bütündürler. “Felsefe yöntemiyle kendini yönlendirir; yöntemi 
felsefenin çekidüzenidir; bu düzenleniş de felsefenin kendisidir.”10 Dolayısıyla 
felsefeyi yöntemi ile birlikte görür.11 Bu nedenle de Uygur’un felsefe yöntemi 
aynı zamanda onun felsefe yapma biçimine gömülüdür. 

 
 
Felsefe Tanımı 
 
Nermi Uygur, mutlak ve kesin bir felsefe tanımı yapmaktan kaçınmıştır. Bu-

nun nedeni de yapılacak olan her türlü mutlakçı tanımın bir kısıtlama getireceğin-
den felsefenin çeşitlenmesini ve gelişmesini kısıtlayacağından duyduğu endişedir. 
Her tanım belirli şeyleri içerirken, diğerlerini dışarıda bırakır. Dolayısıyla mutlak 
bir tanım yalnızca belirli bir felsefi yaklaşımı felsefe sayacak diğerlerini ise 
tanımın yapısından dolayı felsefe dışı görecektir. Dolayısıyla “…belli bir tek 
felsefe tanımının, ya da birkaç tanımı toparlayan bileşik bir tanımın kölesi olma-
yalım; felsefeyi darlaştırmayalım: felsefeyi yeniliklere açık tutalım; felsefeyi 
ileriki olanaklara kapamayalım.”12 diyerek mutlak bir felsefe tanımı vermekten 
kaçınılması gerektiğini düşünür. Ancak yine de felsefenin yapısı ile ilgili şeyler 
söylemekten kaçınmaz.  

Uygur’a göre “Tuhaf mı tuhaf bir çalışma-alanıdır şu felsefe denen şey: çok 
kez bir sis bürümüştür ortalığı.”13 Felsefedeki bu belirsizliğin nedeni ise, felsefe-
nin ne olduğuna dair verilen cevapların azlığında ve muğlâklığındadır. Uygur, bu 
bakımdan filozofun öncelikle felsefe nedir? sorusunu cevaplandırması gerektiğini 
düşünür. Temelde yatan bu soru cevaplandırılmadan felsefe hakkında bir netliğe 
ulaşılamaz. Bunun içinde felsefe sorularının yapısının aydınlatılması gerekir. 
Uygur, bu bakımdan felsefe sorusunun diğer sorulardan ayrılığını ortaya koymaya 
çalışır ve felsefe sorularının özelliğini vurgular. Felsefi “soruların hemen hepsi 
pratikteki yönelmelerin ötesinde yer alan sorulardır. Bu soruların varlığımızı 
ayakta tutmak veya yaşayışımızı düzenleyip işlemekle doğrudan doğruya bir ilgisi 
yoktur.”14 Dolayısıyla gündelik sorulardan faklıdır felsefe sorusu. Bir diğer özel-
liği de “felsefe sorusunun, ağırlığını kendi içinde taşımasında, günlük sorularla 
karşılaştırıldıkta, adeta kendisine yetmesindendir.”15 Gündelik sorularda dünyaya 
bağlılık söz konusuyken, felsefi sorularda dünyaya bağlılık söz konusu değildir. 
Çünkü “Algı uzanışlarımız evrende ne kadar yetesiye dalbudak salarsa salsın 
gerekli felsefi sorulardan vazgeçilemez… Evrendeki, dünyadaki yapıp etmelerin, 
dünya bilgilerinin tümü bir felsefe sorusuna cevap veremez; sorunun zemini doğ-

 
10  Nermi Uygur, “Felsefenin Yöntemi, Önyargılar ve Giderilme Doğrultuları”, Cogito, Sayı:3, 1995, 
İstanbul, s.101 

11  A.e. 
12  Nermi Uygur, 100 Soruda Türk Felsefesinin Boyutları, Gerçek Yayınevi, 1974, İstanbul, s.15 
13  Nermi Uygur, Felsefenin Çağrısı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 2. Bsk., 

1971, İstanbul, s.3 
14  A. g. e., s.6 
15  A. g. e., s.8 
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rudan doğruya dünya değildir.”16 Bu anlamda felsefe sorularının gündelik soru-
lardan farkını belirtir. Felsefe sorularının tümünde ortak olan bir özellik olarak da, 
felsefe sorularının kavramların anlamını soran ‘nedir’li sorular olduğu belirtilir. 
“Nedir felsefe sorularının kuruluşunu belirler… Felsefe sorularındaki nedir dışa 
ait bir ek değil, felsefe sorusunu vareden temeldir.”17 Uygur’a göre tüm felsefe 
sorularını bu kalıba dökmek mümkündür. Bu türden felsefe sorularında amaç “bir 
kavramın yahut da kavram öbeğinin açıklanmasıdır.”18 Felsefe sorularının tümü-
nü ‘nedir’li sorulara çevrilebilir olarak görmek; felsefeye görev olarak kavram-
ların anlamlarını açığa çıkarmak, dilde o kavramın yerini belirlemek ve diğer 
kavramlarla anlam bağlarını sergilemeyi yüklemektir. Zaten Uygur için de 
“…felsefe sorusu, dünyaya-yönelmiş-olan-dilin-anlamında derinleşmeyi baş-
latır… “19 Uygur, felsefe sorularının cevapsız sorular olmadığını söyler. Ancak 
cevaptan herkesin üzerinde uzlaşacağı ve kabulleneceği mutlak bir cevabı kastet-
mez. “Bir felsefe sorusuna ilkece cevapsız bir soru gözüyle bakılamaz… Felsefe-
deki sorulara eksiksiz, genelgeçer, başka türlüsü tasarlanmayan, zaruri cevaplar 
bekleyenler, muhakkak hayal kırıklığına uğrayacaklardır.”20 Uygur için, felsefe 
soruları bilim sorularından ayrı olduğu için, bilimden beklenen güvenilirlik felse-
feden beklenmemelidir. Bu açıdan doğa bilimlerine öykünerek felsefeden de böy-
lesi bir yapı beklemek önemli bir yanılgıdır. Çünkü felsefe bilimlerin yaptığı gibi 
evrenin bir parçasını alıp olduğu gibi araştırmaz. “Felsefe evrenin kopyası değil-
dir. Tüm öğeleriyle evreni işler felsefe…felsefe evreni felsefe’leştirmektir.”21 
Uygur için, bilimsel düşüncede kesinlik yalnızca bir yanılgıdır. Doğa bilimlerinde 
bile kesinlikten söz etmenin çoğu kez zor olduğu düşünüldüğünde, bilimin kesin 
bilgilerle olan ilişkisi oldukça zayıftır. Bilimsel düşünce her zaman yanılma var-
sayımını kendi içinde taşımalıdır. “Bilim uygarlığını kesin bilgiler uygarlığı ola-
rak yorumlayıp kavramak, yanılmaların belki de en zararlısıdır.”22 

Uygur, felsefenin herkesin üzerinde uzlaştığı, son bulmuş, mutlak sonuçlara 
ulaşamamasını felsefenin yapısından kaynaklanan bir zenginlik olarak görür. 
“…felsefenin, ille de kısaca özetlenebilen sonuçlara, ya da çok kullanılan bir 
adlandırmayla tez’lere ulaştırması, bunun gerçekleştirilemediği durumlarda ortaya 
konanın, başarısızlıkla nitelenmesi, ne yönden bakarsak bakalım, bilim kafasıyla 
bağdaştırılamaz.”23 Uygur için felsefe, anlama ve yorumlama işidir. Bu açıdan 
herkesin üzerine uzlaşacağı, kabulleneceği bir cevap beklemek, felsefeye 
taşıyamayacağı bir yük yüklemektir. “…felsefedeki tek tek kuramlar, dolayısıyla 
tüm bir kuram olarak felsefe anlamak, yorumlamaktır. Anlamaya, yorumlamaya 
sınır konamaz ama.”24 

 
16  A. g. e., s.15 
17  A. g. e., s.17 
18  A. g. e., s.20 
19  A. g. e., s.21 
20  A. g. e., s.37 
21  Kaynardağ, Felsefecilerle Söyleşiler, s.152 
22  Nermi Uygur, Yaşama Felsefesi, Ara Yay., 1989, İstanbul, s.97 
23  Uygur, Kuram Eylem Bağlamı, s.153 
24  A. g. e., s.70 
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Bir anlama ve yorumlama işi olarak görülen felsefe de, dünya üzerine edi-
nilmiş bilgilerin çözümlemesi ile görevlendirilir. Bu açıdan filozof da “…bu dün-
yanın gerçeklikleriyle uğraşan, bu gerçeklikler üzerindeki bilgilerin çözümlenme-
sinde başarılı çalışmalar ortaya koyabilen insandır.”25 Anlama ve yorumlama bu 
denli başat bir konuma yerleştirildiği için Uygur’un felsefe çalışmalarının baş 
konusu insandır. Yapıp etmeleri ile kullandığı dil ile yaşama tavrı ile insan hep 
başköşede durur. İnsanı ve onun dünyasını anlama ve yorumlama etkinliği olarak 
felsefenin söylemi “…şimdi ve burada olanı kavramaya ve ardından da kavram-
laştırmaya çalışır; terimler ve bunların ardındaki kavramlar hiçbir zaman içi boş 
kalıplar, çerçeveler değildir. Ayrıca bu felsefi söylemde, tüm sınırları belirgin 
tanımlara da yer yoktur doğal olarak.”26 

Uygur için, felsefenin işleyişini anlamak için temellendirme kavramına odak-
lanmak gerekir ve felsefede temellendirmenin yerini belirlemek gerekir. Bu 
açıdan felsefi temellendirme, diğer bilimlerindeki temellendirmeden farklıdır. 
Uygur için, “…felsefedeki temellendirmeler, matematik, mantık ispatlarından 
bambaşka bir kılığa bürünmüştür.”27 Felsefi açıdan temellendirmenin birinci şartı 
çabuk sonuçlara varmaktan kaçınmaktır. “Felsefede ise, kestirme, kısa yoldan 
yürüme, felsefeyi kapar… Derinleşme olarak felsefe temellendirmesi, soruda 
sorulanda, sorudaki odak kavramında durup kalmak, o kavramı deşmek, orada 
oyalanmaktır.”28 Bu bakımdan felsefede çabuk varılan cevaplara, kısa yoldan 
düşünmelere yer yoktur. Bu bakımdan, “Felsefe koşusunda en yavaş koşabilen 
kazanır. Ya da : bitişe en son varan”29 düşüncesini paylaşır. 

 
 
Felsefe ve Felsefe Tarihi İlişkisi 
 
Uygur için, felsefe yapma ile felsefe tarihi arasında kopmaz bir ilişki vardır. 

Felsefe tarihini bilmenin zorunluluğunu şu şekilde vurgular: “…felsefenin bugü-
nünde ne yapmak gerektiğini bilmek isteyen, felsefenin dününü bilmek zorun-
dadır.”30 Ancak Uygur’a göre felsefe ve tarihi ile olan ilişkide yalnızca felsefe 
tarihindeki görüşleri saplanıp kalmak ve bir felsefe anlayışıyla bunları ele alma-
mak olumsuz bir özelliktir. “Felsefenin bugünündeki çalışmaların hepsini felsefe-
nin dününe çevirmek, felsefenin gidişini sakatlar, felsefedeki yeniyi arama 
atılışını tökezler, felsefeye geleceği tıkar.”31 Dolayısıyla yaratıcı bir etkinlik ola-
rak felsefe yalnızca dünü bilmekle yetinemez. Felsefeyi yalnızca felsefe tarihine 
indirgemek, bugün ve gelecek adına hiçbir şey sunmaz bizlere. Felsefe yapmanın 
en önemli şartlarından birisi kuşkusuz geçmişteki metinlerin incelenmesine da-
yanır. Ancak bu inceleme yalnızca açıklama düzeyinde olmamalı; filozof eleştiri 

 
25  Nermi Uygur, Güneşle, Kitap Yay., 1969, İstanbul, s.144 
26  Betül Çotuksöken, Felsefi Söylem Nedir?, Ara Yay. 1991, İstanbul, s.190 
27  Uygur, Felsefenin Çağrısı, s.50 
28  A.g.e., s.47 
29  Ludwig Wittgenstein, Yan Değiniler, Çev. Oruç Aruoba, Altıkırkbeş Yay., 1999, İstanbul, s.29 
30  Uygur, Felsefenin Çağrısı, s.165 
31  A.g.e., s.176 
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ile bu metinlere yaklaşmalıdır. “Felsefe, büyük ölçüde, felsefe metinlerini okuyup 
anlamaya, eleştirmeye dayanmakta. Felsefe büyük ağırlığıyla kendi geçmişinde-
dir… Geleceğiyle birlikte bugünkü felsefe, felsefenin geçmişine indirgenemez. 
Yalnızca geçmişi incelemek, tüm felsefeyi kuşattı mı felsefe diye bir şey kal-
mamıştır artık. Kendine özgü söyleyecek bir şeyi olan, geçmişle yetinmez.”32 
Çünkü bugünün dünyasından felsefe tarihine yönelen kişi aynı zamanda kendi 
felsefe anlayışı ile bu tarihe yönelmelidir. Yaratıcı düşünce ancak bu sayede 
mümkün olabilir. Bu nedenle de filozof olan kişi aynı zamanda kendi felsefe an-
layışı ile felsefe tarihine yönelmiş olan birisidir. “Felsefeyle uğraşan, çeşitli 
karışım ölçülerinden de olsa, felsefenin özelliğinden ötürü, ya filozof bir felsefe 
tarihçisidir, ya da felsefe tarihçisi bir filozoftur.”33 Dolayısıyla kendi çağını anla-
mak isteyen filozofun felsefe tarihine belirli bir bakış ile yönelmesi kaçınılmazdır. 
“Her filozofta değişik bir bugün ortamından geleceğe doğru uzanan bu etkenlik 
(ne biçimde olursa olsun) aynı zamanda felsefenin dününü araştırmakla kendini 
kurar.”34  

Anlaşıldığı üzere felsefe yapmada felsefe tarihini bilmek kalkış noktasıdır. 
Dolayısıyla da felsefenin dünündeki görüşleri bir yana atmak, görmezden gelmek 
felsefe yapmayı imkansızlaştırır. “…felsefenin tarihine arka çevirmek, bozuk bir 
felsefe anlayışından doğar.”35 Uygur, felsefe tarihi ve felsefe arasındaki bu sıkı 
ilişkiyi dokuması onun felsefe anlayışı ile de ilişkilidir. Çünkü felsefe: “Dallı 
budaklı yönelmelerimizde, günlük yaşamda, bilim ve sanatta, din ve teknikte 
başvurduğumuz belli başlı sözleri (dolayısıyla bu sözlerle içinde yöneldiğimiz 
dünyayı) anlamları bakımından elden geldiği kadar açıklayıp eleştirme denemesi-
dir…”36 Bu açıklama ve anlama denemesi içerisinde felsefenin bir kavram 
araştırması olduğunu düşünen Uygur için, felsefenin geçmişteki açıklama dene-
melerini göz ardı etmesi felsefenin kendisine aykırıdır. “Her felsefe başka felsefe-
lerle hesaplaşmak, onlardan öğrenmek, onlarla yorumsal- eleştirel bağlar kurup 
sürdürmek zorundadır.”37 

Ancak Uygur için, kavramların incelemesi, onları anlama ve yorumlama ça-
bası olan felsefe her dönem kendi tarihini yeniden kurar. Bu bakıma felsefe tarih-
çisi yalnızca felsefedeki düşüncelerin bir dökümünü yapan kişi değildir. Kendi 
çağının kültür ve değerleri ile geçmişi sürekli bunlar ışığında kurar filozof-felsefe 
tarihçisi. Filozof kendi toplumsal, kültürel çerçevesi içerisinde felsefe yapar. 
Onun soyut kavramlarla uğraşıyor olması, felsefenin kültürel etkilenimlerden 
uzak olması demek değildir. “İşlediği sorular ne denli soyut olursa olsun, kültür-
toplum çevresi, yetişimi, özlemleriyle birlikte, bilinçli bilinçsiz tüm varoluşuyla 
felsefe yapar filozof. “38 Kendi kültür-toplum çerçevesi içerisinde felsefe yapan 
filozof, zorunlu olarak kendi çağının değerleri ve bakış açısı ile geçmiş felsefe 

 
32  Kaynardağ, Felsefecilerle Söyleşiler, s.155 
33  Uygur, Felsefenin Çağrısı, s.169 
34  A.g.e., s.166 
35  A.g.e., s.175 
36  A..g.e., s.171 
37  Uygur, 100 Soruda Türk Felsefesini Boyutları, s.107 
38  Kaynardağ, Felsefecilerle Söyleşiler, s.137 
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görüşleri arasında bir ilişki kurar. Kurulan bu ilişki çağın değerleri ile yakından 
ilişkili olduğu için her dönem, felsefenin tarihini farklı değerlendirir. “Hiçbir çağ, 
felsefenin tarihi ile yeniden hesaplaşmadan edemez. Her çağ felsefenin tarihini 
ayrı görür.”39 

 
 
Felsefe ve Metafizik 
 
Uygur’un felsefe anlayışı analitik felsefeden önemli ölçüde beslendiği için, 

metafizik ile felsefeyi birbirinden ayrı tutmaya özen gösterir. Uygur için, “Meta-
fizik varlığa çevrilmiştir; varlığı çepeçevre bilgide kavramaya çalışır.”40 Metafi-
ziğin bu bütüncül bakışına karşın felsefenin “…araştırdığı konular sınırlıdır; her 
şeyi bilmek istemez felsefe. Konusuna hep yeni yeni açılardan sokulmayı dener. 
Bu bakımdan felsefeye özgü çalışma biçimi bütüncü değil parçacıdır.”41 Metafi-
zik ile felsefenin temelde bakış açılarından farklı olduğunu düşünen Uygur’a göre 
felsefe, metafiziğin tüm varlığı bilme iddiasını paylaşmaz. Bu nedenle felsefeyi 
bölük pörçük bir çalışma olarak görür. “Metafizik olmayan felsefenin en belli 
başlı niteliklerinden biri, bana öyle geliyor ki, başarılarını bölük-pörçük bir kılıkta 
ortaya koymasıdır.”42 Ancak bu bölük pörçüklüğü, bir başarı olarak görür. Felsefi 
düşüncenin tüm evreni açıklayan sistemlerden uzak durması gerektiğini düşünür. 
Bu bakımdan sistemci felsefelere uzak durur. Uygur’a göre felsefe, metafizikten 
farklı olarak, “Felsefe, ne çeşitten olursa olsun dil yapıtlarına yönelir; bu yapıtlar 
felsefenin konusudur. Felsefe, yerine göre değişik bir söz (ya da işaret) dağarcığı 
ile söz (ya da işaret) dizisinden yararlanarak dile getirilen görünümleri bu dile 
getirilişlerinde araştırıp eleştirmekle görevlidir. Görünümler, en geniş anlamıyla 
evrenin görünümleridir. Filozof, dikkatini, bu görünümlerin dilde yansımaları 
bakımından, dilce belirlenmelerindeki özellikleri bakımından incelemede toplar. 
Amacı, evrenle ilgili dil yapıtlarını, bu arada evrene ilişkin çeşitli bilgileri bilmek-
tir. Felsefenin başarısı bu verdiği bilgilerdir… felsefenin konusu, doğrudan doğ-
ruya evren değil, evreni bilme savı güden bilgilerdir.”43 

Dolayısıyla Uygur, metafiziği felsefenin bir alt dalı olarak görmez ve felse-
feden ayırır. Metafizik, ayrı bir çalışma alanıdır. Bir bilim de değildir, çünkü 
evrenin bütününe ya da bir parçasına dair bir bilgi sunmaz. Metafizik insana dün-
ya görüşleri sağlar. Bu bakımdan metafiziğin olmaması mümkün değildir. Her ne 
kadar metafizik bir bilgi sağlayamıyorsa da onun anlamsız, saçma olduğunu öne 
sürmek de saçmadır. Bu nedenle Uygur, metafizik ile felsefeyi birbirlerinin 
alanına tecavüz etmeden, birbirlerinin yerine geçme iddiası taşımadan varolabile-
ceklerini belirtir.44 Bu bakımdan analitik felsefenin metafizik düşmanlığını pay-
laşmaz. Gerçi metafiziği felsefe ile bir tutmaz ve metafiziğin bir bilgi veremeye-

 
39  Uygur, Felsefenin Çağrısı, s181 
40  A.g.e., s.101 
41  A.g.e., s.125 
42  A.g.e., s.121 
43  A.g.e., s.101 
44  Bkz. A.g.e., s.110-115 
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ceğini düşünür ancak insanın evrende varoluşuyla tutunmasını sağlayan bir daya-
nak oluşturduğunu düşünür. İnsan dünya görüşü olmadan yaşayamaz; bu dünya 
görüşünün oluşumunu da metafizik sağlar. Bu açıdan metafizik kaçınılmazdır ve 
bazı işlevleri yerine getirir.  

 
 
Sonuç 
 
Uygur’un felsefeye olan yaklaşımına baktığımızda Analitik Felsefe ve Fe-

nomenolojinin yoğun etkisi olduğunu görmekteyiz. Bu bakımdan felsefede dilsel 
çözümlemelere ve kavram araştırmasına özel bir ilgi göstermiştir. Uygur’un felse-
fe çalışmalarında ve felsefeye yaklaşımında dil odakta yer alır. Bu açıdan varlığa, 
dil bakımından yaklaşır. Felsefe, bilim ve kültürde dile geleni kendisine konu alır 
ve bu dile getirilişi aydınlatmaya çalışır. Bu açıdan onun “hep araştırıp durduğu 
kültür gerçekliğidir; buna bağlı olarak da kültür gerçekliğinin yaratıcısı olan in-
sandır.”45 İnsanı ve onun etkinliklerini araştırıp duran Uygur’un felsefesi Çotuk-
söken’in belirttiği üzere bir yaşama, hatta bilgelik felsefesidir.46 Uygur, felsefeyi 
yaşam için bir kılavuz olarak görmüştür. Bunun için da salt akli bir etkinlik olarak 
ele almamıştır felsefeyi. Çünkü “Felsefeyi salt akla dayandırmak yanlıştır. Felsefe 
her yönüyle akılla başlayıp akılla bitmez de ondan. Duyu işidir de felsefe. Duygu, 
duyarlık katmadıkça, felsefenin ödev ve görevlerini yerine getirmede yetersiz 
kalacağı inancında”dır.47 Yaşamı kucaklamak isteyen felsefe, insanın rasyonel 
yanı ile beraber duygu boyutunu da hesaba katmalıdır.  

Felsefeyi, bir yorumlama ve anlama etkinliği olarak gören Uygur için felse-
fede sistemlere ve mutlak doğrulara yer yoktur. Bu açıdan Uygur, felsefe tarihin-
de soruların ve sorunların da değişmeden kaldığı inancını paylaşmaz.48 Ancak 
felsefe tarihine baktığımızda, Kant’tan Hegel’e kadar birçok filozofun bir sistem 
inşa ettiğini görmekteyiz. Bu açıdan Uygur’un felsefeye dair iddiaları tüm felse-
feyi kapsamaz. Ancak kendisinin de felsefe tarihçisi için belirttiği gibi, o, belirli 
bir bakış açısı ve felsefe anlayışı ile yönelmektedir felsefe tarihine. 

Nermi Uygur’un çalışmalarına baktığımızda yaşadığı toplumun ve kültürün 
sorunları ile ilgili olarak doğrudan sorunlara odaklı, olaylar üzerinden görüş bil-

 
45  Betül Çotuksöken, Nermi Uygur’un Felsefe Dünyasından Kesitler, s.132 
46  Bkz. Betül Çotuksöken, Felsefi Söylem Nedir?, s.156 
47  Nermi Uygur, İçimin Sesi, YKY Yay., 2001, İstanbul, s.237 
48  Bu bakımdan Philosophia Perennis anlayışına karşı çıkar ve felsefede soruların değişmediğini 

reddeder. Bkz Nermi Uygur, Felsefeye Çağrı, s.4-5 Philosophia Perennis kavramı ilk olarak 
karşımıza Vatikan Kütüphanecisi Agostino Steucho’un 1540 yılında yazdığı ‘De Perenni Philo-
sophia’ adlı kitapta çıkmaktadır. Bu kitapta Hıristiyan felsefesinde ortaya konan soruların tüm in-
sanlık için tüm zamanlarda genel geçer ve özdeş oldukları iddia edilir. Daha sonra modern dö-
nemde kavramı tekrar gündeme getiren Gottfried Leibniz olmuştur. Ancak o bu kavramı kitap-
larında değil mektuplarında kullanmıştır. Aldous Huxley’in 1945 yılında yazdığı The Perennial 
Philosophy adlı kitabı ile kavram tekrar gündeme gelmiştir. Ancak modern dönemde dinsel içeri-
ğinden arındırılmış ve felsefi soruların ve sorunların değişmezliğini kastetmek için kullanılmıştır. 
Bkz. William W. Quinn, The Only Tradition, State University of New York Press, New York, 
s.76-77 ve Bkz: Wilhelm Schmidt-Biggeman, Philosophia Perennis: Historical Outlines of Wes-
tern Spirituality in Ancient, Medieval and Early Modern Thought, Springer, s. xiii 
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dirmemiştir. Ancak bu onun felsefe tavrının uzantısıdır. Olguların kendisi yerine 
bunların kavramsal yapısı ve kavramların anlamı üzerine felsefe yapma tavrında 
olan Uygur, İçiyle Dışıyla Batının Kültür Dünyası adlı eseri ile Batılılaşma çabası 
içinde olan Türkiye’de Batı kavramının içeriğini deşmiştir. Bunun dışında bazı 
denemelerinde toplumsal sorunları felsefi bir tavırla ele almıştır. Örneğin; Yaşa-
ma Felsefesi adlı yapıtındaki Politika-Kültür ilişkisi adlı yazısında politika, poli-
tikacılar ve kültür arasındaki ilişkinin mahiyeti yakında yazmış, Güneşle adlı 
kitabında yer alan Az-Gelişmiş adlı yazısı ile az gelişmişlik kavramının içeriğini 
aydınlatmaya çalışmış, İleri Geri adlı yazısı ile de ilericilik ve muhafazakârlığın 
toplumda ne anlama geldiğini ve işlevlerini anlamaya çalışmıştır. Bunun dışında 
Salkımlar adlı kitabında yer alan Politika adlı yazısı ve Devletin İyisi, Devletin 
Kötüsü adlı yazıları da toplum ve devlet arasındaki ilişkilere dairdir. Elbette bu 
yazılar Uygur’un yapıtları arasında küçük bir yer kaplarlar. Bu nedenle Uygur’un 
asıl uğraşı konusu değillerdir. Ancak bu yazıları da dikkate aldığımızda toplumsal 
sorunlara tamamen kayıtsız kalmadığını düşünüyoruz.  

 Uygur’un felsefe anlayışı kendi içinde bir tutarlılık sergilemekte ve bu an-
layış ile felsefenin sorularına eğilmektedir. Özellikle felsefenin tarihi ile felsefe-
cinin ilişkisine dair düşünceleri önemlidir. Bu bağlamda özgünlüğü vurgulaması 
ve bu özgünlüğün geçmişle bağını kurmadan yakalanamayacağını düşünmesi 
önemlidir. Ayrıca felsefe sorunlarına dair mutlakçılıktan uzak durması, felsefeyi 
önü açık bir etkinlik olarak görmemizi sağlar. Zaten Uygur’da kendisinin 
yapıtlarını şu şekilde niteler: “Hep deneme yazdım. Kendimi bildim bileli dene-
meciyim.”49 Felsefeyi bir deneme olarak gören Uygur, bitmişlikten uzak durarak 
değişime ve gelişmeye açık bir felsefe anlayışı sunmaktadır bizlere. 
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NİHAT KEKLİK: 
HAYATI VE ÇALIŞMALARI* 
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NİHAT KEKLİK’S LIFE AND WORKS 

 
 
ABSTRACT  
No detailed study has been made, up to this time regarding Nihat Keklik’s li-
fe, works and scientific activities. In this article are treated, his life based on 
the examination of  more than six hundred documents from his personnel file 
and on the interviews with him, and the adventure of “Department of History 
of Turkish-Islamic Thought ” which is established as a result of his great ef-
fort. In the literature presented as appendix, are included a list of his books, 
articles, papers, thesis he conducted, his works ready for publication and a 
petition with Hilmi Ziya’s hand writing. 
Key words: Nihat Keklik, Turkish Thought, Philosophy, Islamic Philosophy 
in Turkey, Sufism. 

 
ÖZET 
Nihat Keklik’in hayatı, eserleri ve bilimsel faaliyetleri hakkında bugüne ka-
dar detaylı bir çalışma yapılmamıştır. Bu makalede onun özlük dosyasındaki 
altı yüzden fazla belgenin incelenmesi ve kendisiyle görüşmemiz sonucunda 
hayatı kaleme alınmış, yine onun gayretleri sonucunda kurulmuş olan Türk-
İslam Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalının serüveni anlatılmıştır. Ek olarak 

 
*  Öncelikle altı yüzden fazla evrakı içeren özlük dosyasının tamamını incelememe izin vererek daha 

önce hiçbir şekilde yayımlanmamış malumatı yazma fırsatı tanıyan Prof. Dr. Nihat Keklik’e; bu 
yazıyı yazmam hususunda teşviklerini gördüğüm Prof. Dr. Mahmut Kaya, Prof. Dr. Hüseyin 
Sarıoğlu, Prof. Dr. Ayhan Bıçak’a müteşekkirim. Ayrıca başlangıç aşamasında tavsiyelerine 
müracaat ettiğim Yrd. Doç. Dr. Harun Anay’a, makelenin tashihiyle meşgul olan İSAM çalışanı 
Abdulkadir Şenel, Arş. Gör. Halit Çelikyön ve Kübra Şenel’e, Nihat Keklik’in kitaplarına 
ulaşmam konusunda yardımlarını esirgemeyen İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphane memuru Halil 
Dalyan’a teşekkür ederim. Bu arada Prof. Dr. Nihat Keklik’le yaptığımız görüşmede, emekliye 
ayrılışı sırasında özlük dosyasından istediği belgeleri alabiliceğinin söylenmesi üzerine bazı belge-
leri aldığını ifade etmiştir ve bu durum dosya incelendiğinde de anlaşılmaktadır. Tarihî akış içeris-
inde görülebilecek eksikliklerin sebebi budur.  

**  Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü. 
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sunulan literatürde onun kitapları, makaleleri, tebliğleri, yaptırdığı tezler ve 
yayıma hazır olan eserlerinin listesi ile Hilmi Ziya’nın el yazısı ile yazılmış 
bir dilekçeye yer verilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Nihat Keklik, Türk Düşüncesi, Felsefe, Türkiye’de 
İslam Felsefesi, Tasavvuf. 

 
… 

Giriş 
 
1933 Üniversite reformu öncesi İstanbul Dârülfünun felsefe şubesinde İslâm 

Felsefesi derslerinin uzun bir süre İzmirli İsmail Hakkı tarafından verildiği 
bilinmektedir. Ardından üniversite sürecinde ilk olarak “profesör muavini” un-
vanıyla göreve başlayan Hilmi Ziya Ülken 1941 yılına kadar doçent olarak 
çalışmış, 1941’de bölüm başkanı Von Aster ve Şerefeddin Yaltkaya’nın tavsiyesi 
üzerine profesör olmuş, 27 Ekim 1960 tarihinde görevinden alınana dek de 
çalışmalarını burada sürdürmüştür. 1953’ten beri felsefe tarihi kürsüsünde asistan 
olan Nihat Keklik, 1960’tan  sonra Hilmi Ziya’nın ardından felsefe bölümünde 
dersler vermeye başladı ve daha sonra “Türk İslâm Düşüncesi Tarihi Kürsüsü”nü 
kurdu.1 Bu sebeple Nihat Keklik, Mehmet Ali Aynî, İzmirli İsmail Hakkı, Hilmi 
Ziya Ülken’in devamı niteliğinde görülmekte ve kürsünün kurulması da bu 
“hattın” neticelerinden biri olarak kabul edilmektedir.2 Dârulfünun’dan üniver-
siteye geçişten sonra Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünde İslâm felsefesinin 
ders olarak okutulması ve bir kürsü/anabilim dalı haline dönüşmesinde şüphesiz 
en büyük katkı Nihat Keklik’e aittir. Bu makalede Keklik’in hayatı, İslâm felsefe-
si eğitimine olan katkısı ve eserlerinin kısaca değerlendirilmesine yer verilecek, 
ek olarak da ulaşabildiğimiz kadarıyla eserlerinin listesi sunulacaktır.  

 
 

1. Hayatı ve İslâm Felsefesi Eğitimine Olan Katkıları 
 

Nihat Keklik, 1966’da basılan Muhyiddin İbnü’l-Arabi: Hayatı ve Çevresi 
adlı kitabının önsözünde genel anlamda biyografi konusunda şu görüşlerine yer 
vermiştir:  
 

“Bazı meşhur fikir adamları vardır ki, onların yaşayışları çoğu zaman herkesin hayatı 
gibi kalıplaşmış olaylardan ibârettir. Örnek olarak: şu tarihte doğdu, ilk öğrenimini 
filanca yerde yaptı babası filanca kimseydi vs. gibi herkes için normal sayılacak ve 
anlatılmasında hiçbir yararlı taraf bulunmayan şeyler... Fakat bazı düşünürler de 

 
1  Osman Kafadar, Türkiye’de Kültürel Dönüşümler ve Felsefe Eğitimi, İz yay., İstanbul 2000, s. 

287-289. Ayrıca kitapta kürsünün kuruluş tarihi 1973 olarak belirtilmiştir, ancak esasen kuruluşu 
1971, eğitim faaliyetine başlaması ise 1974 senesidir.  

2  İsmail Kara, Din İle Modernleşme Arasında Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri, Dergâh yay., 
İstanbul 2005 s. 20-21. 
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vardır ki –meselâ İbnü’l-Arabî böyledir– onların hayat hikâyeleri âdetâ macerâ 
romanlarında olduğu gibi birbirini tâkip eden ve ilgi çeken olaylarla doludur.”3 
 
Belki de Keklik, yıllar önce, yukarıdaki ifadelerle hakkında yazılacakları 

ironik bir kalıba dökmüştü. Hocanın hayatına dair aşağıda yazdıklarımız şu halde 
ona göre ya “herkes için normal sayılacak ve anlatılmasında hiçbir yararlı taraf 
bulunmayan şeyler” kabilinden ya da “macerâ romanlarında olduğu gibi birbirini 
tâkip eden ve ilgi çeken olaylarla dolu” olmalıdır. Ancak bu makalede biz, zikre-
dilen iki kalıbın dışında üçüncü bir yolu takip ederek elimizden geldiğince Nihat 
Keklik’in “yararlı ve mâcerasız” olan hikâyesini ortaya koymaya çalışacağız.4 
Fakat dikkatli gözler bu yazının satır aralarında ilgi çekici bir serüvenin ip 
uçlarını yakalayabilir. 

Üsküp/Kalkandelen’den gelip Türkiye’ye yerleşen bir ailenin çocuğu olarak 
1926 yılı Mayıs ayında Ayvalık’ta dünyaya gelen Nihat Keklik, Ayvalık Cum-
huriyet İlkokulunu bitirdikten sonra eğitimini Galatasaray Lisesi’nde (1939-1948) 
sürdürdü. Ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi “Arap ve Fars 
Filolojisi Bölümü”e girdi. Üniversite öğrenciliği sırasında 1952’de, altı aylığına, 
MEB tarafından İran’a gönderildi. 1953’te mezun oldu ve aynı yıl felsefe bölümü 
“Felsefe Tarihi Kürsüsü’nde İslâm felsefesi dersi asistanlığı” için açılan kadroya 
müracaat etti. Müracaatta kullanmak üzere almış olduğu çıkış belgesinde yine bir 
felsefe profesörü olan Macit Gökberk’in imzası bulunuyordu. Cumhuriyet ve 
Hürriyet gazetelerinde çıkan ilanda, başvuran adayların 10 Ağustos 1953 Pazarte-
si günü yabancı dil imtihanı, meslekî yeterlilik ve Arapça dil sınavına tâbi tutu-
lacağı bildiriliyordu. Müracaatı kabul edilen Nihat Keklik yabancı dil sınavına 
Fransızca’dan girdi. İmtihan jürisinde bulunan Prof. Dr. Hilmi Ziya Ülken 
yurtdışı seyahatine çıkacağı için onun yerine Ord. Prof. Dr. Joachim Ritter 
görevlendirildi. Sınav kağıdını değerlendiren heyet adına, İslâm felsefesi 
profesörü unvanıyla Hilmi Ziya Ülken, adayın Fransızca yazılı ve sözlü imta-
hanından on üzerinden dokuz alarak başarılı bulunduğunu ve ayrıca yapılan 
Arapça sınavında Gazzâlî’nin eserlerinden yaptığı tercümelerle göz doldur-
duğunu, “namzedin ayrıca Farsça ve Grekçe’ye de kâfi derecede vukûfu 
bulunduğunu” bildirir bir raporu, Felsefe Kürsüsü Başkanı Ritter’in de imzasıyla 
bir dilekçe ile fakülte yönetimine sundu. Hilmi Ziya, 31 Ağustos 1953 tarihli 
dilekçesiyle Nihat Keklik’in göreve başladığını dekanlığa resmen bildirildi. 
Atandığı “35 liralık aylıklı kadroya 30 lira aylıkla (ilk altı ay 25 lira almak şartı 
ile) aday olarak atanması”nın ardından henüz dört ay geçmesine rağmen yaptığı 
müracaat kabul edildi ve Aralık 1953’te maaşı 30 liradan 35 liraya yükseltildi. Bir 
yıllık asistan adaylık süresini dolduran Nihat Keklik’in aslî kadroya atanması için 
Hilmi Ziya “(...) bir seneden beri dersimle ilgili bütün vazifelerini muntazam 
olarak yaptığını talebelere seminerlerde eski harfler öğrettiğini, kendisine verilen 
doktora tezi üzerinde devamlı ilerlemeler gösterdiğini ve İslâm Felsefesiyle ilgili 

 
3  Nihat Keklik, Muhyiddin İbnü’l-Arabi : Hayatı ve Çevresi, Büyük Matbaa, İstanbul 1966, s. 5. 
4  Bu makaledeki temel hedef Prof. Dr. Nihat Keklik’in elden geldiğince objektif olarak ilmî portres-

inin ortaya konmasıdır. Dolayısıyla hocanın bu yazının fevkinde olan hayat hikâyesinin 
ayrıntılarına ve hikâyelere yer vermedik. 
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diğer felsefe tarihi derslerine bir sıra dahilinde devama başlamış bulunduğunu 
bundan dolayı kendisinin asli asistanlığa geçirilmesi [durumunda] muvaffak 
olacağını saygılarımla bildiririm” ifadeleriyle Felsefe Tarihi Kürsüsü’nden talepte 
bulundu ve yazışmalar neticesinde 7 Ağustos1954 tarihinde asâleti tasdik olundu. 
Konusu Mukayeseli olarak Fârâbî ve Aristo mantığında kategoriler olan doktora 
tezini 28 Şubat 1956’da Profesörler Kurulu’nda görüşülen Nihat Keklik, “Pekiyi” 
dereceyle “Edebiyat Doktoru” unvanını aldı. Doktora mezuniyetinin üzerinden 
henüz üç hafta geçmişken Hilmi Ziya, “Dr. Nihad Keklik, ‘doçentlik’ tezi olarak 
‘Fârâbî’de isbat Nazariyesi’ konusunu almış ve çalışmalarına başlamış bulunmak-
tadır” ifadelerinin yer aldığı bir dilekçeyle durumu Fakülte Meclisi’nin tasdikine 
sunmuştur. Fakülte Meclisi, bir ay içinde doçentlik konusunu onaylayarak 
“Doçentlik çalışmasına başlayan adı geçen adaya ayda 50 lira tazminat ver-
ilmesini” uygun gördü. Keklik’in, aynı yılın nisan ayında bilgi ve görgüsünü 
artırmak maksadıyla iki yıl süreyle İngiltere ve Almanya’ya “maaş, tazminat, 
yolluk ve yabancı memleket farkı verilmek sûretiyle” gönderilmesine karar ver-
ildi. Yurtdışına gitmeden önce 1 Mart 1956’da başladığı“Fârâbî’de İsbat Nazari-
yesi” olan doçentlik tezi konusunu, Hilmi Ziya ile görüşerek 24 Ekim 1956’da 
“İslâm Dünyasında Tasavvuf ve Felsefe Arasındaki Çekişmeler” şeklinde 
değiştirdi. Önce İngiltere’ye, yaklaşık bir yıl sonra 1957 şubatının sonunda oradan 
ayrılarak Almanya’ya gitti ve 2 Mart 1957’de Hamburg’da çalışmalarına başladı. 
Keklik, senelik izinleri kullanmadığını gerekçe göstererek 1957’nin Kasım-Aralık 
ve 1958 Ocak aylarında izinli sayılarak Türkiye’ye dönmeyi talep etmesine 
rağmen çalışmalarını aksatacağı gerekçesiyle Fakülte Yönetimi tarafından uygun 
görülmemiş, ancak o, 7 Kasım 1957’de Türkiye’ye dönerek göreve başladı ve 1 
Aralık 1957’de askerlik görevini yerine getirmek üzere tekrar ayrıldı. Eğridir Dağ 
Okulu’nda tercüman olarak yapmış olduğu askerlik görevini bir buçuk yılda 
tamamlayarak 30 Mayıs 1959’da terhis oldu. Bu süre içerisinde asistanlık görevi 
sona erdirildiği için, başkanlığını Mükremin Halil Yinanç’ın yürüttüğü Ortaçağ 
Tarihi Kürsüsü’nde 30.06.1959 tarihinden itibaren 9. dereceden 600 lira aylıkla 
yeniden asistanlık görevine başladı. 10 Eylül-10 Ekim 1959 tarihleri arasında 
Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu’nun davetlisi olarak Lefkoşe’de bulunan 
Mahmudiye Kütüphanesi’nde çalışmalarda bulundu. 1-30 Eylül 1961 tarihlerinde 
bir ay süreyle Anadolu’ya (Eskişehir ve Konya) araştırma yapmak üzere gitti. 28 
Haziran 1960 tarihli bir belgede Arap-Fars Filolojisi Kürsüsü başkanı Prof. Dr. 
Ahmed Ateş, Keklik’in 1959-1960 öğretim yılındaki çalışmalarını şöyle özetle-
mektedir:  
  

“Kendisi doçentlik gayretiyle çalışmaktadır. Geçen sene tezi bitmiş bulunuyordu, an-
cak kendisinin titizliği bunu idareye teslim etmesine mani olmuştur. Bu sene tez, 
üzerinde son çalışmalar ve düzeltmeler yapıldıktan sonra, idareye verilecektir. Benim 
yüksek sömestreler için yapmakta olduğum arapça seminerlere ve gramer tatbikatına 
istekle devam etmiştir. Fasçadan geri kalmış olan öğrenciler için ayrıca yapılan 
Farsça dil derslerini vermektedir ve tatil olmasına rağmen bu derslere imtihanlara 
yakın zamanlara kadar devam edecektir. İlmî ve idarî işlerde kendisine verilen va-
zifeleri istek ve ihtimam ile yapmaktadır. Şarkiyat Mecmuası’nın basılmasında gay-
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retle çalışmaktadır. Kürsümüz mensupları ile münasebetleri iyidir; ahlakî durumu ve 
tavır ve hareketi bence kusursuzdur. Keyfiyyeti, derin saygılarımla bildiririm.” 

 
Burada, Nihat Keklik’in Ortaçağ Tarihi Kürsüsü’nde olmasına rağmen yıllık 

faaliyetini niçin Arap-Fars Filolojisi Kürsüsü’nden bir hoca tarafından değer-
lendirildiği akla gelebilir. Bu durum Prof. Dr. Fikret Işıltan’ın bir dilekçesinde 
açıklığa kavuşmaktadır. Işıltan 8 Haziran 1962’de yazmış olduğu dilekçede, Nihat 
Keklik’in “kadrosu kürsümüzde faaliyeti Arap-Fars Filolojisi”nde olmak üzere 
Arap-Fars Filolojisi’nde açılan ilk asistanlık kadrosuna nakledilmek üzere 
kürsüler arası karşılıklı anlaşıldığını ve fakat bu kararın hayata geçirilmediğini, 
Keklik’in 1962 yılından “İslâm Tetkikleri” branşından doçentlik sınavına 
girdiğini, çalışma sahasına uygun bir kürsü ya da enstitüye (mesela İslâm Tetki-
kleri Enstitüsü’ne) kadrosunun aktarılmasının daha uygun olacağını dile 
getirmektedir. Böyle bir dilekçe yazılmasının sebebi ise Ortaçağ Kürsüsü’nden 
Mükremin Halil Yinanç’ın vefatı ve Prof. Tayyip Gökbilgin ile Prof. İbrahim 
Kafesoğlu’nun başka kürsülere geçmeleri neticesinde ders yükünü üstlenecek ve 
kürsü işlerinde yardımcı olacak aslî asistana ihtiyaç duyulmasıdır.  

Nihat Keklik, 30 Mart 1962’de XIII. Asırda İslâm Dünyasında Felsefe-
Tasavvuf ve Kelam Arasında Çekişmeler5 adlı çalışmasıyla doçentlik sınavına 
‘İslâm Araştırmaları’ bölümünden girmeyi talep etti. Talebi olumlu karşılanarak 
jüri belirlendi, ancak daha önce yazılan raporlardan anlaşıldığı üzere jüri üyesi 
olan Prof. Adnan Erzi’nin yerine kendi isteği doğrultusunda raporunu Prof. Dr. 
Mehmet Altay Köymen kaleme almıştır. Zeki Velidi Togan’ın doçentlik raporun-
daki, “Neticede ben bu eseri mükemmel bir doçentlik tezi olarak kabul ediyorum” 
şeklindeki ifadesi çalışmanın başarılı olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. 
Kendisine sınavda Mir’âtü’z-zamân’dan Arapça, Târîh-i Bîdâr-i Îrân’dan Farsça 
birer parça okutulmuş, tercüme etmesi ve açıklaması istenmiş ve neticede başarılı 
bulunmuştur. 29 Kasım 1961’de Edebiyat Fakültesi Amfi 3’te Ord. Prof. Dr. Zeki 
Velidi Togan’ın başkanlığında, Prof. Neşet Çağatay, Prof.Tayyib Okiç, Prof. Halil 
Vehbi Eralp ve Prof. Adnan Erzi’den oluşan jürinin huzurunda saat 10:00’da 
doçentlik imtihanının son safhası olan ve “İslâm Filozofları ve Batı Skolastiği” 
başlığını taşıyan deneme dersini sunmasının ardından oy birliği ile doçentlik un-
vanına layık görülmüştür. Doçentlik imtihanının ardından 20 Mayıs 1963’te Prof. 
Dr. Muhammed Hamidullah, Prof. Dr. Zeki Velidi Togan ve Prof. Dr. Oktay 
Aslanapa’dan oluşan jürinin olumlu raporu sonucu “İslâm Araştırmaları En-
stitüsü”nde doçentlik kadrosuna tayin edildi ve böylece eylemsiz doçentlikten 
eylemli doçentliğe geçmiş oldu.6 28 Ağustos 1965’te bir kongreye katılmak üzere 
Amerika’ya gitmiş, ancak kongreyi hangi kurumun tertip ettiği ve Keklik’in hangi 
konuda nasıl bir konuşma yaptığıyla ilgili olarak özlük dosyasında herhangi bir 
bilgiye rastlanmadığı gibi kendisi de bu hususta kongrenin gerçekleştiği dışında bir 
bilgiyi hatırlayamamaktadır. İki yıl sonra yeniden fakülteyi temsilen, 13-19 

 
5  Hakkında yazılan raporda tez başlığı “İslâm Dünyasında Tasavvuf ve Felsefe Arasındaki 

Hesaplaşmalar: Sadreddin Konevi-Nasıreddin Tusi Felsefeleri” olarak kaydedilmiştir.  
6  O dönemde eylemli yani kadrolu eylemsizse kadrosuz anlamında kullanılmaktadır.  
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Ağustos 1967’de Michagan Ann Arbor şehrinde toplanacak olan ‘27. Milletlerar-
ası Müsteşrikler Kongresi’ne katılmak üzere Amerika’ya gitti.  

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü’nün 29 Temmuz 
1969’da çıkarmış olduğu altında Cumhurbaşkanı Cevdet Sünay, Başbakan Süley-
man Demirel ve Milli Eğitim Bakanı İlhami Ertem’in imzalarının yer aldığı 7462 
sayılı kararnameyle aylığını doçentlik kadrosundan almak üzere profesör olarak 
tayin edilir.  

Bu akademik çalışmalarının yanı sıra kürsü kurma amacıyla yaptığı faalit-
lerden bir netice alamadı. Öyle ki yazmış olduğu dilekçeye bir yıl geçmesine 
rağmen cevap bile verilmedi. Bu konudaki kararlılığından vazgeçmeyen Keklik, 
kürsü kurma konusundaki mücadelesini 19 Eylül 1969’da dekanlığa hitaben 
yazdığı şu dilekçede özetlemektedir:  
 

“Edebiyat Fakültesi “İslâm Araştırmaları Enstitüsü”ne İslâm Felsefesi öğretim üyesi 
olarak tayin edildiğimden bu yana, yönetmeliği gereğince bu Enstitüde ders 
yapılmadığı için Umumi Türk Tarihi kürsüsünde beş yıl süreyle, –Üniversiteler 
Kanu-nu’nun 30. maddesindeki hükme uyarak– ders okutmuştum. Mezkûr senel-
erdeki öğretim kılavuzlarına bakıldığı takdirde ve zâten ihtisâsım “İslâm Felsefesi” 
olduğu için, derslerimi ve neşriyâtımı dâimâ İslâm filozoflarına dair yapmıştım. An-
cak, Umûmî Türk Tarihi Kürsüsü profesörünün muhâlefeti ile, bu dersler 1967 so-
nunda ilgâ edilmişti. 
Bu sebeple, durumu 27 Nisan 1967 tarihli bir dilekçe ile Dekanlığa bildirmiş ve bun-
dan böyle, kendi ihtisâsım dâhilinde olmak şartıyla, hangi kürsüde ders vermem ger-
ektiğini sayın dekanlıktan sormuştum. Bu dilekçeye dört ay müddetle her hangi bir 
cevap alamadım. Nihâyet 2 Kasım 1967 tarihinde, aynı mêalde ikinci bir dilekçe ile 
sayın dekanlıktan mezkur durumu bir defa daha sordum. Ona da bir cevap alamadım. 
Sâdece, bu mesele Fakültemizin Profesörler Kurulu gündemlerine bir madde olarak 
getirilmiş ve görüşülüp netîceye bağlanmadan, daha sonraki gündemlerden de 
kaldırılmıştır.  
Bunun üzerine, yegâne çözüm tarzı olduğuna inanarak, üçüncü bir dilekçe ile 
Fakültemizde objektif bir ilmî ihtiyaç şeklinde düşündüğüm mustakil bir “Türk-İslâm 
Düşüncesi Tarihi” kürsüsü kurulması teklîfinde bulundum. Bu teklîf dahi, bir yıl sü-
reyle –herhalde sıra gelemediği için– müzâkere edilemedi ve nihâyet 7 Mayıs 1968 
tarihli Profesörler Kurulunda, müzâkerelerden önce yapılan bir teklifle, öne alınarak 
konuyu incelemek üzere beş kişilik bir komisyon kuruldu. Çoğunluğunu felsefe ile 
meşgul olan öğretim üyelerinin teşkil ettiği bu komisyon, 20 Mayıs 1968’de 
hazırladığı bir müşterek raporla, böyle bir kürsünün kurulması gerektiğini, ittifakla 
teklif etti.  
İşte bu teklîf birbuçuk yıla yakın bir müddettir, yine sıra gelmediği için Profesörler 
kurulu gündemlerinde beklemektedir. İmdi, birçok kürsü teklifleri ve bu arada, tarih 
itibariyle çok muahhar olan ve sayın Prof. Dr. Cahit Tanyol tarafından yapılan bir 
kürsü teklifi, görüşülüp karara bağlanmıştır. Bu sebeple gâyesi itibâriyle “objektif”, 
fakat netîcesi itibariyle, “sübjektif” bir mahiyet arz eden TÜRK-İSLÂM DÜŞÜN-
CESİ TARİHİ kürsüsüne dair müşterek teklif raporunun da, gündem başına alınıp, 
Profesörler Kurulunun tasvibine sunulmasında zaruret vardır. Ancak bu kürsünün 
Profesörler Kurulu tarafından kurulmasının tasvib edilmemesi halinde, 2533 sayılı 
yazınızın düşünülmesi uygun olur kanâatindeyim.  
Şu halde bizzat tarafımdan 27 Nisan 1967 ve bilâhere 2 Kasım 1967 tarihli 
dilekçelerim ile yüksek makamınızdan sorduğum ve nihâyet iki yıl geçtikten sonra 
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2535 sayılı yazınızla tarafıma suâl ettiğiniz bu meselenin halli, ancak kararnâme’de 
gösterilen tayin şekli ve şahsen ihtisasım olan “İslâm Felsefesi Tarihi”ne dair hangi 
kürsüde ders verip imtihan düzenleyebilmekle mümkündür. Şâyet Fakültemizde İs-
lâm Felsefesi’ne dair ders yapmamı kabul eden bir kürsü varsa veya bunu temin et-
mek kabilse orada da vazife almağa her ân âmâdeyim. 
Bunun tahkik ve takdirini ise, yüksek makamınıza arz eder, saygılarımı sunarım.” 

 
Bunun üzerine yapılan görüşmelerin neticesinde kürsünün kurulduğuna ve 

kürsü başkanının Nihat Keklik olduğuna ilişkin 30 Eylül 1971’de alınan karar 15 
Ekim 1971’de kendisine bildirilmiştir.7 

Keklik, iki yıl sonra 5 Haziran 1973’te Profesörler Kurulu’na, 12 Şubat 
1974’te de Atatürk Devrimleri Araştırma Enstitüsü’ne üye seçilmiştir.  

Derslere başlayan kürsünün tek hocası olarak çalışan Keklik, sınavları 
yürütme konusunda yalnız kalmış, 1975’te yazmış olduğu bir dilekçeyle Prof. Dr. 
Muharrem Ergin’in müsâdesini alarak asistanı Osman Sertkaya’nın yardımına 
müracaat etmiştir. 1976’da Yüksek Öğretmen Okulu’nda haftada iki saat ücretli 
felsefe dersi vermeye başlayan Keklik, Kasım-Aralık 1976-Ocak 1977’de üç ay 
süreyle Londa, Paris ve Köln’e araştırma yapmak üzere gitti.  

1970’lerden sonra felsefe bölümü içinde pekçok problemle karşılaşan Kek-
lik, 1981’de YÖK’ün kurulmasından sonra, kürsülerin Anabilim Dalı haline 
getirilerek bölümlerin çatısı altında toplanmasıyla daha da artan problemlerle 
karşı karşıya geldi. Burada fazla ayrıntıya girmemek üzere, ders programıyla ilgili 
yaşanan şu hadiseyi zikretmek, Keklik’in kurmuş olduğu kürsünün amacına ışık 
tutması bakımdan önemli görünmektedir. Öncelikle aşağıda kürsünün ders pro-
gramını verelim: 

 
1984-1985 ve 1985-1986 Öğretim Yıllarında  

Türk-İslâm Düşünce Tarihi Anabilim Dalı’nın Okuttuğu Dersler 

Kaçıncı	  Sınıfta	  
Okutulduğu	  

Dersin	  Adı	   Haftalık	  
Saati	  

1	   Felsefenin İlkeleri ve Metodolojisi 2	  
2	   Türk İslâm Felsefesine Giriş  4	  
	  
3	  

    
   I. Türk İslâm Felsefesi Tarihi I 
  II. İlkçağ Felsefesinin Türk-İslâm Felsefesine Etkileri 

	  
2	  
2	  

	  
4	  

    
   I. Türk-İslâm Felsefesi Tarihi II 
  II. Türk İslâm Filozoflarının Avrupa Kültürüne Etkileri  

 

	  
2	  
2	  
	  

 
Yukarıdaki tabloda 1985-1986 öğretim yılında 14 saat olduğu görülen ders 

yükünün, YÖK’ün 1986-1987 öğretim yılı için tavsiye niteliği taşıyan pro-

 
7  Türk-İslâm Kürsüsü 9 Aralık 1971 5. Senato toplantısında onaylanmış, bu kürsü için ihdas edilen 

Türk-İslâm Felsefesi Sertifikası da 16.08.1973 tarih 14627 sayılı resmî gazetede yayımlanmıştır.  
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gramında 4 saate düşürüldüğü görülmektedir. Bunun üzerine bu ders programı 
değişikliğine itiraz eden Prof. Dr. Nihat Keklik, 27 Mayıs 1986 tarihinde yu-
karıdaki dersler ve içeriklerine ilişkin bir liste sunduktan sonra sonuç olarak şun-
ları dile getirmiştir: “Türkiyemiz için tehlike arz eden yıkıcı ve ideolojik felsefe 
akımlarından, gençlerimizi koruyabilmek için mutlaka Türk-İslâm Felsefesi’nin 
bu çerçevede Türk filozofları’nın öğretilmesi, milli varlığımızın devamı için za-
rurî görülmektedir.”8 Bu durumu 1986 yılında kaleme aldığı  Türkler ve Felsefe: 
Türk-İslâm Felsefesi adlı kitabının önsözünde dile getiren Keklik, cevabını bildiği 
şu soruyu sorar: “Bu şartlar altında millî felsefe (Türk İslâm Felsefesi) görüşüyle 
yetiştirmek nasıl mümkün olabilir?”9 

Nihat Keklik, 1 Mayıs-30 Haziran 1990 tarihlerinde Yugoslavya ve Mac-
aristan üniversitelerinde araştırma yapmak üzere görevli olarak gönderildi ve 
döndükten sekiz ay sonra, 22 Şubat1991’de vermiş olduğu dilekçeyle kendi 
isteğiyle emekliye ayrıldı.  

Üniversite reformuyla birlikte Türkiye’ye gelen mantıkçı-pozitivist akımların 
da etkisi altında kalan Alman hocaların felsefî anlayışıyla gelişen felsefe 
bölümünde İslâm felsefesinin bir ders olarak okutulması bir yana disiplin olarak 
“Metafizik”in felsefe dışına itilmesi söz konusuydu. Öyle ki felsefe bölümünün 
Türk hocaları da aynı kabulden hareket etmekte, gerek Takiyyüddin Mengüşoğlu 
gerekse Nermi Uygur metafiziği felsefenin dışında bir disiplin olarak 
görmekteydi.10 Reichenbach’ın sezgiciliğin önde gelen isimlerinden Bergson’un 
kitaplarının Felsefe Seminer Kitaplığı’ndan çıkartılarak psikoloji bölümüne 
gönderilmesini talep etmesi, dönemin felsefî ve siyasî algısını anlamaya yardımcı 
olacak önemli bir hadise olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca bu olay böyle bir 
temel üzerine kurulmuş felsefe bölümünde İslâm felsefesinin ders olarak oku-
tulmasının üstelik Kürsü düzeyinde11 kendisine yer verilmesinin önemini anlamak 
bakımından oldukça önemlidir.  

İbnü’l-Arabi’nin Eserleri ve Kaynakları İçin Misdak Olarak el-Fütuhatü’l-
Mekkiyye (Yan Motifler) adlı eserinin önsözünde eski yeni mukayesesi yaparak 
İbnü’l-Arabî’nin yirminci asırdaki insanı tatmin etmemesinin normal olduğunu 
ancak buna rağmen eskiyi bilmek gerektiğini, bugünü anlamak ve yarına bir yön 
verebilmek için buna ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Nihat Keklik, bu cüm-
lelerin ardından “gerçekçi bir yol açmak gayesiyle” 1965’te kurulması için gi-
rişimde bulunduğu Türk İslâm Düşüncesi Tarihi adlı kürsü için vermiş olduğu 
mücadeleden bahseder.  

Prof. Dr. Nihat Keklik’in kurmuş olduğu Türk İslâm Düşünce Tarihi 
Kürsüsü/Anabilim Dalı’nda yapılan ilk üç doktora tezi sırasıyla; Fahrettin Olgun-

 
8  Altı çizili kısımlardaki vurgular Nihat Keklik’e aittir. 
9  Nihat Keklik, Türkler ve Felsefe: Türk-İslâm Felsefesi, Fatih Matbaası, İstanbul 1986, s. 5. 
10  Nermi Ugur bu konuda görüşünü özetle şu cümleyle dile getirir: “Metafizik felsefe değildir, 

felsefe metafizik değildir.” Konunun ayrıntıları ve siyâsi olarak “bir çeşit ideolojik kavga”ya dö-
nüşme süreci için bk. Kafadar, a.g.e., s.286. 

11  “Kürsü” yani “Anabilim Dalı” o dönemde doğrudan öğrenci yerleştirme programından öğrenci 
alabilmekte ve lisanüstü eğitim verebilmekteydi. Kısaca günümüzde bir bölümün gördüğü işlevi 
yerine getirmekteydi. 
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er’in “İslâm Kaynakları Işığında Platon” (1978), Mahmut Kaya’nın “İslâm 
Kaynakları Işığında Aristoteles ve Felsefesi” (1979) ve  Bekir Karlığa’nın “İslâm 
Kaynakları Işığında Pythagoras ve Pre-Sokratik Filozoflar”ıdır (1980). Son dö-
nemlerde yapılan bazı çalışmalar da kendisini bu geleneğe dayandırmaktadır: 
Şöyle ki, 2001 yılında Prof. Dr. Bekir Karlığa’nın danışmanlığında hazırlamış 
olduğu “İslâm Kaynakları Işığında Yeni Platoncu Felsefe” adlı doktora tezinin 
önsözünde Burhan Köroğlu, “(...) dikkat çeken bu analitik çalışmalar bizim 
çalışmamızın öncüsü olmuş ve dolayısıyla tezimiz üzerinde aydınlatıcı ve ufuk 
açıcı etkide bulunmuştur” ifadesine yer vermektedir.12 Bu durum Keklik’in kısmî 
bir gelenek oluşturması olarak yorumlanabilir.  

 
 
2. Eserlerinin Mâhiyeti 
 
a. Teosofiye Dair Eserleri 
 
Nihat Keklik, Muhyiddin İbnü’l-Arabi : Hayatı ve Çevresi adlı kitabında 

İbnü’l-Arabî üzerinde ifrat ve tefritle nitelediği iki farklı yaklaşım tarzının 
olduğunu dile getirmektedir. Bazıları mecâzî üslûbunu anlamadan söylediklerini 
hakîkat sanmaları sebebiyle hükümde bulunup kendisini “tabiat üstü” bir konum-
da görürken kimileri de İbnü’l-Arabî’nin mânevî miracının uydurma olduğunu 
ileri sürmüşlerdir. Nihat Keklik ise rasyonalist ve entüisyonist bu iki yaklaşım 
tarzını reddedip konunun itidal ile ele alınması gerektiğini vurgalayarak tasavvuf 
hakkındaki görüşünü de belirtmiş olmaktadır.13 İbnü’l-Arabî konusunda oryan-
talistlerin araştırmalarını eleştiren Keklik, İsponyol Miguel Asin y Palacios ayrı 
tutulmak kaydıyla H.S. Nyberg, H.Corbin, A.Perier, Afîfî ve R.A. Nicholson’ın 
yaptıkları çalışmalarda kısmî ve sathî olmaktan kurtulamadıklarını ifade ettikten 
sonra bunlara Mehmet Ali Aynî’nin Ahmed Reşid Bey tarafından Fransızcaya 
tercüme edilen eserini de eklemek gerektiğini söyler.14 Keklik’in eserinde dikkat 
çeken bir başka husus da İbnü’l-Arabî’nin lakabının Türk toplumundaki 
çağrışımları nedeniyle yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemek için bilhassa kul-
lanılmamış olmasıdır. Şeyhü’l-Ekber (En büyük şeyh) terkibinde kullanılan 
“şeyh” kelimesinin toplulumumuzda kullanıldığından farklı içeriklere sahip 
olduğunu söyleyen Keklik, bizatihi İbnü’l-Arabî’nin kendisinin İbâhîler’in Allah 
ile kul arasında aracı olduğunu öne sürdükleri ve Şeyh-i Kebîr dedikleri bir kim-
senin varlığından bahsettiğini, bu yüzden İbâhîler’i şiddetle eleştirdiğini 
aktarmaktadır.15 Eserine epistemelojik bir girişle başlayan ve bilginin kısımları, 
sınırları ve imkânını sorgulayan, İbnü’l-Arabî sistemindeki bilgi teorisini ele alan 
ve rasyonalizm ile mistisizm mukayesesi yapan Keklik, ikinci bölümde İbnü’l-

 
12 Burhan Köroğlu, İslâm Kaynakları Işığında Yeni Platoncu Felsefe (doktora tezi, 2001), M.Ü. 

Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
13  Keklik, Muhyiddin İbnü’l-Arabi : Hayatı ve Çevresi, Büyük Matbaa, İstanbul 1966, s. 6-7. 
14  a.e., s. 9. 
15  a.e., s. 10-11 ve s. 51. 
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Arabî’nin hayatı, çevresi ve düşüncesi hakkında bilgi vermekte ve felsefî bir üs-
lûpla tasavvuf meselelerini tartışmaktadır. Ayrıca kitaba hâkim olan yaklaşım İbn 
Sînâ’dan gelen bir ayrımla zorunlu varlık (vâcip/Allah), yokluk (mümtenî) ve 
mümkün varlık (imkân/fânî varlıklar) olarak üç farklı ontolojik varlık sınıfının 
olduğunu, aklın ise mümkünler dünyasını pekçok eksiklikle beraber ancak 
kavrayabildiğini, zorunlu varlığı yani Allah’ı ise aklın kavramasının mümkün 
olmadığını dile getirmektedir. Bu durumda sezgiye ve keşfe açılan kapıyı 
arayalan Keklik, eserin sonuç bölümünde İbnü’l-Arabî ve hocalarına ait pek çok 
menkıbeyi de aktarmaktadır. Bu durum esere başlarken izlemeyi vadettiği itid-
alden saparak sezgiciliğe ve mistisizme doğru daha çok meyilli olduğuna işaret 
etmektedir. Ancak bu bir eksiklik değil, tasavvuf karşısındaki konumu belir-
ginleştirme olarak yorumlanmalıdır.  

Şeyhü’l-Ekber lakabıyla anılan İbnü’l-Arabî’nin en önemli takipçisi, İslâm 
felsefe ve tasavvuf tarihi bakımından en az onun kadar önemli bir başka isim 
Şeyhü’l-Kebîr olarak anılan Sadreddin Konevî’dir. Keklik bu iki şahsın 
arasındaki alakanın farkındadır ve Muhyiddin İbnü’l-Arabi’nin ardından onun 
devamı olarak görülebilecek bir başka eser kaleme alır: “Sadreddin Konevi’nin 
Felsefesinde Allah, Kainat ve İnsan.”16 Kitabın konusu “Allah mefhûmu ve onun 
Kâinâtla olan ilgisidir” ve aynı zamanda 1959 senesinde doçentlik tezi olarak 
kabul edilerek bazı değişikliklerle birlikte 1967’de neşredilmiştir. Mantık 
bakımından “düşünce” ile “nesne” arasındaki en yüksek ilke, fizik bakımından 
bütün varlıktan üstün olan “tek varlık”, ontolojik açıdan genel varlığın biricik 
prensibi ve son olarak ahlâk bakımından ahlâkîliğin ilkesi olan Tanrı tasavvuru 
tarih boyunca ilgi çekerek insanın açıklamak zorunda hissettiği bir alan olmuştur. 
Keklik, kitabında Konevî’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verdikten sonra 
birinci bölümde Tanrı tasavvurunun genel durumunu tartışmış, Tanrı’ya ilişkin 
bilgimizde aklın rolü üzerinde durmuştur. İkinci bölümde Tanrı’nın mâhiyet ve 
hakîkatine değinerek subjektif/pasif Tanrı anlayışı üzerinde durmuştur. Üçüncü 
bölümde Yaratıcı Tanrı algısı yani objektif/aktif Tanrı anlayışını irdeleyen Kek-
lik, kitabının son bölümünü Allah-insan ilişkisine ayırmıştır. Keklik’e göre Kone-
vî, yöntem olarak felsefenin kullanmış olduğu mantikî istidlâllerin doğru ve tam 
bir bilgi sağlayamadığını öne süren Gazzâlî’nin izini takip etmektedir. Bundan 
dolayı Keklik, Konevî’yi XIII. asrın Gazzâlîsi olarak görmektedir, ancak çağdaş 
araştırmacılar arasında bu yorumu, haklılık payı olmakla birlikte aşırı bulanlar da 
vardır.17 Bunun yanı sıra Konevî’nin mukâşefe yöntemini benimsemekle birlikte, 
Tanrı’yla ittihâd düşüncesine karşı çıktığını belirten Keklik, onun, istidlâl yönt-
emiyle Tanrı’nın bilinemeyeceğini,  ancak ilâhî burhan ya da mistik istidlâl olarak 
adlandırılabilecek bir yöntemle idrak edilebileceğini savunduğunu aktarır. Bir 
başka önemli husus Tanrı’nın zât, mâhiyet, varlık ve hakîkat gibi sıfatların han-
gisiyle aynîleştirilebileceği konusudur. Konevî, Tûsî’ye verdiği bir cevapta 
varlığın en tümel kavram olduğunu ve insan aklının onu algılamakta zorlandığını, 
bu nedenle Tanrı için ancak varlığın nûru denilebileceğini öne sürmektedir. Kek-

 
16  Keklik, Sadreddin Konevi’nin Felsefesinde Allah, Kainat ve İnsan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Yayınları, İstanbul 1967. 
17  Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî’de Bilgi ve Varlık, İz yay., İstanbul 2005, s.105. 
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lik, Konevî’nin bu durumunu teolojik agnostisizm olarak yorumlar.18 Tanrı ile 
insan arasındaki ilişkiye dair Keklik şunları söylemektedir: “Varlık ve Tanrı 
sâhalarının dual bir görünüşten kurtarılması da Konevî’nin felsefesinde “Panthe-
ism” ile sağlanmıştır.”19 Keklik, kitabın sonunda XIII. yüzyılda Tekke ve Zâviye-
lerin çok sayıda olması nedeniyle Anadolu’yu “tasavvuf”un karanlıklarında boş 
hayaller dünyası şeklinde tasavvur etmenin doğru sayılmayacağının, Konevî’nin 
ilmî ve fikrî faaliyetleriyle, Tûsî ile yaşadıkları tartışma düzeyinin yüksekliğinden 
anlaşıldığını dile getirmektedir. 

Teosofiyle ilgili çalışmalarını sürdüren Nihat Keklik, İbnü’l-Arabî’nin el-
Bülga fi’l-hikme (Felsefede Yeterlilik) adıyla 1231 yılında otuzbeş günde kaleme 
aldığı ve yazma halinde bulunan eserini 1969 yılında neşretmiştir.20 Ragıp Paşa 
kütüphanesinde bulunan tek yazma nüshasının bulunduğunu dile getiren Keklik, o 
güne kadar eserin dikkat çekmemesini ise İbnü’l-Arabî’nin bir başka eseri olan 
Bulgatü’l-gavvâs ile karıştırılmış olmasına bağlamaktadır. Eserin kapak 
tasarımının hattat Ali Arslan tarafından yapılmış olması da önemli bir ayrıntı 
olarak göze çarpar.  

İbnü’l-Arabî’nin kitabının girişinde klasik dönem felsefe/bilim algısının de-
vamı niteliğinde felsefe, nazarî ve amelî olarak ikiye ayrılmakta ancak kitabın 
içeriğinin sıradüzeni farklılık arzetmektedir. Şöyle ki kitabın girişini takip eden 
iki bölümden (fenn) birincisinde fizik, astronomi, psikoloji; ikincisinde ise meta-
fizik konu edilmektedir. İbn Sînâcı çizginin aksine mantık kitaba ek olarak konan 
son kısımda (zeylü’l-kitâb) yer almaktadır. Esere yazmış olduğu giriş kısmında 
(s.15-40) Keklik, kitabın İbnü’l Arabî’ye aidiyetini kanıtlamaya yönelik pek çok 
delil öne sürmekte ve İbnü’l Arabî’nin otuzbeş günde böyle bir eseri kaleme al-
ması hususunda kanaatlerini dile getirmektedir.  

Muhyiddin İbnü’l-Arabi, Sadreddin Konevi ve İbnü’l-Arabî’nin el-Bülga fi’l-
hikme adlı eserinin neşrinden sonra Nihat Keklik, 1974 yılında İbnü’l-Arabi’nin 
Eserleri ve Kaynakları İçin Misdak Olarak el-Fütuhatü’l-Mekkiyye (Yan Motifler) 
adlı kitabını aynı yıl vefât etmiş olan hocası Hilmi Ziya Ülken’e ithaf ederek 
yayımlar. İki ciltlik çalışmanın ilk cildi olan bu kitabın önsözünde amacını şu şekil-
de ifade eder: “Bu araştırma İbü’l-Arabî’nin gerçek eserlerini gerçek olmayan-
lardan ayıklayabilmek için, bazı ölçüler (misdaklar) bulmak amacıyla yapıldı.”21 
Ayrıca İbnü’l-Arabî kitapta, “Türk-İslâm Felsefesi’ne büyük hizmetleri geçen bir 
mütefekkir”22 ve “kaskatı bir akılcılık ile kupkuru bir dogmatizm arasında 
uzlaştırıcı görüşlere sahip bir mütefekkir” olarak tanıtılmaktadır.23 Yukarıda zikret-
tiğimiz üzere eserinin önsözünde eski yeni mukayesesi yaparak İbnü’l-Arabî’nin 

 
18  Keklik, Sadreddin Konevi’nin Felsefesinde Allah, Kainat ve İnsan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi yayınları, İstanbul 1967, s.173. 
19  a.e., s.175. 
20  Keklik, el-Bülga fi’l-hikme (Felsefede Yeterlilik), Ebû Abdullah Muhyiddin Muhammed b. Ali 
İbnü’l-Arabi, 638/1240 ; naşir Nihat Keklik, İstanbul : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 
1969. 

21  Keklik, İbnü’l-Arabi’nin eserleri ve kaynakları için misdak olarak :el-Fütuhatü’l-Mekkiyye (Yan 
Motifler), I, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1974, s. I.  

22  a.g.e., aynı yer. 
23  a.g.e., s. II.  
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yirminci asırdaki insanı tatmin etmemesinin normal karşılanması gerektiğini ancak 
buna rağmen eskiyi bilmek gerektiğini bugünü anlamak ve yarına bir yön vere-
bilmek için buna ihtiyaç olduğunu dile getiren Nihat Keklik, bu cümlelerin ardından 
“gerçekçi bir yol açmak gayesiyle” 1965 yılında kurulması için girişimde 
bulunduğu Türk İslâm Düşüncesi Tarihi adlı kürsü için vermiş olduğu mücadeleden 
bahseder. “Felsefî bir zihniyet” yani eleştirel düşüncenin olmamasının gerek tasav-
vuf gerekse felsefe içinde bağnaz tutumların ortaya çıkmasına sebep olduğunu, 
amacınınsa kurmuş olduğu Kürsü’yü vesîle kılarak bu kürsünün temsil ettiği felsefî 
zihniyete hizmet etmek olduğunu vurgulamıştır. Kanaatimizce eserin ilk cildinin 
adına Yan Motifler ifadesinin eklenmesi ağırlıklı olarak İbnü’l-Arabî’nin 
menâkıbından hareketle bir portre çizilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. İlk cild-
in yayımlanmasından altı yıl sonra 1980’de analitik bir çalışma olarak kaleme 
alınan Esas Motifler’de24, İbnü’l-Arabî’nin Fütûhât’da kendi biyogrofisi, hocaları, 
çağdaşları ve ayrıca isimlerini zikrettiği diğer eserleri ayrıntılı olarak ele alınmış, 
eserin son kısımda İbnü’l-Arabî’nin Fütûhât’ından hareketle onun, bilgi teorisi, 
mantık, metafizik, ontoloji, kozmoloji, fizik, psikoloji, antropoloji ve ahlâk 
başlıkları altında bu konular hakkındaki görüşlerine yer verilmiştir.  

Nihat Keklik’in tasavvufa ilişkin yapmış olduğu çalışmalar özellikle de 
İbnü’l-Arabî ve Sadreddin Konevî’ye yönelik eserleri, tasavvufu İslâm felsefesinin 
çatısı altında gördüğü ve metafiziğin devamı olarak algıladığının delili kabul 
edilmelidir. İbnü’l-Arabî’nin Fütûhât-ı Mekkiyye için hazırlamış olduğu Misdâk 
bugün tasavvuf sahasında çalışanların hâlâ kullandıkları bir harita konumundadır. 
Dönemi açısından çok erken sayılabilecek bir çalışma olan Sadreddin Konevî’ye 
dair kitabı bazı eksiklikleri barındırmakla birlikte Konevî’nin felsefe ve tasavvuf 
anlayışının araştırmacıların dikkatine sunulması bakımından oldukça önemlidir. 
Bugün İlâhiyat fakültelerinde tasavvuf alanında çalışılanlar ile İslâm felsefesi 
alanında yapılan çalışmalar genelde uzmanlaşmanın dar alanına sıkışmış 
görünmektedir. Felsefe, kelam ve tasavvufun bütünü İslâm Felsefesi olgusunun en 
temel yapıtaşlarıdır fakat bugün bu alanlar ayrı ilmî disiplinler olarak ele alınmakta 
ve yapılan çalışmalar bu alanlar arasındaki özsel bağlantıların dikkate 
alınamamasından dolayı her zaman eksik kalmaya mahkum olmaktadırlar. Ancak 
erken sayılabilecek bir dönemde Nihat Keklik felsefe bölümü içerisinde İslâm 
felsefesi çalışmalarına tasavvufu da ekleyerek bir paradigmanın oluşmasına katkı 
sağlamıştır.  

“Her düşünür çağının çocuğudur” düşüncesini yansıtacak şekilde Keklik, 
Manevi Kalkınma veya Ortanın Sağı25 adını taşıyan bir eser kaleme almış, döne-

 
24  Keklik, İbnü’l-Arabi’nin Eserleri ve Kaynakları İçin Misdak Olarak :el-Fütuhatü’l-Mekkiyye 

(Esas Motifler), II, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1980.  
25  Nihat Keklik, Manevi Kalkınma veya Ortanın Sağı, Cağaloğlu Yayınları, İstanbul 1967. Kitabın 

adı bir döneme tanıklık etmesi, muhalifliğini dile getirmesi ve düşüncelerini özgürce ifade ede-
bilmesi bakımından oldukça önemlidir. Burada Cumhuriyet döneminin en önemli ikinci ismi ka-
bul edilen İsmet İnönü’nün “CHP, bünyesi itibariyle devletçi bir partidir ve bu sıfatla elbette or-
tanın solunda bir anlayıştadır” ifadesini ve 13 Ağustos 1965 yılında Kim Dergisi’ne verdiği 
röportajdaki “(...) Aslında laikiz dediğimiz günden beri ortanın solundayız” ifadelerini 
hatırlamakta yarar var. Nihat Keklik’in hacimce küçük olan bu kitabının adının, neredeyse kitabın 
kendisi kadar önemli olduğunu söylemek abartılı bir ifade olmasa gerektir. 
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mindeki siyâsî ve sosyal değişim, dönüşüm ve bozulmanın nedenleri ve etkileri 
üzerinde durarak birçok konuda eleştirilerini ifade etmiştir. Eser 1967 yılında bir 
felsefecinin toplumda olup bitenler karşısındaki duyarlılığını göstermesi 
bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Kitabında mânevî değerlerin önemi, iler-
icilik-gericilik tartışması, rejim ve inanç ilişkisi, üniversite eğitimi, materyalizm 
ve komünizmin mâhiyeti, komünizm eleştirisi ve ekonomi konularına değinerek 
siyâsî tutumunu da net bir şekilde ortaya koymuştur.  

 
b. Mantık ve Felsefeye Dair Eserleri 
 
Felsefî tasavvuf (teosofi) hakkında eserler ve ders notu niteliğindeki teksir 

olarak yayımları bir kenara bırakılacak olursa Nihat Keklik’in felsefe ve mantık 
konusunda yazmış olduğu ilk eser İslâm Mantık Tarihi ve Farabi Mantığı adlı 
kitabıdır. Bu eserin Hilmi Ziya Ülken’in 1942’de yayımlamış olduğu Mantık 
Tarihi adlı eserinde bulunmayan konuları tamamlamak üzere yazılmış olduğu 
söylenebilir. Keklik, iki cilt olan eserinde yardımlarını gördüğü Hilmi Ziya’ya ilk 
bölümü için, H.V. Eralp’a ikinci bölüm için teşekkür etmektedir. Eserin ilk 
kısmının önsözünde mantığın İslâm dünyasındaki serüvenini anlatan Keklik, 
özellikle Ebû Hayyân ve İbn Teymiyye’nin mantık eleştirilerine yer vermiş, daha 
sonra mantığın Gazzâlî ile birlikte ilimler için mi‘yâr olarak kabul edildiğini ifade 
etmiştir. Giriş kısmında ise mantık-epistemoloji ilişkisine yer vererek, bilginin 
oluşum sürecini ele almıştır. Bilgi’nin tek yolu olduğunu öne süren Keklik, “Bir 
şeyi tam olarak bilmek için o şeyle aynı şey olmak lâzımdır” der ve eğer bu du-
rum gerçekleşirse bilen ile bilinenin aynı olması durumunda her ikisinin de orta-
dan kalkması gerektiğini bu durumda da bilmek olayının kendisinin de ortadan 
kalacağını bu yüzde de mutlak bilginin mümkün olamayacağını dile getirir. 
Kitabının ilk dört bölümünü İslâm öncesi mantık birikiminin temsilcileri olan 
Aristo, İskenderiye okulu ve Süryaniler’in mantık külliyâtına ayıran Keklik, son 
bölümünde İslâm coğrafyasında mantık tercümesi yapan ya da mantıkla ilgili eser 
veren filozoflar hakkında bilgi vermektedir. Kitabın birarada basılan ikinci cild-
inde Fârâbî Mantığının üzerinden Îsâgûcî, Kategoriler ve Levâhık konularını aynı 
başlıkları taşıyan üç bölümde ele almıştır. Sonuç olarak Fârâbî’nin Kategoriler 
konusunda Aristo mantığını aşamadığını, bu konuyu yalnızca daha açık bir şekil-
de dile getirdiğini ve ayrıca aşma çabasının lüzumsuz olduğunu düşünen Keklik, 
onun kıyas ve ispât teorilerinde çeşitli yenilikler yaptığını belirtir. 

Nihat Keklik daha sonra felsefî mîrası bütüncül olarak ele aldığı ve Hilmi Zi-
ya ile aynı yıl vefât eden Nihat Sâmi Banarlı’ya (1907-1974) ithaf ettiği Felsefe: 
Mukayeseli Temel Bilgiler ve Kaynaklar adlı eserini yayımlar.26 Felsefe, filozof, 
hikmet ve hakîm kelimelerinden yola çıktığı bu kitapta, felsefenin mâhiyeti, yönt-
emi, tarihi, ilkçağ felsefesi, ortaçağ Hıristiyan felsefesi, İslâm dünyasında felsefe 
ve açıklamalarıyla birlikte felsefenin klasik kaynaklarına yer vermiştir. Felsefî 
seviyede doğu-batı karşılaştırmalarının yeni yeni yapıldığı ve kökleri XVII. 

 
26  Keklik, Felsefe Mukayeseli Temel Bilgiler ve Kaynaklar, Çağrı Yayınları, İstanbul 1978. 
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yüzyıla dayanan “inhitat edebiyatının”27 devam ettiği bir dönemde fikrî ve felsefî 
bir dirilişe ihtiyaç olduğunu vurgulayan ve toplumun özgüvenini yeniden ka-
zanması noktasında bir hassasiyet taşıdığı anlaşılan Nihat Keklik’in şu cümleleri 
kitabın yazılış amacını açıklamaktadır: “Gençlerimiz Türk düşüncesi tarihini ve 
onun kaynaklarını, yeni yeni öğrenmeye başlıyor. Gerçekten bu bir mazhariyettir. 
Çünkü başkalarına hayranlık ve taklid zamanı, artık gerilerde kaldı. Şimdi biraz 
da kendimizi tanımak icap ediyor.”28 

Nihat Keklik’in Felsefe: Mukayeseli Temel Bilgiler ve Kaynaklar adlı eseri da-
ha sonra yayımladığı iki kitaba kaynaklık etmektedir. İlki Felsefenin İlkeleri : 
Felsefeye Giriş, ikincisiyse Filozofların Özellikleri: Felsefeye Giriş kitabıdır. 
Felsefenin İlkeleri, Mukayeseli Temel Bilgiler ve Kaynaklar kitabında 75 sayfalık 
bir hacime sahipken daha sonra genişletilerek 270 sayfalık ayrı bir kitap halini 
almıştır. Bu kitapta felsefeye karşı geliştirilen yanlış algı ve tutumlara karşı verilen 
cevaplarla işe koyulan Keklik, felsefenin pek çok farklı toplumda ortaya çıktığını, 
pozitif bilimlerle felsefenin alakasını, felsefenin temel işlevinin cevap bulmak değil 
soru sormak olduğunu belirtmektedir. Ayrıca felsefenin kimsenin tekeli altında 
tutulamayacağına inanan Keklik, philosophia perennis düşüncesinde kendini bulan, 
evrensel bir felsefeyi olmasa da gidimli ve kümülatif felsefî bir yol alışı benimsemiş 
görünmektedir. Bu anlayışına delil olarak, onun İslâm felsefesini, ilkçağ felsefesin-
den mevcut birikimi alarak beşyüz yıllık uzun bir süre zarfında geliştirip olgun-
laştıran ve daha sonra bu birikimi batıya aktaran felsefî bir periyod olarak değer-
lendirmesi gösterilebilir. Bu kitabının önsözünde de konuyu kürsünün kuruluşuna 
getiren Keklik, şunları söyler: “Tabiatiyle, böyle bir ana bilim dalı, Cumhuriyet 
Devri’nde ilk defa kurulduğu için, kuran kimsenin şahsı bakımından değil fakat 
Türk Düşüncesi bakımından büyük bir kazanç olmuştur.” Burada hemen akla gele-
bilecek geçmişte filozof çıkarmış olan bu coğrafyadan şimdilerde niçin bir filozofun 
çıkmadığına dair muhtemel soruyu: Çağdaş düşünürlerimiz için “filozof” unvanını 
kullanma konusunda bir ortak hassasiyet geliştirmemiş olmamız, batının ideolojik 
bir yaklaşım tarzıyla merkeze nispetle “periferi”den neşet eden her türlü düşünürü 
küçümseyerek filozof bulundurmayı tekelleştirme çabası içinde olmaları şeklinde 
yorumlamıştır. Ayrıca batının tutumu Türkçe olmasından dolayı bu topraklarda 
yazılan ilmî ve felsefî literatürden haberdar olmamalarına bağlanabilir, ancak bu 
Keklik’e göre fevkalede yanlış bir bakış açısıdır. Çünkü nasıl ki bizler batı dillerini 
–gerektiği için– nasıl öğreniyorsak, aynı şekilde gerekli gören batılı bir ilim adamı 
da Türkçe’yi öğrenebilir, öğrenmelidir. Keklik’e göre burada mühim olan 
“aktarmacılıktan” kurtulmak ve kendimize dair meseleler hakkında düşünce 
mahsülü ürünler verebilmektir. O halde Keklik’e göre çözüm bellidir: “Taklîd he-
vesinden (ve onun mükâfatı olarak, Avrupalılardan madalya beklemekten) vaz 
geçerek, millî felsefemize ağırlık ve önem verelim.”29 Klasik filozoflarımız dönemin 
ilim dili olan Arapça ile eser vermiş olmalarına rağmen batıda nasıl karşılık buldu-
larsa, bugün de bir benzeri taklitten kaçınmak kaydıyla bizim için gerçekleşebilir. 

 
27  Bu tabir için bk. Harun Anay, “İslâm Düşüncesi Alanında Türkiye'de Yapılan Tezler”, Dîvan, 

1998/1, s. 75. 
28  Keklik, Felsefe Mukayeseli Temel Bilgiler ve Kaynaklar, s. XIII. 
29  Keklik, Felsefenin İlkeleri : Felsefeye Giriş 1. c., Doğuş Yayınları, İstanbul 1982, s. XI. 
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İki bölümden oluşan bu kitabında Keklik, felsefe ve filozofları birinci bölümde, 
felsefeye dair bazı problemleri ise ikinci bölümünde ele almaktadır.  

Nihat Keklik’in Felsefe: Mukayeseli Temel Bilgiler ve Kaynaklar adlı eserine 
dayanan ikinci kitapsa Filozofların Özellikleri: Felsefeye Giriş kitabıdır. 
Filozofların Özellikleri, Mukayeseli Temel Bilgiler ve Kaynaklar kitabında 38 
sayfalık bir hacime sahipken daha sonra genişleyerek 220 sayfayı bulan müstakil 
bir kitap halini almıştır. Bu kitapta iki bölümden oluşur, birinci bölümde 
filozofların şahsiyetleri bakımından özellikleri başlığı altında, onların tevâzû, 
ahlâkî davranışlar, iknâ etme özellikleri, garip ve tuhaf davranışları ile nükte ve 
latîfe yapma nitelikleri üzerinde durulmaktadır. İkinci bölümde ise filozofların 
toplum bakımından özellikleri sıralanmış, onların dil ve kültüre, kadın ve aileye, 
din ve inanç konularına değinilmiştir. Kitabın önsözünde popüler eser-vülger 
(âvâmî) eser arasında bir ayrıma giden Keklik, vulgarize edilerek yazılan eserlerin 
makbul sayılmamasına karşın, popüler olanların revaçta olduğunu, Helmholz, 
Mach ve Russell’ın bu nitelikte eserler kaleme aldıklarını dile getirmekte, kendi 
kitabını da bu kapsamda değerlendirerek popüler olarak nitelemektedir. 

Keklik, 1984 Felsefenin Tekniği adıyla yayımladığı kitabı amacını şöyle dile 
getirir: “Felsefenin Tekniği adını taşıyan bu kitapta, bazı felsefe meselelerinde 
görülen zorluklar’ın nereden kaynaklandığını, (metinlere dayanarak) izah ettikten 
sonra, zorlukları kolaylaştırmak için neler yapmak gerektiğini, (yine metinlere 
dayanarak) göstermeye çalıştım.”30 Dolayısıyla eserin iki amaca yönelik kaleme 
alınmıştır: Birincisi felsefeyi kolaylaştırmak için bir teknik ortaya koymak, genel 
ihtiyacı karşılamak için küçük bir felsefe antolojisi meydana getirmek. Keklik’e 
göre filozoflar hakkında yaygın olarak bulunan olumsuz bakış açısının üç nedeni 
vardır: Birincisi bazılarının felsefenin bütününü kuşatacak şekilde bir okuma sırası 
takip etmemeleridir. Bunun için genel yazılmış şematik ve kuşatıcı felsefe kita-
plarına başvurmak gerekmektedir. İkincisi, filozofların kimileri tarafından aykırı 
tipler olduklarını sanmalarından kaynaklanır. Üçüncüsü ise felsefenin zor an-
laşıldığına dair genel kanaattir. Bu yüzden genellikle hangi filozofların zor an-
laşıldığını göstermek sonra da, bu zorlukların kolaylaştırılması hem yazan hem de 
okuyanların ne gibi çözümlere başvurmaları gerektiğinin belirtilmesi gerekmekte-
dir. Kolaylaştıran bir üslûbu benimseyen Keklik, tecrübesinin neticesinde bu hu-
sustaki temel düşüncesini şu cümle özetlemiştir: “Zor söylemek kolaydır; kolay 
söylemek zordur”. Bu pespektifle ortaya konan eser Felsefenin Güçlüğü ve Ko-
laylaştırma İlkeleri başlıklı iki ana bölümden oluşmaktadır. Keklik’in bu eseri 
felsefeye yeni başlayan “çıraklar” için iyi bir başlangıç kitabı olarak kabul edile-
bilir. 

Nihat Keklik 1986 senesinde kaleme aldığı Türkler ve Felsefe: Türk-İslâm 
Felsefesi adlı kitabının amacını “Türk-İslâm Felsefesi’ne dair objektif gerekçeleri 
ortaya koymak ve millî felsefemize revâ görülen bir haksızlığı dile getirmektir”31 
şeklinde dile getirmektedir. İslâm felsefesinin hem islâmî çevrelerce “İslâm’da 
felsefe yoktur” iddiasıyla eleştirildiğini hem de batı filozoflardan “ateist ve ma-

 
30  Keklik, Felsefenin Tekniği, İstanbul : Doğuş Yayınları, 1984, s.VII. 
31  Keklik, Türkler ve Felsefe: Türk-İslâm Felsefesi, Fatih Matbaası, İstanbul 1986, s. 5. 
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teryalistlere” hayranlık duymaları sebebiyle bir İslâm felsefenin varlığını inkâr 
ettiklerini söyleyerek her iki çevreye de cevap vermek amacıyla bu kitabın 
yazıldığını ifade etmektedir. Türk vurgusu üzerinden yazılan bu kitapta Tü-
rklüğün hangi çerçevede değerlendirildiği şu cümlelerde ifade edilir: “Türk mil-
letinin de kendi millî felsefe’sinin esaslarını tespit etmesi kültür milliyetçi’liğinin 
ethnik milliyetçilik tasavvuruna üstünlüğünü kanıtlayacaktır. Çünki milletler 
sâdece fertler arasındaki genetik bağlarla değil özellikle kültür birliği sâyesinde 
ayakta durmaktadır.”32 Bu temel üzerine inşâ edilen eser Türklerin fazîletleri ve 
Türk-İslâm felsefesi başlıklı iki bölümden oluşmaktadır.  

Keklik, 1990 yılında M. Halil Yinanç ve İhsan Örücü’ye ithaf ederek 
Felsefede Metafor: Felsefe Problemlerinin Metafor Yoluyla Açıklanması adlı bir 
eser yazmış, ilkçağ, ortaçağ Hıristiyan, Türk-İslâm Felsefesi ve Batı felsefesinde 
metafor örneklerine yer vererek “metafor” olgusunun tarihsel olarak nasıl ele 
alındığını tartışmaktadır. Keklik, metaforun edebiyatın olduğu kadar felsefenin de 
içinde kendine yer bulduğunu vurgulayarak, onun felsefede “üslûbu 
güzelleştirmek” ve “anlaşılması zor olan meselelerin anlaşılmasını ko-
laylaştırmak” üzere kullanıldığını ifade etmektedir. Edebiyatta tabî olan bir mâ-
nanın mecâzî bir şekilde ifade edilmesi olarak tanımlanan metafor, mecâz, istiâre, 
temsil ve teşbih gibi aralarında nüanslar bulunan kelimelerle karşılanmakla beraber 
hepsinde ortak olan yönün “benzetme” olduğu ifade edilmektedir. Felsefede ise 
konu entelektüel çoğunluk tarafından kolayca anlaşılmayan nitelikte ise, kolay 
anlaşılır hâle getirmek için bu meseleye benzeyen bir örnek vermek icap eder ve 
işte bu tür örneklere metafor denilmektedir. Metaforu açık ve kapalı olarak ikiye 
ayıran Keklik, benzetmeye açıkca işaret edileni açık metafor, benzetmeye dair 
herhangi bir kelimenin yer almadığı ya da ütopyalarda olduğu gibi baştan sona 
metaforik bir yapıya sahip olan felsefî metinlerdeki yapıyı kapalı metafor olarak 
tanımlamaktadır. 

Sonuç olarak Nihat Keklik’in felsefî olarak anlaşılır ve açık olma ilkesini ben-
imsediği, Türk-İslâm felsefenin bir disiplin olarak kendine yer edinmesinde ciddî 
bir çaba sergilediği, pek çok ilmî toplantıya katılarak tebliğ sunduğu, eğitim ve 
araştırma maksadıyla yurtdışına uzun süreli  seyahatlere çıkmış olduğu; tasavvuf, 
felsefe, mantık, ahlâk ve siyasete dair eserlerinden anlaşıldığı üzere akademi dışına 
hitap etme gayretinin olduğu da anlaşılmaktadır. Arapça, Farsça, İngilizce, 
Fransızca, Almanca ve Grekçe bilen Keklik’in eserlerinin yazımında bu dillerden 
kaynaklara müracaat etmekle birlikte Fransızca kaynakların daha baskın olduğu 
söylenebilir. 
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ABSTRACT 
The aim of the this artical is to invastigate devolopment of foundation of De-
partment of Philosophy of İstanbul University. Therefore I had invastigated the 
source of foundation, academician conditions, the lessons which were teached, 
doctorate conditions of Department of Philosophy. After that I had tried to in-
terprete of the effects of academician in the Departman of Philosophy.  
Key Words: Department of Phlilosophy, academician, lessons, doktorate, 
Archive of Philosohy. 

 
ÖZET 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nün kurumsal geliş-
mesini nasıl gerçekleştiğini tanımak ve tanıtmaktır. Bu bağlamda, kurumsal 
yapının nasıl başladığı, hangi derslerin verildiği, hangi hocaların görev aldığı, 
akademik yükselme şartları, doktora şartları, kürsüler gibi çeşitli konular ince-
lenmiştir. Ayrıca, Bölüm’ün üç dönemi hocalar açısından değerlendirilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Felsefe Bölümü, hocalar, dersler, doktora, Felsefe Arki-
vi. 
 

… 
 

Kurumların yapıları geçmişleriyle örtüştüklerinden Felsefe Bölümü’nün geçmişi, 
şimdiki yapıyı da önemli ölçüde açıklamaktadır. Türkiye’de felsefenin geleneği ve 
geleceğine ilişkin sorular ve sorunlar, İÜ. Felsefe Bölümü’nün 110 yıllık geçmişinde 
içkindir. Prof. Dr. Teoman Duralı, Kutadgu Bilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergi-
si’nin 18. sayısını Bölüm’ün tanıtılmasına ayrılmasını önermesi ve yapılan 
çalışmalar, sanırım Türkiye’de bir ilkin gerçekleşmesini sağlamıştır. Üniversitenin bir 
bölümünde ders veren hocaların tamamını düşünceleri açısından tanıtan bir çalışmayı 
işitip görmediğimden, sanırım bu çaba bir ilk olmuştur. Felsefe Bölümü’nün 110. yılı, 
2010 yılında düzenlediği Türkiye’de Felsefenin Geleneği ve Geleceği başlığıyla dü-

 
*  Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi. 



238 Ayhan Bıçak 

zenlediği kongre ve 1900-1990 arasında Bölüm’de ders veren hocaların tamamına 
yakının felsefe anlayışlarını ortaya koyan çalışmalarla kutlanmış oldu.  

 
 
1- Kurumlaşma  
 
İstanbul Üniversitesi, Üniversite Reformu (1933) öncesi adıyla Darülfünun, 12 

Ağustos 1900 yılında yürürlüğe giren Darülfünun-ı Şahane Nizamnamesi ile kurul-
duğu kabul edilmektedir1. Darülfünun’un kuruluşunda Ulûm-ı Aliye-i Diniye, 
Ulûm-ı Riyaziye, Edebiyat Şubeleri ve Mekteb-i Hukuk ile Mekteb-i Tıbbiye-i 
Mülkiye olmak üzere beş birimden (sonraki adlandırmayla fakülte) oluşmuştur2. 
Edebiyat Şubesi’nin dersleri arasında Hikmet-i Nazariye adı altında İlm-i Ahvali 
Nefs, Mantık, Ahlak ve Estetik yer almışlardır3. 1900’deki kuruluşuyla birlikte Da-
rülfünun, Edebiyat Şubesi ve felsefe dersleri bir daha kesintiye uğramamış, böyle-
likle Felsefe Bölümü’nün kuruluşu, Darülfünun ve Edebiyat Fakültesi’nin kurulu-
şuyla birlikte söz konusu tarihte gerçekleşmiştir. Devletin bütün kurumlarında ol-
duğu gibi Darülfünun’da da sonraki yıllarda çeşitli düzenlemeler ve reformlar 
yapılmıştır. Söz konusu düzenleme ve reformların Felsefe Bölümü’nün gelişiminde 
nasıl etkide bulunduğu, aşağıda ele alınmaktadır. 4  

Darülfünun’un kuruluşunda eğitim süresi üç yıl olarak belirlenmiştir. 1902 
yılında çıkarılan bir kararla Edebiyat Şubesi’nin eğitim süresi iki yıla indirilmiş, iki 
yıllık eğitimle şahadetname (diploma) verilmesi hükme bağlanmıştır5. 1902 
yılındaki ders programında felsefe dersi olarak ahlak ve mantık gözükmektedir6. 
1904 yılındaki düzenlemeyle Edebiyat Şubesi’nin eğitim süresi yeniden üç yıla 
çıkarılmıştır7. Haftalık ders saati 11-13 olarak belirlenmiştir8. Maarif müfettişleri 
sınıflara girip dersleri dinlerlermiş. Böylelikle ders programlarının dışına çıkmayı ve 
öğrencilerin tehlikeli sorular sormalarını engellemek istemişlerdir9. Dölek’e göre 
müfettişlerin dersleri düzenli olarak dinlemeleri, Darülfünun’un düzeyinin yüksel-
mesini, gelişmesini engelleyen başlıca nedenler arasındadır10. 

 
1  Dölen, Emre; 2009 Türkiye Üniversite Tarihi 1 Osmanlı Döneminde Darülfünun 1863- 1922. İstan-

bul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. S 268.  
2  Dölen 2009, 269 
3  Dölen 2009, 276; Arslan, Ali; 1995 Darülfünun’dan Üniversiteye. Kitapevi, İstanbul. s-54 
4  İÜ. Felsefe Bölümü hakkında öne çıkan kaynaklar şunlardır: H. Z. Ülken, Türkiye’de Çağdaş Dü-
şünce Tarihi (1966); Rahmi Karakuş, Felsefe Serüvenimiz (1995); Osman Kafadar, Türkiye’de Kül-
türel Dönüşümler ve Felsefe Eğitimi (2000); Arslan Kaynardağ, Felsefecilerle Söyleşiler (tarihsiz) 
ve Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Felsefe (2002), Betül Çotuksöken, Cumhuriyet Döneminde 
Türkiye’de Öğretim ve Araştırma Alanı Olarak Felsefe (2001), Zeynep Direk’in Türkiye’de Felsefe-
nin Kuruluşu (2001) adlı çalışmalar Bölüm tarihi hakkında bilgiler içeren temel kaynaklar olduğu 
söylenebilir.  

5  Dölen 2009, 280. 
6  Dölen 2009, 282 çizelge 2.2. 
7  Dölen 2009, 283. 
8  Dölen 2009, 284. 
9  Dölen 2009, 289. 
10  Dölen 2009, 289. 
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 II. Meşrutiyet’te Darülfünun-ı Şahane adı Darülfünun-ı Osmanî olarak değiş-
tirilmiştir. Darülfünun’a girmek isteyen öğrenci sayısındaki sınırlama kalkmış ve 
büyük bir öğrenci akını olmuştur11. 1912 yılında Maarif Nezareti, Darülfünun’un 
Ulum-ı Aliye-i Diniye ile Edebiyat şubelerinde yeni bir program hazırlanmasını 
istemiştir. Yeni raporda Edebiyat Şubesi, Felsefe, Tarih-Coğrafya ve Lisan olmak 
üzere üç kısma ayrılmıştır. Eğitim süresi iki yıla indirilmiştir. Felsefe kısmına Arap 
Felsefesi ile Sosyoloji dersleri eklenmiştir12. Felsefe kısmına seçmeli ders sistemi 
getirilmiştir. Buna göre öğrencilere, zorunlu derslerin yanında, diğer kısımlardan 
dört saatlik ders seçmeleri önerilmiştir. Bütçeye yük getirmesi nedeniyle önerilerin 
büyük kısmı kabul edilmemiştir13. 1915 Nizamnamesinde, Mantık, Ahlak, Terbiye, 
Ruhiyat, İçtimaiyat, Felsefe Tarihi, Metafizik ve İslam Felsefesi dersleri verileceği 
bildirilmiştir14.  

1908 nizamnamesi çerçevesinde hazırlanan ve 1917de açılan Medreset’ül Mü-
tehassisin’de de felsefe dersleri okutulmuştur. Bu kurumda, 1- Tefsir ve Hadis 
Bölümü. 2- Fıkıh usulü ve Fıkıh bölümü. 3- Hikmet ve Kelam bölümü olmak üzere 
üç ana kısım yer almıştır. Hikmet ve Kelam bölümünde verilecek dersler, Tasavvuf, 
İslam Felsefesi Tarihi, Hikmet-i ilahiye, Mantık, Felsefe, Ahlak, Umumi Felsefe 
Tarihi, Dinler Tarihi, İslam Dini şeklinde sıralanmıştır. Fıkıh bölümünde de felsefe 
dersleri yapılmış ve dersleri, Darülfünun hocaları Ferit Kam, İzmirli İsmail, Meh-
met Ali Ayni vermişlerdir15. 1924 düzenlemesinde, Edebiyat Fakültesi’nde İslam 
felsefesi, İçtimaiyat, Ahlak, Felsefe Tarihi, Ruhiyat, Mantık dersleri yer almıştır. 
İlahiyat Fakültesinde, İçtimaiyat, Ruhiyat, Ahlak, İslam Felsefesi Tarihi, İçtimai 
Ruhiyat, Felsefe Tarihi, Dinler Tarihi ve Felsefesi dersleri verilmiştir16. 1929 
yılında Felsefe Bölümü üç kürsüden oluşmaktadır. Bunlar, Felsefe Tarihi, Ruhiyat 
ve Sosyoloji’dir. Bölüm öğrencilerine İslam Felsefesi, Terbiye ve Ahlak dersleri de 
program dahilinde verilmişlerdir17. 1931 tarihinde Edebiyat Fakültesi’nde asli ve 
ihtisas dersleri ayrımı yapılmış, Felsefe Bölümü için dördü asil, dördü ihtisas olmak 
üzere sekiz ders belirlenmiştir. Asli dersler, Felsefe Tarihi, Terbiye, İçtimaiyat, 
Ruhiyat’tır. İhtisas dersleri ise, Metafizik, Mantık, Ahlak ve İslam Felsefesi’dir18. 
1932 yılında bölümde okutulan dersler: Ruhiyat, Mantık, Metafizik, İslam Felsefesi, 
Terbiye, İçtimaiyat ve Ahlak, Felsefe Tarihi19  

1937-1938 Talebe Kılavuzunda, Tedrisat ve İmtihanlar bahsinde, Edebiyat Fa-
kültesinin lisans ve doktora olmak üzere iki diploma verdiği bildirilmiştir. Lisans 
diploması almak için, 8 sömestre devam şartı, fakültedeki 11 disiplinden (Felsefe, 
Tarih, Coğrafya, Türk Filolojisi, Roman Filolojisi, İngiliz Filolojisi, Alman Filolo-

 
11  Dölen 2009, 295 
12  Dölen 2009, 338. 
13  Dölen 2009, 339-340. 
14  Ayni, Mehmet Ali; 2007 Darülfünun Tarihi. Haz. Aykut Kazancıgil. Kitabevi Yayınları, İstanbul. s 57. 
15  Karakuş, Rahmi; 1995 Felsefe Serüvenimiz. Seyran Kitap, İstanbul s 114-115.  
16  Ayni 2007, 66; Karakuş 1995, 206.  
17  Orhonlu, Cengiz; 1973 “Edebiyat Fakültesinin Kuruluşu ve Gelişmesi (1901-1933) Hakkında Bazı 

Düşünceler”. Cumhuriyetin 50. Yılına Armağan Edebiyat Fakültesi. İ.Ü. Ed. Fak Yay, İstanbul. s 
68. 

18  Karakuş 1995, 208. 
19  Arslan 1995, 131-132. 
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jisi, Arap ve Fars Filolojisi, Yunan Filolojisi, Latin Filolojisi, Sümer ve Eti Filoloji-
si) ikisini seçmek zorundadır. Seçilen disiplinler daha çok birbirlerini tamamlar 
nitelikte olması gerektiğinden, disiplinlerin hocalarına danışmak gerekir. Ayrıca 
yine hocalarına danışarak, öğrenci diğer fakültelerden de, disiplin veya ders seçebi-
lir. Seçilen disiplinleri, genel bilgilerle tanıtan dersler dört sömestre devam eder. 
Beşinci sömestreden itibaren, seçtiği disiplinlerde bilgilerini artırırken birine ağırlık 
vermelidir. İhtisas yapacağı disiplinde üç, diğer disiplinde bir sömestre daha dersle-
re devam eder. Dördüncü sömestreden itibaren, talebe, gördüğü derslerden umumi 
nitelikte olanlardan birini üçüncü bir disiplin olarak seçme hakkına sahiptir. Yedin-
ci ve sekizinci sömestrelerde hazırlamakla yükümlü olduğu yazılı tahrir (bitirme 
ödevi ya da tezi) için, hocasının uygun gördüğü dersleri diğer bölüm ve fakülteler-
den alabilir. Bitirme sınavına girmeden önce, ikisi birinci disiplin, biri de ikinci 
disiplin olmak üzere üç yazılı çalışma hazırlar. Bunları hocaların önünde yarım 
saatlik bir sürede sunacaktır20. Böylelikle öğrenci mezun olur. 1947-1948 Edebiyat 
Fakültesi Öğrenci Kılavuzu’na göre, öğrencilerin mezun olabilmeleri için biri tezli 
olmak üzere en az dört sertifika seçmeleri gerekmektedir. Felsefe Bölümü için 
gerekli dört sertifika şunlardır: 1- Umumi Felsefe Tarihi. 2- Umumi Felsefe ve 
Mantık. 3- Psikoloji. 4- Sosyoloji ve Ahlak21. Sertifika temelli yapılanma ve kürsü 
usulü YÖK yasasına (1981) kadar ufak değişikliklerle devam etmiştir.  

Kurumlaşmanın önemli ayaklarından biri de hoca olmanın şartlarının belir-
lenmesidir. Nasıl hoca olunacağı, ne türden özellikleri sahip olmaları gerektiği ve 
hangi görevleri yapacakları çeşitli nizamname, talimatname, kanunlarla belirlen-
miştir.  

1900 yılında Darülfünun’un kuruluş nizamnamesinde, muallimler, tam an-
lamıyla uzman, meşhur, kendisinde aranılan özellikleriyle tanınmasını şart koşul-
muştur. Bununla birlikte, muallim adaylarında aranılan özelliklere sahip olduk-
larına kimlerin nasıl karar vereceklerine değinilmemiştir22. Darülfünunun ilk dö-
neminde muallimler ve müderrisler yüksek öğretimin hoca kadrosunu oluşturmuş-
lardır. Muallim ve müderris 1919 Nizamnamesi’nde tanımlanmışlardır. Söz konusu 
nizamnameye göre, muallimler, Darülfünun’un güzide ve lisana aşina mezun-
larından, sınavla öğretim hizmeti için alınan kişilerdir23. Muallimler, Müderrisler 
Meclisi’nin kendilerine verdiği ders bölümlerini okuturlar. Bilgilerini artırmak, 
uygulama görmek veya inceleme gezisinde bulunmak için Avrupa’ya tercihan gön-
derilirler24. Muallim olabilmek için, zaman ve biçimi Müderrisler Meclisi ta-
rafından belirlenen üç aşamalı imtihan geçirmek gerekir. 1- İmtihan heyeti önünde, 
aday hangi ders için alınacaksa o ders ve ilgili dersler hakkında imtihan edilir. 2- 
İmtihan heyeti tarafından seçilen ve kendisine bir ay öncesinde bildirilen önemli bir 
konu hakkında hocalar ve öğrenciler önünde ders anlatılır. 3- Aday, kendi seçeceği 
bir konu hakkında yazdığı bir eserin sözlü savunusunu yapar . Bu aşamaların her 

 
20  1937-1938 Talebe Kılavuzu, 17-22. 
21  1947-1948 Öğrenci Kılavuzu, 21, 25. 
22  Dölen 2009, 274. 
23  Dölen 2009, 551. 
24  Dölen 2009, 551. 
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birinden geçmek durumundadır25. Müderris olmak için, 1- 30 yaşını geçmiş ol-
mak. 2- Öğrenim aşamalarını tamamlamış ve bir ilim kurumundan mezun olmak. 3- 
Bulunduğu bilim dalını genişletmeye ve izlemeye müsait bir lisanı bilmek. 4- Bi-
limsel kimliğin ve kişisel çalışmasını kanıtlayan bir eser vücuda getirmiş bulun-
mak. 5- Yüksek okullarda ya da Darülfünunda beş yıl görev yapmış olmak. Ya-
bancı ülkelerin darülfünunlarında meslek eğitimi aldıklarını belgeleyenler, beş yıl 
beklemek zorunda değillerdir26. Müderris’in (profesör) atanması: Fakülte Müderris-
ler Meclisi’nin belirlediği iki aday Darülfünun Divan’ı tarafından salt çoğunlukla 
onaylanır ve Maarif Vekaleti’ne (Milli Eğitim Bakanlığı) gönderilir. Vekalet aday-
lardan birini müderris olarak atar27. 

1924 Darülfünun Talimatnamesi’nde, Heyet-i İlmiye (öğretim kadrosu), mü-
derris, muallim ve müderris muavinleri olmak üzere, üç tip hocanın olduğu belir-
tilmiştir Müderris muavinliği sınavla girilen bir aşamadır. Müderris ve muallimlik-
ler akademik yükseltme esasına dayanmıştır. Tam gün çalışma esası getirmiş, ikinci 
iş yapmaya son verilmiştir28. Müderris muavini olmak için, Türk vatandaşı olmak, 
gireceği fakülte ya da benzeri yerli ya da yabancı bir okuldan mezun olmak, veya 
liselerde öğretmenlik yapmak, başvurduğu alana ilişkin bir eserinin sınav heyetince 
incelenip kabul edilmesi, her ders için önceden kararlaştırılmış bir dil bilmek 
şarttır29. Sınavın yapılışı: Aday önceden belirlenmiş 10 konu içinden kurayla seçi-
len birinden bir soruda yazılı sınava, dinlendirildikten sonra da üç çeyrek saat kadar 
ders anlattırılır. Vakit kalırsa, Batı dillerinden tercüme yaptırılır. Jüri üyeleri her 
biri her aşama için gizli not verir, sonra birlikte değerlendirilir30. Tayinler üç yıl 
için yapılır. Bu süre içinde, üyesi oldukları alana ilişkin inceleme yapmaları, bir 
yabancı dil öğrenmeleri şarttır. Şartlar yerine getirilmezse, Müderrisler Meclisi 
görevlerine son verir; yerine getirenler sürekli atanırlar31. Muallimlik, bir ders 
boşaldığında, Müderrisler Meclisi, muallimlik özellikleri taşıyan adaylardan birini 
oy çokluğuyla seçer Darülfünun Divanı’na sunar, Divan’da da oylanan aday Maarif 
Vekaletince atanır: Muallim olabilmek için 1919 Talimatnamesindeki müderris 
olmakla aynı şartları gerektirmiştir32. Müderrislik, 1924 talimatnamesine göre, 
bilimsel kişiliğin kanıtlayan önemli eserler ortaya koymak, Darülfünun’da on yıl 
muallimlik yaparak iyi hizmette bulunmak, gerekli görülmüştür. Müderris olmak 
için Reis’in teklifi üzerine mensup olduğu zümrenin müderrislerinin çoğunun, Mü-
derrisler Meclisi ile Divan’ın üçte iki çoğunluğun oyunu alması gerekir. Müderris-
lerin görevleri tanımlanmamıştır33. 

 
25  Dölen 2009, 551-552. 
26  Dölen 2009, 552. 
27  Dölen 2009, 552. 
28  Dölen, Emre; 2010 Türkiye Üniversite Tarihi 2 Cumhuriyet Döneminde İstanbul Darülfünunu 1922-

1933. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. s. 9 
29  Dölen 2010, 10. 
30  Dölen 2010, 11. 
31  Dölen 2010, 21-22.  
32  Dölen 2010, 22-23. 
33  Dölen 2010, 13. 
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1934 Talimatnamesi’nde öğretim üyelerinin ordinaryüsler, profesör ve doçent-
lerden oluştuğu bildirilmektedir34. Ordinaryüslükte, beş yıllık profesörlükten son-
ra, dikkate değer başarı göstermek, dersine ait kitap yazmak, başka konularda da 
eser vermiş olmak aranmaktadır35. Profesörlükte, yedi yıl doçentlik yapmak, ders-
lerde, araştırmalarda neşriyatta dikkati çekecek niteliklere sahip olmak şartları 
aranmıştır. Yedi yıl sonunda profesör olamayanlar, Milli Eğitimin diğer alanlarında 
görevlendirilirler36. Ordinaryüsler ve profesörlerin görevleri olarak, dersler, kürsü 
işleri, dergi neşriyatı gibi şeyler sayılmışken, bilimsel araştırma, elamanları bilimsel 
açıdan yetiştirmek, doktora yapmak gibi sorunlara görevler sıralamasında yer ve-
rilmemiştir37. Doçent olabilmek için, kırk yaşını geçmemek, bir fakülte ya da yük-
sek okuldan mezun olmak, Batı dillerinden birini okuyup yazabilecek ölçülerde 
bilmek, yönetmenlikte belirtilen sınavda başarılı olmak sayılmıştır38. İki aday ba-
şarılı olursa yabancı dil sayısı tercih nedeni olmuştur. İki Lisans eğitimi alan, dok-
tora yapmış sayılmıştır39. Doçentlerin görevleri: Doçentler, ders verme yetkisine 
sahip yardımcı elamanlardır. Ordinaryüs ve profesörlerin verdikleri işleri yapar-
lar40. 

1946 Üniversiteler Kanunu’na göre doçentler memur olmak için gerekli özel-
liklerin yanında, alanlarına ilişkin diploma ve doktor unvanına sahip olmak, alanda 
iki yıl çalışmak aranmıştır. Aday, yabancı dil imtihanından geçtiğinde, bilim 
sınavına sokulur. Doçentlerin görevleri: Ordinaryüs ve profesörlerin gösterdikleri 
yolda ders anlatmak, uygulamalara ve projelere yardımcı olmak, bilimsel 
araştırmalar ve yayınlar yapmak (Madde 17-20)41. Profesörler, en az beş yıl ey-
lemli olarak üniversitede doçentlik yapmış olmak veya doçent unvanı aldıktan son-
ra yedi yıl ilgili ilim dalında çalışmak. Doçentlik sürecindeki yayınlarıyla takdir 
toplamalı, bilimsel erkini ve öğretim yeteneğini gösterecek işler yapmalı. Profesör-
lerin görevi: Ders vermek, pratik çalışmalar, uygulama ve proje işleri, seminerleri 
yönetmek. Bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak ve yaptırmak (Madde 24-
25)42. Ordinaryüs, kürsü profesörleri arasından seçilirler. Beş yıl profesörlük 
yapmış olmak, üstün değerde bilimsel çalışmalar yapmak ve yayınlamak, üstün 
başarılarıyla memlekette tanınmak. Görevleri, kürsü idare etmek ve ders vermek, 
pratik çalışmaları ve seminerleri yönetmek, bilimsel çalışmalar yapmak ve 
yaptırmak, kürsüdeki elamanları bilimsel çalışmalara yönlendirmek ve denetlemek, 
kürsü elamanlarının yetişmelerini sağlamak (Madde 26-27)43. Bu yapılanma 1981 
tarihli YÖK yasasıyla önemli değişikliklere uğramıştır.  

 
34  Dölen, Emre; 2010/2 Türkiye Üniversite Tarihi 4 İstanbul Üniversitesi 1933-1946. İstanbul Bilgi 

Üniversitesi Yayınları, İstanbul. s. 127. 
35  Dölen 2010/2, 127-128. 
36  Dölen 2010/2, 128. 
37  Dölen 2010/2, 128-129. 
38  Dölen 2010/2, 129. 
39  Dölen 2010/2, 129. 
40  Dölen 2010/2, 131. 
41  Hirsch, Ernest E.; 1998/2 Dünya Üniversiteleri ve Türkiye’de Üniversitelerin Gelişimi. Cilt 2. 

Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara. s.1062-1063. 
42  Hirsch 1998/2, 1063-1064, 
43  Hirsch 1998/2, 1064. 
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1.1- Kürsüler 
 
Edebiyat Fakültesi’nin diğer bölümlerinde olduğu gibi, Felsefe Bölümü de fel-

sefe derslerinin okutulması sürecinde oluşmuştur. 1913 Darülfünun’un Teşkilatı 
İlmiyesi Talimatı’nda Şubeler (fakülteler), takımlar olarak tanımlanmış Edebiyat 
Fakültesi’nin ilk takımı olarak Felsefe’de okutulacak dersler sıralanmıştır44. Takım 
ifadesi, fakülte bölümlerinin resmi adlarının konması olarak görülebilir. Darülfü-
nun-ı Osmani Nizamnamesi’nde (1919), Darülfünun, fakülteler, kürsüler ve dersler 
üzerinden bölümlenerek (Madde 5 ve 9)45, üniversitenin sonraki süreci biçimsel 
açıdan belirlenmiştir. Kürsü sisteminde, öğrenciler kürsüye alınır ve ders programı 
kürsü tarafından belirlenmektedir.  

1919 Nizamnamesi’ne göre, öğretim, Müderrisler Meclisi’nin takdiriyle kürsü-
ler ve derslere ayrılarak yapılacağı ve her medresenin (fakülte) esaslı meslek ders-
leri kürsü adını almaktadır. Ana meslek dersleri kürsüler şeklinde örgütlenmiş, 
bunların dışındaki dersler, kürsülere bağlı değillerdir. Yeni kürsü açmak, ya da 
kapatmak, yeni dersler koymak kaldırmak, dersleri birleştirmek, Müderrisler Mec-
lisi’nin kararı, Darülfünun Divanı’nın tasvibi ve Maarif Nezaretinin onayıyla ger-
çekleşmektedir46. 1924 Talimatnamesinde Kürsü ve Dersler Darülfünun-u Osmani 
Nizamnamesiyle (1919) aynıdır47. 1929’da Edebiyat Fakültesi’nde üçü edebiyat, 
üçü tarih, üçü felsefe ikisi coğrafya şubelerine ait olmak üzere onbir kürsü vardır. 
Felsefe Şubesi, Felsefe Tarihi, Ruhiyat ve İçtimaiyat kürsülerini içermektedir48.  

1933 Reformu’ndan önce kürsü ve hocalar şöyledir: Sıralama, kürsü ve hoca 
şeklindedir. Felsefe Tarihi, Müderris Muavini Orhan Saadettin, Felsefe Tarihi kür-
sü dersi olan İslam Felsefesi, Müderris İsmail Hakkı İzmirli; Metafizik, Müder-
ris Ahmet Naim; Mantık, Müderris Nimet (Nimetullah); İçtimaiyat ve Ahlak, Mü-
derris. İsmail Hakkı (Baltacıoğlu); Ruhiyat, Müderris. Mustafa Şekip; Terbiye, 
Müderris İsmail Hakkı (Baltacıoğlu)49. Reformdan sonra kürsü ve hocalar şöyle 
eşlenmişlerdir: Felsefe Tarihi, Doç. Orhan Saadettin, Doç. Vehbi (Eralp), Asistan 
Niyazi Hüsnü (Berkes); Metafizik (karşısında hoca adı yok); Mantık, Umumi Felse-
fe ve Mantık kürsüsü adını almış, Ord. Prof. Dr. Hans Reichenbach, Doç. Mehmet 
Karasan, Asistan Nüsret Şükrü (Hızır); İçtimaiyat ve Ahlak, Ord. Prof. Dr.Gerhard 
Kessler, Doç. Ziyaeddin Fahri (Fındıkoğlu), Doç. Hikmet Sadık; Ruhiyat, Psikoloji 
ve Terbiye adını almış, Ord. Prof. Mustafa Şekip (Tunç), Doç. Sabri Esat (Siyavuş-
gil); Terbiye (kalkmış gözükmektedir); Estetik ve Sanat Tarihi, Doç. 
S.Kemalettin (Yetkin), Doç. Macit Şükrü (Gökberk); Türk Medeniyeti Tarihi, Doç. 
Hilmi Ziya (Ülken)50.  

 
44  Dölen 2009, 664.  
45  Dölen 2009, 758.  
46  Dölen 2009, 552-554. 
47  Dölen 2010, 14.  
48  Orhonlu 1973, 68.  
49  Kafadar, Osman; 2000 Türkiye’de Kültürel Dönüşümler ve Felsefe Eğitimi. İz Yay. İstanbul. s. 260.  
50  Kafadar 2000, 260.  
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Felsefe Bölümü arşivinden çıkan 1937-1938 ders programında, Umumi Felse-
fe, Felsefe Tarihi, Sosyoloji, Ruhiyat ve Terbiye başlıkları altında dört disiplin 
sayıldığından, Felsefe bölümünde dört kürsünün ve bunların ikisinin doğrudan 
felsefeyle ilgili olduğu görülmektedir. Kafadar’ın bildirdiğine göre 1937-1938 Ta-
lebe Kılavuzuna göre Felsefe Bölümü lisansı dört ana ihtisas disipline ayrılmıştır. 
Umum Felsefe ve Mantık, Felsefe Tarihi, Ruhiyat ve Terbiye, Sosyoloji ve Ahlak 
aynı zamanda kürsülere de işaret etmektedir51. Felsefe Bölümü, 1950’li yıllarda 
yürürlüğe giren Edebiyat Fakültesi Lisans Talimatnamesi’ne göre aynı kürsü ve 
lisans sertifikaları korunmuştur. Bununla birlikte, Sosyoloji, Psikoloji, Pedagoji 
kürsüleri bağımsız bir duruma gelmişlerdir. Dört ana sertifikanın yanında bazıları 
bölünerek altı sertifika daha programa eklenmiştir52. Felsefe adı altında yer alan 
kürsüler aşağıda sıralanmışlardır: 

Sosyoloji Kürsüsü, Ziya Gökalp tarafından 1914 yılında kurulmuş, 1915 
yılında da İçtimaiyat Darülmesaisi (Sosyoloji Enstitüsü) oluşturulmuştur53. Ziya 
Gökalp Malta’ya sürgüne gönderildiğinde (1919), İçtimaiyat derslerini Necmettin 
Sadak yüklenmiştir54. 1930’lu yıllarda Hilmi Ziya Ülken ve Ziyaeddin Fahri 
Fındıkoğlu Sosyolojinin sorumluluğunu yüklenmişlerdir55. 1944 yılında Maarif 
vekaleti Sosyoloji dersini kürsü haline getirerek yönetimini Hilmi Ziya Ülken’e 
vermiştir56. 1940lı yılların başından 1960 İhtilali’ne kadar Hilmi Ziya Ülken Sosyo-
loji Bölümü’ne hakim olmuştur57. 1960’da Sosyoloji, Felsefe’den tamamen 
ayrılmış58, bölüm başkanlığına Nureddin Şazi Kösemihal getirilmiştir59. 1970’li 
yılların başında Kösemihal ölünce, Sosyoloji Bölüm başkanı Cahit Tanyol60, Tan-
yol emekliye ayrılınca 1982 yılında Baykan Sezen Bölüm başkanı olmuştur61. Bay-
kan Sezen’in ayrılmasından sonra, Prof. Dr. Ümit Meriç bir süre bölüm başkanlığı 
yapmıştır. 1995 yılından bu yana Prof. Dr. Korkut Tuna bölüm başkanlığını sür-
dürmektedir.  

Psikoloji Kürsüsü, 1915 yılında Ruhiyat dersini okutmak için Almanya’dan 
Geoge Anschütz’ün getirilmesi Psikoloji Kürsüsü’nün kurulmasını sağlamıştır. 
Kürsünün başına 1919 yılında Şekip Tunç getirilmiştir62. 1937 yılında Tecrübi 
Ruhiyat Kürsüsü kurulmuş63, Psikoloji, Umum Ruhiyat ve Tecrübi Ruhiyat olarak 
ikiye ayrılmıştır. Şekip Tunç Umumi Ruhiyat Kürsüsü’nün başına geçmiş 1953 
yılına kadar bura da kalmıştır. Emekliğinde yerine Sabri Esat Siyavuşgil getirilmiş 

 
51  Talebe Kılavuzu 1938, 63-65; Kafadar 2000, 291. 
52  Kafadar 2000,292.  
53  Coşkun, İsmail; 1991 “Sosyoloji Bölümü’nün Tarihine Dair”. 75. Yılında Türkiye’de Sosyoloji. 

Yay. haz, İsmail Coşkun. Bağlam Yayınları, İstanbul. s 14. 
54  Coşkun 1991, 16. 
55  Coşkun 1991, 17. 
56  Kafadar 2000, 288. 
57  Coşkun 1991, 17. 
58  Kafadar 2000, 292. 
59  Coşkun 1991, 20. 
60  Coşkun 1991, 21. 
61  Coşkun 1991, 22. 
62  Yıldız, Yakup; 2010 Mustafa Şekip Tunç ve Felsefi Görüşleri. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilim-

ler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora tezi). S 16-17.  
63  Yıldız 2010, 21.  
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(ö 1968), onun yerin ede Nezahat Arkun geçmiştir64. Psikoloji Kürsüsü, 1960’da 
bağımsız birim olarak tanınmıştır65.  

Pedagoji, ilkin enstitü olarak 1936’da kurulmuş, başına Jena Üniversitesi’nden 
Ordinaryüs Prof. Wilhelm Peters getirilmiştir. 1949’da Pedagoji Enstitüsü’nün adı 
Pedagoji Kürsüsü olarak değiştirilmiştir. 1960’da Pedagoji Felsefeden ayrılmış 
bağımsız birim olmuştur66. 

Sanat Tarihi Kürsüsü, 1943’de Prof. Dr. E. Diez tarafından kurulmuştur. 
1949 yılında kürsü başkanlığına Mazhar Şevket. İpşiroğlu getirilmiştir. 1963’de, 
Estetik ve Sanat Tarihi, Bizans Sanatı, Türk ve İslam Sanatı olmak üzere üç ayrı 
kürsü halinde çalışmaya başlamıştır. 1981’de yeniden düzenlenmiştir. 

Sosyoloji, Psikoloji, Pedagoji, Sanat Tarihi kürsülerinin dışında Felsefe Bölü-
mü doğrudan felsefeyle ilgili kürsülere sahipti. Felsefe Tarihi kürsüsü, Bölüm’ün 
kuruluşundan bugüne varlığını sürdürmüştür. Ayrıca Umumi Felsefe ve Mantık, 
Sistematik Felsefe, Sistematik Felsefe ve Mantık, Türk İslam Felsefesi, Bilim Tari-
hi, Mantık kürsüleri de Bölüm tarihinde yer almaktadırlar. 1937-1938 Ders Yılı 
Talebe Kılavuzu’na göre Umumi Felsefe ve Mantık ile Felsefe Tarihi kürsüleri ayrı 
sertifika vermektedirler67. 1947-1948 Öğrenci Kılavuzu’nda Umumi Felsefe ve 
Mantık 34. sayfadaki cetvelde gözükmemekte, onun yerine Sistematik Felsefe kür-
süsü yer almaktadır; 51. sayfada Umumi Felsefe ve Mantık adı altında ders prog-
ramı verilmiştir68. 1950-1951 Öğretim Kılavuzunda Sistematik Felsefe programı 
sunulmuştur69. 1969-1970 ders yılı programlarında Felsefe Tarihi Sertifikası; Sis-
tematik Felsefe Sertifikası; Sistematik Felsefe ve Mantık Sertifikası adı altında üç 
kürsü görülmektedir70. 1973’de Türk İslam Felsefesi dördüncü kürsü olarak kurul-
muş 

Felsefe Tarihi, 1900’da Fakülte ve Bölüm’le birlikte kurulduğundan, bölümün 
en eski kürsüsüdür. Felsefe Tarihi dersini ilk veren dolayısıyla da ilk kürsü başkanı 
olan kişi Emrullah Efendi olduğu sanılmaktadır71. 1908-1912 yılları arasında Felse-
fe Tarihi (Tarih-i Hikmet) derslerini Ahmet Mithat Efendi üstlenmiştir72. Mehmet 
Ali Ayni de 1910’lu yıllarda Felsefe Tarihi dersleri okutanlar arasında yer 
almıştır73. 1918-1919 ders programında Felsefe Tarihi dersini Muallim Mehmet 
Emin (Erişirgil) verdiği gözükmektedir. 1922-1923 yılı ders programında da Meh-
met Emin Bey’in sorumluluğu devam etmektedir. 1920li yılların sonları ile Üniver-
site Reformu arasında Felsefe Tarihi dersi, ilk doktoralı felsefecimiz olan Orhan 
Saadettin tarafından verilmiştir. Orhan Saadettin hastalık nedeniyle ayrılınca, 
1936’ya kadar bu dersi Reichenbach vermiştir. 1936-1948 arasında Ernst von As-

 
64  Yıldız 2010, 21. 
65  Kafadar 2000, 292. 
66  Kafadar 2000, 292. 
67  1937-1938 Talebe Kılavuzu 1937, 48. 
68  1947-1948 Öğrenci Kılavuzu, 34, 51. 
69  1950-1951 Öğretim Kılavuzu, 29. 
70  1969-1970 Öğretim Kılavuzu, 68-71. 
71  Utku, Ali; 2010 “Ahmet Mithat: Darülfünun Kürsüsünden Felsefe Tarihi Dersleri”. Kutadgubilig 

Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi. Sayı 18, (sayfa 33-50). s.41. 
72  Utku 2010, 41. 
73  Ülken, Hilmi Ziya; 1979 Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi. Ülken Yayınları, İstanbul. s 294. 
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ter, 1948- 1978 Macit Gökberk , 1978-1992 arası Nermi Uygur, 1992 sonrası Teo-
man Duralı, 2009 sonrası ise Cengiz Çakmak Felsefe Tarihi Kürsüsü’nün sorumlu-
ları olmuşlardır  

Umumi Felsefe ve Mantık adlı bir kürsü 1937-1938 Ders Yılı Talebe 
Kılavuzu’nda yer almaktadır74. Bu kürsüye asistan olan Takiyettin Mengüşoğlu, 14. 
3. 1967 tarihinde Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na yazdığı bir yazıda, Sistematik 
Felsefe ve Mantık Kürsüsü’nün, Sistematik Felsefe ile Mantık-Lojistik adlarıyla 
ikiye ayrılmasını teklif ettiği ve kabul edilmediği görülmektedir. Umumi Felsefe ve 
Mantık Kürsüsü, 1968 yılında Sistematik Felsefe ve Mantık adını almış ve başına 
Takiyettin Mengüşoğlu getirilmiş, 1978 yılında emekli oluncaya kadar bu kürsüyü 
yönetmiştir. 1978’den 1984 yılına kadar Bedia Akarsu kürsü başkanlığı yapmıştır. 
1984 yılında Sistematik Felsefe Kürsüsü ile Sistematik Felsefe ve Mantık Kürsüsü 
birleştirilmiş ve Kürsü’nün başına İsmail Tunalı getirilmiştir. İsmail Tunalı 1989’da 
emekli olunca, önce Necla Arat, sonra Betül Çotuksöken kürsü başkanlığı görevi 
yapmışlardır. 2001- 2007 yılları arasında Kürsü’nün başkanlığını Necla Arat yü-
rütmüştür. 2007-2009 arasında Faruk Akyol, 2009 dokuz sonrasında da Sanem 
Yazıcıoğlu, 2010 yılının ortalarından itibaren Enver Orman kürsü başkanlığı yap-
maktadır. Sistematik Felsefe ve Mantık kürsüsü, Mantık Anabilimdalı’nın kurul-
masıyla (2000 yılı) birlikte, Sistematik Felsefe Anabilim-dalı adıyla devam etmek-
tedir.  

Sistematik Felsefe Kürsüsü’nün başkanı ilkin Vehbi Eralp olmuş. 1953 
yılında Takiyettin Mengüşoğlu, profesörler kurulu kararıyla kürsünün başına geti-
rilmiştir. 1968 yılında Takiyettin Mengüşolu, Sistematik Felsefe ve Mantık kürsüsü 
başkanı olunca, Vehbi Eralp Sistematik Felsefe Kürsüsü başkanlığına yeniden se-
çilmiştir. Vehbi Eralp emekli olunca, İsmail Tunalı, Sistematik Felsefe Kürsüsü’nün 
başkanı olmuştur. 1984 yılında Sistematik Felsefe ve Mantık Kürsüsü’yle birleşmiş-
tir.  

Türk İslam Düşüncesi, Darülfünun’da İslam Felsefesi dersleri, 1935 yılına 
kadar görevde kalan İzmirli İsmail Hakkı vermiştir Hilmi Ziya Ülken Türk Tefek-
kür Tarihini yazdığında Mustafa Kemal görüşmeye çağırır ve Hilmi Ziya’nın Da-
rülfünun’da ders vermesini ister Ülken Türk Medeniyeti Tarihi kürsüsü varmış ve 
Ülken bu kürsüye müderris muavini olarak atanmıştır75. Aster’in isteği üzerine 
İslam felsefesi dersleri Ülken tarafından tekrar verilmiştir76. 1960 ihtilali sonrasında 
147’likler arasında yer alan Ülken, Fakülte’deki etkinliği azalmış, büyük ihtimalle 
İslam Felsefesi derslerini doçent olan Nihat Keklik vermiştir. Türk İslam Tarihi 
Kürsüsü, Nihat Keklik tarafından 1973 yılında kurmuştur77. Nihat keklikten sonra 
kürsü başkanlığını Mahmut Kaya yürütmektedir.  

Bilim Tarihi, 1984 yılında Felsefe bölümü içinde, Ekmelettin İhsanoğlu ta-
rafından kuruldu. 1989’da bağımsız bölüm halini almıştır. 1992-1993 yılından iti-
baren öğrenci almıştır. 2000-2001 yılında yeniden Felsefe Bölümü’nün bir anabi-
limdalı olmuştur. 2010 yılında yeniden bölüm olarak ayrılmıştır.  

 
74  1937-1938 Talebe Kılavuzu 1937, 48.  
75  Kafadar 2000, 287. 
76  Kafadar 2000, 287-288.  
77  Kafadar 2000, 190.  



İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 247 

   

Mantık Anabilim Dalı, Şafak Ural tarafından 1996’da bölüm olarak kurul-
muş, 2000 yılında Felsefe Bölümü’ne anabilimdalı olarak katılmıştır.  

YÖK yasasıyla (1981) kürsülü sistem kaldırılmış, yerine hukuki birim olarak 
Bölüm getirilmiş ve öğrenciler Bölüm’e alınmaya başlanmıştır. Kadrolar kürsüler 
(Anabilim dalları) üzerinden devam ettiğinden ve her kürsü kendi muhtariyetini 
korumak istediğinden birlik anlamında bölümleşme gerçekleşmemiştir. Sırasıyla, 
Bedia Akarsu (1981-1984), İsmail Tunalı (1984-1989), Teoman Duralı (1991- 
1992), Şafak Ural (1992- ) Felsefe Bölümü Başkanlığı yapmışlardır.  

  
 
1.2- Dersler  
 
Bölüm’ün kuruluşu, dersler ve dersler bağlamında oluşan kürsüler aracılığıyla 

gerçekleştiğinden, kimlerin ders verdikleri ve hangi derslerin verildiği bölümü 
tanımak açısından önemlidir.  

Bölüm’ün ilk hocaları ve verdikleri dersler şunlardır: Ahmet Mithat Efendi, 
Felsefe Tarihi, Dinler Tarihi, Umumi Tarih dersleri78 okutmuştur. Hüseyin Cahit 
Yalçın, Felsefe ve Estetik; Filibeli Ahmet Hilmi, Metafizik; Emrullah Efendi, Hik-
met-i Nazariye ile Terbiye ve Tedris79; Mehmet Ali Ayni, Felsefe Tarihi80; Ziya 
Gökalp, İçtimaiyat; Rıza Tevfik, Felsefe, Estetik81 ve Metafizik; Babanzade Ahmet 
Naim, Felsefe, Mantık, Ruhiyat82 ve Metafizik83 derslerini vermişlerdir. 

Felsefe Bölümü 1918-1919 ders yılı ikinci devre ders programı şöyledir: 
Sıralama, dersin adı, hocası ve saat84 şeklinde yapılmıştır. Mabadattabiiyye (Meta-
fizik), Müderris Rıza Tevfik (3); Mabadattabiiyye (Metafizik) Tatbikatı, Muavin 
Habip (1); Tarih-i Edyan (Dinler Tarihi), Müderris Ziya (1); Tarih-i Felsefe, Mual-
lim Mehmet Emin (1); Ahlak, Muallim Nimet (1); Ruhiyat (psikoloji), Müderris 
Ahmet Naim (5); İhsiyat (İstatistik) ve Tatbikatı, Muallim Ahmet Emin (1-1); Ter-
biye ve Tatbikatı, Muallim Şekip (1-1); Terbiye ve Tatbikatı, Müderris İsmail Hakkı 
(1-1); İçtimaiyat ve Tatbikatı, Müderris Ziya (1-1); Yunan Felsefesi ve Tatbikatı, 
Muallim Ahmet Emin (1-1); İçtimaiyat Tarihi ve Tatbikatı, Muallim Necmeddin 
Sadık (1-1)85.  

Bölümün 1922-1923 öğretim yılındaki ders programı şöyledir: Birinci Devre: 
Ruhiyat (2), Muallim Ali Haydar; Mantık ve Usuliyat (2), Muallim Nimet; Ahlak ve 

 
78  Ülken 1979, 110.  
79  İpek, Muammer; 2008 Maarif Nazırı Emrullah Efendi’nin Eğitim Anlayışı ve Uygulamaları. Milli 

Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara. S.2.  
80  Ülken 1979, 294. 
81  Utku, Ali ve Erbay, Erdoğan; 2009 “Rıza Tevfik Bölükbaşı” Darülfünun Felsefe Ders Notları. 

Sadeleştirip Yayına Hazırlayanlar, Ali Utku ve Erdoğan Erbay. Çizgi Kitabevi, Konya. S.4.  
82  Çakan, İsmail L.; 1991 “Babanzade Ahmed Naim”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Cilt 

4. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul. s. 375.  
83  Gökberk, Macit; 1983/1 “Macit Gökberk’le Söyleşi 1”. Macit Gökberk Armağanı. Yazı Kurulu, 

Bedia Akarsu ve Tahsin Yücel. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara. S. 3-4. 
84  Parantez içindeki (1-1) ilk rakam dersin ikinci rakam seminerin süresine işaret etmektedir. Dersler 

başlığı altında metinde görülen (2) veya (1) rakamlar saat cinsinden ders sürelerini vermektedir. 
85  Kafadar 2000, 204. 
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Müzakere (2), Muallim Mehmet İzzet; Tarih-i Felsefe ve Mabadat (2), Muallim 
Mehmet Emin. İkinci Devre: İslam Felsefesi (2), Müderris İzmirli İsmail Hakkı; 
Ahlak (2), Muallim Mehmet İzzet; Ruhiyat (2), Muallim Şekip; Mabadattabiiyye 
(2) Müderris Ahmet Naim; İçtimaiyat (2), Muallim Necmeddin Sadık; Tarih-i Fel-
sefe (2) Muallim Mehmet Emin; Mantık (2), Nimet Bey; Terbiye (2), Müderris 
İsmail Hakkı; Tecrübi Ruhiyat (2) Muallim Ali Haydar; İlk devre dersleri 
alınmayınca ikinci devre dersleri alınamazdı86 .  

1924 İstanbul Darülfünunu Talimatnamesi’nde yer alan felsefe şubesi dersleri 
şöyle sıralanmıştır: Terbiye, Bediiyat, Mabadattabiyye, Felsefe-i İslamiye, İçtimai-
yat, Ahlak, Tarih-i Felsefe, Felsefe-i Edyan (dinler tarihi)87. Felsefe Bölümü’nde 
hocalık yapmış olan Mehmet Ali Ayni 1927’de yazdığı Darülfünun Tarihi adlı ki-
tabında felsefe derslerini ve dersi veren hocaları şöyle sıralamıştır: Ali Haydar Bey, 
Umumi Ruhiyat; Mehmet Emin (Erişirgil) Bey, Felsefe Tarihi; Necmeddin Sadık 
Bey, İçtimaiyat; Halil Nimetullah (Öztürk) Bey, Mantık; Mösyö George Dumezil, 
Tarihi Edyan (dinler tarihi); Ahmet Naim Bey, Metafizik; İsmail Hakkı (Baltacıoğlu) 
Bey, Terbiye; İzmirli İsmail Bey, İslam Felsefesi; Mustafa Şekip (Tunç) Bey, Ruhi-
yat; Mehmet İzzet Bey, Ahlak88. Fakülte Meclisi tutanaklarına göre 1931’de felsefe 
dersleri şunlardır: Asli Dersler: Felsefe Tarihi, Terbiye, İçtimaiyat, Ruhiyat. İhtisas 
Dersleri: Metafizik, Mantık, Ahlak, İslam Felsefesi89.  

Bölüm’ün ders çizelgelerinde yer alan metafizik, felsefe tarihi, ahlak, mantık 
metodoloji (usuliyet), İslam felsefesi, dinler tarihi, terbiye, içtimaiyat, ruhiyat gibi 
dersler, geniş bir yelpaze oluşturmaktadır. Derslerin içeriklerine ilişkin bazı ip uçları 
bulunmaktadır. Örneğin Halil Nimetullah mantık dersinde, Levy-Bruhl’ün İlkeller 
Mantığı’nı okuttuğu hem Macit Gökberk’in tanıklığıyla90, hem de Levy-Bhurl’den 
yaptığı çevirilerden anlaşılmaktadır. Dönemin hocalarından olan Mehmet İzzet’in 
1918-1928 yılları arasında ahlak adı altında verdiği derslerin başlıkları derslerin 
içeriklerine ilişkin başka ipuçlarıdırlar: Ahlak Felsefesi, İçtimai ahlak, Yunan Ka-
dimde Ahlak ve Felsefe, Milliyet Nazariyeleri ve Milli Hayat, Irkların Tekamülü, 
Hukukta Tekamül91. Ders içeriklerine ilişkin daha fazla malzemenin derlenmesi, 
hem hocaların felsefe anlayışlarını daha iyi anlamayı hem de felsefenin hangi nite-
liklerine ağırlık verdiklerinin açıklanmasına yardımcı olacaktır.  

Reform sonrasında, felsefe derslerinin başlıkları ve içeriklerinde önemli deği-
şiklikler olduğu görülmektedir. Reichenbach (1933-1938) ile Ernst von Aster’in 
(1936 - 1948) birlikte ders verdikleri döneme (1937-1938 arası) ait olan ve Felsefe 
Bölümü arşivinde yer alan, Felsefe Bölümünün Tedrisat Planı adlı metinde dersler 
şu şekilde sunulmaktadır: Felsefe öğrencilerinin, umumi felsefe, felsefe tarihi, sos-
yoloji, ruhiyat, terbiye olmak üzere beş ihtisas alanına ayrıldığı, bu alanların ilk iki 

 
86  Kafadar 2000, 205.  
87  Kafadar 2000, 244. 
88  Ayni 2007, 81.  
89  Kafadar 2000, 245. 
90  Gökberk, Macit; 1997/11 “Türkiye’de Felsefe Dilinin Gelişmesi”. Değişen Dünya Değişen Dil. 
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yıl ortak dersler aldıkları, isterse ihtisas alanlarını değiştirebilecekleri, üçüncü yılla 
birlikte ihtisas derslerinin başladığı belirtilmiştir. İlk iki sene dersler, A ve B tipi ve 
her tip için haftada 10 saati geçmeyecek şekilde sınıflandırılmıştır. Yeni gelen öğ-
renciler bu ders tiplerinden birini seçmek durumundadırlar. Derslerin iki tipe 
ayrılmasındaki amaç, hocaların her yıl aynı dersleri okutmaması ve dersleri müm-
kün olduğunca fazla kişinin takip etmesidir. 5. Sömestri için haftalık 10 saat, 6-8. 
sömestriler için 14 saat ders almaları öngörülmüştür. Üçüncü ve dördüncü sınıflar 
için bazı dersler mecburidir. Hangi derslerin mecburi olacağı ders yılı başında ho-
calar heyeti tarafından belirlendiği belirtilmiştir. Söz konusu belgede içerilen 1937-
1938 ders programı şöyledir: 

İlk iki yılın programı. A Tipi Dersler (hoca, ders ve saat şeklinde 
sıralanmıştır): Reichenbach, Mantık (2); Reichenbach, Seminer (1); E. von Aster, 
İlkçağ ve Ortaçağ Felsefesi Tarihi (2); E.von Aster, Seminer (1); Peters, Tecrübi 
Ruhiyat (2); B Tipi Dersler: Reichenbaçh, Marifet Nazariyesi (2); Reichenbach, 
Seminer (1); E. von Aster, Yeni Zaman Felsefesi (19.asrın sonuna kadar) (2); E. von 
Aster, Seminer (1); Şekip Tunç, Umumi Ruhiyat (1); Kessler, Sosyoloji (1); Şekip 
Tunç, Ruhiyat Semineri, (1);  

Son iki yılın programı: Reichenbach,Muasır Felsefe (2) (von Aster’le münave-
beli bütün gruplara mecburi); Reichenbach, Zaman ve Mekan (2) (Umumi Felsefe, 
Felsefe Tarihi ve Ruhiyat talebesine mecburi); Reichenbach, Tabiat İlimlerinin 
Dünya İmajı (2); (Bütün gruplara mecburi); Reichenbach, Mantığın Yüksek Mesele-
leri (2) (Umumi Felsefe talebelerine mecburi); Reichenbach, İlerlemişlere Seminer 
(2); E. von Aster, Muasır Felsefe (2) (Reichenbach’la münavebeli bütün gruplara 
mecburi); E. von Aster, Eflatun, Kant …. Gibi Filozoflar Hakkında İhtisas Dersleri 
(2) (Felsefe Tarihi, Umumi Felsefe, Sosyoloji talebelerine mecburi); E. von Aster, 
Ahlak (2) (Bütün gruplara mecburi); E. von Aster, İlerlemiş Seminer (2); Peters, İler-
lemişlere Tecrübi Ruhiyat (2) (Ruhiyat ve Terbiye talebelerine mecburi); Peters, Pe-
dagojik Ruhiyat (2) (Ruhiyat ve Terbiye talebelerine mecburi); Peters, Sosyal Ruhiyat 
(2) (Bütün gruplara mecburi); Peters, Psikoteknik (2) (Ruhiyat ve Terbiye talebelerine 
mecburi); Peters, İlerlemişlere Seminer (2); Şekip Tunç, İlerlemişlere Umumi Ruhiyat 
(1) (Ruhiyat ve Terbiye talebelerine mecburi); Şekip Tunç, Seminer (1); Şekip Tunç, 
Ruhiyatın Aktüel Meseleleri (1) (Ruhiyat ve Terbiye talebelerine mecburi); Rüstow, 
Sokrat’tan Evvelki Felsefe (2) (Felsefe Tarihi, Sosyoloji, Umumi Felsefe talebelerine 
mecburi); Rüstov, Umumi Tefekkür Tarihinden Problemler (2); Sadrettin Celal, Sis-
tematik Terbiye (2) (Ruhiyat ve Terbiye talebelerine mecburi); Sadrettin Celal, Umu-
mi Terbiye Usulü (2) (Ruhiyat ve Terbiye talebelerine mecburi); Sadrettin Celal, 
Pedagoji Tarihi (2) (Ruhiyat ve Terbiye talebelerine mecburi); Sadrettin Celal, Rous-
seau, Pestalozzi gibi Pedogoglar (1) (Ruhiyat ve Terbiye talebelerine mecburi); Sad-
rettin Celal, Seminer (2); Hilmi Ziya, Türk Tefekkür Tarihi (2) (Bütün gruplara mec-
buri); Hilmi Ziya, Sosyolojik Meseleler (2); Hilmi Ziya, Seminer (1); H. Vehbi 
Eralp,Muhtelif Filozoflar (2); H. Vehbi Eralp, Seminer (2); S. Esat Ander, Çocuk 
Psikolojisine Ait Ders ve Seminer.  

Programın bölünmesi, ihtisas derslerinin konması ve felsefe derslerinin tümü-
nü de yabancı hocaların vermesi, felsefe anlayışında önemli değişikliklerin oluş-
masına neden olmuştur. 1933 Reformu sonrası profesyonel yabancı hocaların göze-
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timinde, dışarıda doktora yapan öğretim üyeleri önce yabancı hocaların derslerini 
Türkçe’ye çevirmişler, sonraları da dersleri tümüyle üstlenmişlerdir. Macit Gök-
berk’in bildirdiğine göre, Reformu sonrasında, Bölüm Yabancı hocaların sorumlu-
luğunda olmuş, Türk hocaların sorumluluğu 1950 yılında başlamıştır92.  

Reform öncesinden gelen Mustafa Şekip Tunç, Tecrübi Psikoloji; İsmail Hakkı 
İzmirli, İslam Felsefesi derslerini vermişlerdir. Hilmi Ziya Ülken’in verdiği dersler 
şunlardır: 1933- 1941 Felsefe Şubesinde Türk Tefekkürü Tarihi (İslam Felsefesi), 
1934-1936 İçtimai Doktrinler Tarihi. 1938-1939 Tecrübi İçtimaiyat dersleri, 1939-
1940 İçtimai Doktrinler ve Dini İçtimaiyat, 1940- 1941 İçtimai Doktrinler Tarihi, 
1944-1948 Teknik Üniversitede Sanat Tarihi Dersleri, 1968-1971 Ankara Üniversi-
tesi Eğitim Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi’nde okutulanlar93. Talebe Rehberleri ve 
Öğrenci Kılavuzları’nda yer alan bilgilere göre Hilmi Ziya Ülken 1950-1956 yılları 
arasında İslam Felsefesi Tarihi, İslam Felsefesi, İslam Felsefesi Semineri adlı ders-
leri vermiştir: 

Talebe Rehberi, Öğrenci Kılavuzu94 adı altında İÜ. Edebiyat Fakültesi ta-
rafından yayınlanan kitapçıklarda, Edebiyat Fakültesinin bütün bölümlerinin ders 
programları, bölümler, kürsüler, hocalar ve dersler şeklinde sınıflandırılarak veril-
miştir. Söz konusu kaynaklarda, 1950 sonrasında Felsefe Bölümü’nde ne türden 
dersler verildiği görülmektedir. Ders adları çok sık değiştirilmiş olmakla birlikte 
bazı dersler uzun süreli olmuşlardır. Derslerle ilgili bu sıralamadaki kaygı, verilen 
derslerin çeşitliliğini ve hangi hocanın hangi dersi verdiklerini tespit etmektir. 1970 
sonrası Öğrenci Kılavuzlarına ulaşamadığımdan, sonraki dönem eksik kalmıştır. 
Ders dökümünü, hocalar ve verdikleri dersler geçmişten günümüze (1950-1970) 
doğru sıralanmıştır.  

Bölüm’de 1950-1955 yılları arasında görev yapan yabancı hocalar ve verdikle-
ri dersler şunlardır: Heinz Heimsoeth (1950-1952): Yirminci Yüzyıl Felsefesi, 
Nietzsche’nin Felsefesi, Yeniçağ Felsefesi Tarihi (Kant’a kadar), Bilgi Teorisi, 
Bilgi Teorisi Semineri, İnsan ve Tarih, İmmanuel Kant, Platon’un İdealar Öğretisi 
Üzerinde Çalışmalar. Joachim Ritter (1953-1955): Avrupa Felsefesinin İdesi ve 
Tarihi II: Metafizik’in Problemi ve Konusu, Avrupa Felsefesinin İdesi ve Tarihi III: 
Descartes Tarafından Felsefenin Yeniden Temellendirilmesi ve Yeniçağ Felsefesi, 
Felsefe Tarihi Semineri: Descartes ve Kant Üzerine Çalışmalar, Tarih ve Toplum 
Felsefesi Üzerine Yorumlamalar, Felsefi Hakikat Kavramı Üzerinde Çalışmalar, 
Avrupa Felsefesinin Tarihi ve İdesi IV: Günümüz Felsefesi Üzerine Çalışmalar. 

Macit Gökberk (1950-1970): 18.yy Felsefesi, Platon Semineri, Kant ve Al-
man İdealizmi, Kant Semineri, İlkçağ Felsefesi Tarihi, Felsefe Tarihi Semineri, 
Rönesans Felsefesi, 17.Yüzyıl Felsefesi, Tarih Felsefesi Semineri, Felsefe Metinleri 
Üzerine Çalışmalar, Aydınlanma Felsefesi, Antik Felsefe Tarihi I, Platon Semineri, 
Antik Felsefe Tarihi II, Teknik Felsefesi, Yeniçağ Felsefesi Tarihi, Kant’tan Sonra-
ki Felsefe, Almanca Felsefe Metinleri Üzerinde Çalışmalar, Ortaçağ Felsefesi, 
Yabancı Dilde Felsefe Metinleri Üzerinde Çalışmalar, Antik Felsefe ve Ortaçağ 
Felsefesi.  

 
92  Gökberk 1983/1, 5. 
93  Bıçak, Ayhan; 1997 “Hilmi Ziya Ülken”. Felsefe Arkivi.Sayı 30. s. 14-19. 
94  Adı geçen kitapçıklar Edebiyat Fakültesi Genel Kitaplığında SS 2 yer numarasında bulunmaktadır. 
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Takiyettin Mengüşoğlu (1950-1970): Felsefe Semineri (Metinler), Ehtik Tarihi, 
Felsefi Antropoloji, Aristoteles Semineri, Aristoteles-Nıkomachos Ethik’i, Bilgi Na-
zariyesi Tarihi, Schopenhauer: Ahlak Felsefesi, Antropoloji, Kant: Prolegomena, 
Felsefe Tarihi Semineri: Aristoteles- Metafizik, H. Bergson: Ahlak ve Dinin İki Kay-
nağı, Bilgi ve Varlık Problemi Tarihi, Felsefi Antropoloji, Sistematik Felsefe Semine-
ri, Felsefenin Temel Disiplinleri, Felsefe Tarihi Semineri: Aristoteles: Physik, Felsefe 
Tarihi Semineri: Aristoteles- De Anima, Varlık ve Bilgi Tarihi; Felsefi Antropoloji; 
Bilgi Nazariyesi (teorisi); Felsefeye Giriş; Kant’ın Ahlak Metafiziğinin Temelleri, 
Nietzsche, Hume Semineri, Schopehauer’un Sanat Teorisi, Kant’ın Ahlakı Semineri, 
Scheler (seminer), Bilgi Teorisi ve Mantık Semineri, Proseminer, Antropoloji II, 
Ehtik, Modern Ontoloji, Tarih Ontolojisi, İnsan ve Kosmostaki Yeri, İnsanın Varlık 
Yapası ve Nitelikleri, Yeni Ontoloji (seminer), Monodoloji (seminer), Yeni Mantık 
ve Aristoteles Mantığı, Yeni Mantık ve Lojistik, Tarih ve İnsan Felsefesi: 19.yy (se-
miner), İnsanın Varlık Yapası, Ontolojik Temellere Dayanan Bilgi Teorisi, Aristote-
les: Metafizik (seminer).  

Vehbi Eralp (1950-1970): Descartes Felsefesi, Mantık, Leibniz Semineri, Bü-
yük Mantıkçılar: Aristoteles- Organon, Büyük Mantıkçılar: Bacon- Novum Orga-
num, 18. Asırda Fransa’da Siyasi Felsefe: Montesquieu ile Rousseau, Platon Felse-
fesi, Platon:İdea Felsefesi, Felsefe Tarihi Semineri, Mantık, Sistematik Felsefe 
Semineri, Aristoteles: Hayatı Eserleri Mantık ve Tabiat Felsefesi, Aristoteles: Me-
tafizik Etik Politik Retorik Poetik, Kıyas Teorisi, Matematik İstidlal, Kant’ın Ahlak 
Felsefesi, Sokrates, Bilgi Teorisi ve Mantık Bakamından Tabiat İlimleri, Sistematik 
Felsefe Semineri, Bilgi Teorisi ve Mantık Bakımından Manevi İlimler, Plotinos ve 
Yeniplatonculuk, August Comte ve Pozitivizm, Felsefe Terminolojisi, Mantık ve 
Bilgi Teorisi, Bilgi Teorisi ve Mantık, Bilgi Teorisi ve Mantık Semineri, Fransızca 
Felsefe Metinleri Üzerinde Çalışmalar, İngilizce Felsefe Metinleri Üzerinde 
Çalışmalar, Felsefeye Giriş, Sistematik Felsefe Problemleri, Sistematik Felsefe 
Metinleri.  

İpşiroğlu (1950-1952): Estetik, Leibniz Semineri, Avrupa Sanatında Realite 
Problemi.  

Nermi Uygur (1950-1970): Çağdaş Hayat Felsefesi, Bergson Semineri, Felse-
fe ve Tarihi, Fransızca Felsefe Metinleri Üzerine Çalışmalar, Çağdaş İngiliz Felse-
fesi, Hazırlık Yılı Semineri, Sokrates’ten Öncekiler Üzerine Çalışmalar, Descartes 
Semineri, Felsefe Tarihinden Örneklerle Dil Bilgi Anlam, B. Russell Semineri, 
İngilizce Felsefe Metinleri Üzerinde Çalışmalar, Felsefeye ve Felsefe Tarihine 
Giriş, Felsefe Bakımından Mantık, 9. -14. Yüzyıllarda Evren Bilgi ve Ahlak Prob-
lemleri, Pragmatizm, XX.Yüzyılda Felsefe Akımları: Analitik Felsefe ve Poziti-
vizm, Yeniçağ’a Kadar Devlet Öğretilerinin Gelişimi, XX.Yüzyılda Felsefe 
Akımları: Yaşama Felsefesi Fenomenoloji Varoluşçuluk, Yeniçağ Felsefesinde 
Devlet Öğretileri, Ortaçağın Bitiminden Sonraki Devlet Öğretileri, 20.Yüzyıl Kara 
Avrupa’sında Felsefe, Batı’da Felsefenin Başlangıçları, Semantik ve Mantık, Batı 
Felsefesi Geleneğindeki Belli Başlı Problemler, Felsefe Tarihine Giriş, Felsefe 
Tarihinde Seçme Metinler, Felsefe Tarihinde Dil Problemi, Felsefe Tarihi 
Bakımından Analitik Felsefenin Yolu: Temel Kavramlar, Nietzsche’nin Felsefesi, 
Felsefenin Ana Dayanakları, Çığıraçan Felsefe Metinleri Üzerinde Çalışmalar, 



252 Ayhan Bıçak 

Felsefede Devrim: Witgenstein, Felsefenin Başlangıçları, Analitik Felsefe: Temel 
Metodoloji Sorunları, Çağdaş Felsefeden Kesitler, Sistematik-Tarihi Açıdan Eski 
ve Yeni Felsefe Metinleri (seminer), Analitik Yöntemle Felsefe (seminer). 

İsmail Tunalı (1950-1970): Almanca Felsefe Metinleri Üzerine Çalışmalar, 
Symposion ve Poetika Üzerinde Çalışmalar, Estetik, Croce Estetik’i, Estetik Metin-
leri Üzerinde Çalışma, Estetik’e Giriş, Estetik Semineri, Felsefe Metinleri Üzerinde 
Çalışmalar, Ontoloji, Sanat Ontolojisi, Çağdaş Felsefe ve Çağdaş Sanat, Psikolojik 
Estetik, Metafizik, Felsefe Problemlerine Bakış. 

Bedia Akarsu (1950-1970): Ahlak Öğretileri Tarihi, Almanca Felsefe Metin-
leri Üzerine Çalışmalar, Platon Semineri, Aristoteles Semineri, Fransızca Felsefe 
Metinleri Üzerinde Çalışmalar, Ahlak Öğretileri, Ahlak Felsefesi Semineri, 
Hazırlık Yılı Sertifikası, Felsefe Tarihi Semineri, Ahlak Felsefesinin Belli Başlı 
Problemleri, Nietzsche: Tarihin Fayda ve Zararları, 19. ve 20. Yüzyıl Filozofları, 
J.J. Rousseau, 19.ve 20. Yüzyıl Filozofları, Ahlak Felsefesi Dersleri, 20. Yüzyıl 
Felsefesi, Gümüz Felsefesi, Kant: Pratik Aklın Eleştirisi, Kant ve Alman İdealistle-
ri, Çağımızın Felsefe Akımları.  

Hüseyin Batuhan (1961-1967): Bilimsel Çalışmanın Yöntemi, İngilizce Me-
tinler Üzerine Çalışmalar, Bilgi Teorisi I: Zaruri Bilgi, Bilgi Teorisi Semineri, Bilgi 
Teorisi II: Empirik Bilgi, Sembolik Mantık, Semantiğe Giriş, Bilgi Öğretisi: Meta-
fizik Önermelerin Analizi, Bilgi Öğretisi Semineri, Hazırlık Öğretimi Sertifikası, 
Fransızca Felsefe Metinleri Üzerinde Çalışmalar, Bilgi Öğretisi: Ehtik Önermelerin 
ve Değer Yargılarının Analizi, .Semiotik.  

Teo Grünberg (Uzman) (1963-1967): Sembolik Mantık, İngilizce Metinler 
Üzerinde Çalışmalar, Mantığa Giriş, Sembolik Mantığa Giriş.  

Yukarıda sıralanan dersler, Felsefe Bölümü’nün nasıl geliştiğinin bir gösterge-
sidir. Felsefe doktoralı kişiler Bölüm’e hakim oldukça ve elaman sıyası çoğaldıkça, 
felsefenin bütün konularında dersler verilmiştir. Genellikle derslerin yanında o 
dersle ilgili seminerlerin yapılması, yabancı dilde metin çalışmaları, konuların çe-
şitlenmesi, felsefede derinleşmelerin ve felsefi ufkun genişliğinin de göstergeleri-
dir.  

 
 
1.3- Doktora  
 
Üniversite’nin temel birimlerinden biri olan Felsefe Bölümü’nün kendi ayak-

ları üzerinde durabilmesi, amatörlükten profesyonelliğe geçişi, doktoralı hocalara 
sahip olması ve bu hocaların doktora yaptırmalarıyla doğrudan ilgilidir. Bölümlerin 
doktora yaptırma süreci, Edebiyat Fakültesi’nin doktora yönetmelikleri çerçevesin-
de gelişmiştir. Modern felsefe ve bilim anlayışının gerektirdiği doktora, üniversite-
de ders verme yetkisi anlamına gelen belgedir. Batı’da oluşan üniversite sisteminin 
bir parçasıdır. İslam dünyasında doktoranın karşılığı riyasettir95. Modern yüksek 
okullar kurma ve geliştirme sürecinin geç bir döneminde doktora yönetmeliği 

 
95  Makdisi, George; 2004 Ortaçağda Yüksek Öğretim İslam Dünyası ve Hıristiyan Batı. Çevirenler, 

Ali Hakan Çavuşoğlu- Hasan Tuncay Başoğlu. Gelenek Yayıncılık, İstanbul. s.201. 
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yapılmış, çok daha geç bir dönemde de uygulanmıştır. Felsefe Bölümü hoca-
larından Mehmet İzzet 1925’de yayınlanan Üniversitede Felsefe Dersleri adlı 
yazısında, henüz hiçbir Felsefe doktorası yapılmamış olduğunu bildirmektedir Ho-
ca olmak için lisans eğitimi yeterli sayılmış, doktoraya gerek duyulmamıştır96. 
Mehmet İzzet altını çizmekle birlikte, Darülfünun’da doktoranın önemsenmediği 
izlenimi uyanmaktadır. 

Dölen’in bildirdiğine göre, Hukuk Fakültesi 1916’da doktora programı 
hazırlayarak bu konuya öncülük etmiştir. 1919 tarihli Darülfünun Nizamname-
si’nde doktora sorunu gündeme gelmiş, Edebiyat Fakültesi 1921’de doktora yönet-
meliği hazırlamıştır. Fen Fakültesi’nde o tarihte doktora gündeme gelmemiştir97. 
1924 Darülfünun Talimatnamesinde doktora konusu ele alınmıştır98. Günergun’a 
göre Edebiyat Fakültesi, doktora yönetmeliğini 1935 yılında düzenlenmiş ve uygu-
lamaya konmuştur99. Yönetmelikte, doktora süresi belirtilmemiş 2 ile 4 yıl arasında 
tezler bitirilmiş gözükmektedir100. 1921-1922 yılına ait Talebe Rehberi kitapçığında 
yer alan Edebiyat Fakültesi doktora yönetmenliğine göre, doktoraya başvuracak-
ların Edebiyat Fakültesi’nden mezun olmak şarttır. Ecnebi okullarından mezun 
olanların doktora yapabilmelerini Müderrisler Meclisi karar verir. Doktora yapmak 
isteyen, hangi hocayla yapmak istiyorsa onunla konuyu belirlemeli ve planını yapıp 
yazılı olarak, Fakülte yönetimine başvurmalıdır. Reis (dekan) zümrenin (bölümün) 
hocalarını toplar başvuruyu onlarla görüşür. Bu görüşmede önerinin salt çoğunlukla 
kabul edilmesi gerekir. Tezini tamamlayan aday kış döneminden bir ay önce Fakül-
te yönetimine üç nüsha halinde sunar. Bir ay sonra toplanan tez heyeti oy çokluğu 
ya da birliğiyle ret ya da kabul kararı verirler. Sınav tarihi önceden ilan edilir. Rek-
törlüğe ve Maarif vekaletine resmi davetiye gönderilir. Savunma, dinleyicilere açık 
olarak yapılır. Tezi reddedilen aday ancak üç yıl sonra yeniden imtihana alınır101. 
Yabancı edebiyatlardan birinden tez yapanlar tezini hem Türkçe hem de seçtiği 
edebiyatın dili üzerinden yazması ve savunmasını da yabancı dil üzerinden yapması 
gerektirmektedir102.  

1933 öncesinde Darülfünun’da doktora yapılmadığı sanılmakta, sadece Hukuk 
Fakültesi’nde doktora yapıldığına ilişkin bazı zayıf ip uçları bulunmaktadır103. Ede-
biyat Fakültesi Reform sonrası doktora talimatnamesini 1937’de çıkarmış olmakla 
birlikte, 1941’e kadar Üniversitede doktora programları işlememiştir104. Edebiyat 
Fakültesi’nde 1936-1937 ders yılına kadar doktora çalışmaları başlamamıştır105. 

 
96  Mehmet İzzet; 1989/5 “Üniversitede Felsefe Dersleri”. Makaleler. Hazırlayan Coşkun Değirmen-

cioğlu. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. S. 45.  
97  Dölen 2010, 284.  
98  Dölen 2010, 284. 
99  Günergun, Feza; 2007 “İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Araştırmanın Kurumlaşması: 

1933 Reformu’nu İzleyen Otuz Yıl İçinde Yapılan Doktoralar”. Türkiye’de Üniversite Anlayışının 
Gelişimi (1861-1961). Editörler, Namık Kemal Aras, Emre Dölen, Osman Bahadır. Türkiye Bilim-
ler Akademisi Yayınları, Ankara. S. 192.  

100  Günergun 2007, 193.  
101  Dölen 2010, 288.  
102  Dölen 2010, 288-289. 
103  Dölen 2010, 289.  
104  Dölen 2010/2, 169. 
105  Dölen 2010/2, 173.  
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1937 tarihli doktora talimatnamesine106 göre, doktora sınavına girebilmek için 
Edebiyat Fakültesi’ni bitirmiş olmak, Fransızca, İngilizce, Almanca dillerinden 
birini çok iyi bilmek gerekmektedir107. Söz konusu belgede tezin ne anlama geldiği 
de belirtilmiştir. Buna göre tez, ilimde bir ilerleme, usulde bir yenilik teşkil etmeli-
dir. Tezin konusu, fakültede temsil edilen bilim dallarından biriyle ilgili bir mesele 
hakkında olmalıdır. Türkçe yazılmalıdır. Tezin, önemli ecnebi lisanlarından birine 
tam tercümesi istenebilir. 2-3 sayfalık özet içermelidir. Makineyle yazılmış üç nüs-
ha halinde teslim edilir108. Tezin kimle nasıl belirlendiği ve danışmanlık kurumu 
belli değildir109. Tezi teslim alan dekan, onu ilgili ordinaryüse verir. Tezin ilgili 
alanda ordinaryüs yoksa, yakın dalın ordinaryüsüne ya da ilgili dalın profesör ya da 
doçentine verebilir. Tezi alan öğretim üyesi, iki buçuk ay içinde tezin ilmi değeri, 
kabul ya da reddettiği hakkında gerekçeli bir rapor yazar. Bir başka profesörden de 
rapor alınır. İkinci rapor da geldiğinde, tez ve raporlar Müderrisler Meclisi’nin 
incelemesine açılır. Sekiz gün sonraki ilk meclis toplantısında, tezin reddi veya 
kabulüne çoğunlukla karar verilir. Kabul edilen tez, pekiyi, iyi kafi nitelemeleriyle 
tanımlanır. Reddedildiğinde, Müderrisler Meclisi adaya altı aydan az olmamak 
üzere düzeltmesi için süre verir. İkinci bir düzetme hakkı da vardır110 . Sözlü Sınav, 
bir esas iki tali disiplin üzerinden yapılır. Esas disiplin tezin ait olduğu disiplindir. 
Tali disiplinler, esas disiplinle ilişkili olmak şartıyla aday tarafından seçilirler. Esas 
disiplin bir saat ikinci disiplin yarım saat süre tanınır. Esas disiplin sınavı, ordinar-
yüs, yoksa profesör, yoksa doçent tarafından yapılır. Tali disiplin sınavı da unvan 
sırasına göre yapılır. Başarılı ola adaya pekiyi, iyi, kafi notlarından birini verir. 
Sözlü sınavda başarısız olunduğunda nasıl bir süreç işleyeceği belli değildir. Sözlü-
den de geçen aday hakkında Müderrisler Meclisi sonuçları oylayarak doktor unvanı 
verir111. 1961-1962 Edebiyat Fakültesi Öğretim Kılavuzu’nda yer alan Doktora 
Yönetmenliği’nde, 1937 Doktora Talimatnamesi’nin hükümlerini içermektedir. 
Bununla birlikte çeşitli farklılıklar da vardır. Tezin bir danışmanın gözetiminde 
yürütüleceği, adayın en az iki sömestre danışmanın derslerini takip etmesi gerektiği 
bildirilmiştir. Tez, başka bir imtihan için kullanılmış ve basılmamış olmalıdır. Tez, 
orijinal bir fikri içermelidir. Tez, kitap halinde yayınlandığında Fakülte’ye 200 
adet, bir dergide bir kısmı yayınlandığında 50 adet o dergiden verilmesi gerekir112 
Doktora yönetmeliği de büyük ölçüde YÖK yasasına kadar bu şekilde devam et-
miştir.  

1936-1963 yılları arasında Edebiyat Fakültesi bölümlerine 600’e yakın kişi 
doktora için kayıt yaptırmış 107 kişi doktorasını tamamlayabilmiştir113. Tezlerini 
tamamlayanların önemli bir kısmı (yarıdan fazlası) Fakülte’de asistandır veya baş-

 
106  Söz konusu talimatname, 1937-1938 Ders Yılı Edebiyat Fakültesi Talebe Kılavuzu’nda yer almak-

tadır.  
107  Dölen 2010/2, 174.  
108  Dölen 2010/2, 174.  
109  Dölen 2010/2, 174.  
110  Dölen 2010/2, 174-175.  
111  Dölen 2010/2, 175.  
112  1961-1962 Öğretim Kılavuzu, 28-30.  
113  Günergun 2007, 193.  
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ka kurumlarda ücretli olarak çalışmaktadırlar114. 1936 yönetmeliğine göre 100, 
1954 yöntemliğine göre 200 adet tez teslimi zorunlu tutulmuştur115. Fakülte’nin ilk 
doktor unvanını 1942’de alan iki kişi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Meh-
met Kaplan diğeri de Felsefe Bölümü’nden Rudolf Graf’tır116. Avusturya doğumlu 
Alman Lisesinde Almanca öğretmeni olan Rudolf Graft’ın jürisi Prof. Dr. Ernst 
von Aster, Prof. M. Şekip Tunç ve Doç. Dr. Macit Gökber yer almışlardır117. Tez 
konusu Alman şair “Friedrich von Hardenberg’in Tarih Felsefesi”dir. Danışman adı 
belli değildir118. 1946 yılında Ziya Somar, Hilmi Ziya Ülken’in yönetiminde, 
Mehmet İzzet’in Türk Fikir Hayatında Yeri’ni inceleyen teziyle felsefe doktoru 
unvanı almıştır119. Doktorasını 1920’li yıllarda E. von Aster’le Almanya’da yapan 
Orhan Saadettin, ilk doktoralı felsefecidir120. Ziya Somar ikinci doktoralı Türk 
felsefeci olmaktadır.  

1933-1963 arasında 10 adet felsefe doktorası yapılmıştır121. 1942-1963 Yılları 
arasında yapılan Felsefe Doktorası yapan kişiler şunlardır:122 1- Rudolf Graf, Fri-
edrich von Hardenberg’in Tarih Felsefesi (1942). Tez danışmanı belirtilmemiş. 2- 
Ziya Somar, Son Asır Türk Fikir Tarihi ve Mehmet İzzet (1946). Danışman Hilmi 
Ziya Ülken. 3- Kamuran Birand, Namık Kemal’in Devlet Anlayışı –Aydınlanma 
Devri ve Türk Düşüncesi Üzerine Bazı Tesirleri (1948). Danışman H.Z. Ülken. 4- 
Cahit Tanyol, Ahlakta Haz ve Elemin Yeri (1949). Danışman H.Z. Ülken. 5- Hüse-
yin Batuhan, Kirkegaard’da İroni Kavramı (1952). Tez danışmansız yapılmış ola-
bilir. 6- Nermi Abdurrahman Uygur, Wilhelm Dilthey’a Göre Konuca Temellenme-
si Bakımından Manevi Bilimler Öbeğinin Meydana Getirdiği Bilgi Bağlamı (1952). 
Danışman Heniz Heimsoeth 7- Cavit Sunar, İbn-i Arabi – İmam-ı Rabbani e Vah-
det-i Vücud – Vahdet-i Şuhut Mukayesesi (1954). Danışman H.Z. Ülken. 8- Fatma 
Bedia Akarsu, Wilhelm von Humboldt’da Dil ile Kültür Bağlantısı (1955) E. Von 
Aster ile başlamış J. Ritter ile bitirmiş. 9- Cavit Orhan Tütengil, Montesquieu’nun 
Siyasi ve İktisadi Fikirleri (1956). Danışman Vehbi Eralp. 10- Nihat Keklik, Ebu 
Nasr al-Farabi’de Kategoriler Aristo ile Mukayeseli Tahlili (1956). Macit Gök-
berk123 124. 11- Teo Grunberg, Anlam Kavramı Üzerine Bir Deneme (1964). 

 
114  Günergun 2007, 194.  
115  Günergun 2007, 196.  
116  Günergun 2007, 196.  
117  Günergun 2007, 146-147.  
118  Günergun 2007, 204.  
119  Günergun 2007, 205.  
120  Günergun 2007, 205, not 34.  
121  Günergun 2007, 196 Tablo 4.  
122  Doktora tezleri bir danışman hoca eşliğinde yapılmakla birlikte, doktora tezlerinin kapağına 

yazılmadığından adları geçen kişilerin birçoğunun doktora hocalarının kim olduğu tespit edileme-
miştir. Bu listenin oluşmasında kaynak olarak kullanılan Feza Fünergun’un çalışmasında danışman 
hocalar bildirilirken, Betül Çotuksöken’in çalışmasında danışman hocalar bildirilmemiştir. Betül 
Çotuksöken’in verdiği listede danışman hocalar tarafımızdan eklenmiştir.  

123  Nihat Keklik’in doktora hocasının Hilmi Ziya Ülken olduğu konusunda kuvvetli görüşler vardır. 
124  Günergun, Feza; 2007/1 “İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde 1942- 1963 yılları Arasında 

Yapılan Doktoralar”. Türkiye’de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1861-1961). Editörler, Namık 
Kemal Aras, Emre Dölen, Osman Bahadır. Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Ankara. S.521. 
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Danışman Hüseyin Batuhan. 12- İonna Kuçuradi, Schopenhauer ve Nietzsche’de 
İnsan Problemi (1965). Danışman Takiyettin Mengüşoğlu. 13- Önay Sözer, Berke-
ley’de Varlık ve Algı (1966). Danışman Macit Gökberk 14- Necla Arat, Ernst Cas-
sirer ve S.K. Langer’de Sembolik Bir Form Olarak Sanat (1969). Danışman İsmail 
Tunalı. 15- Afşar Timuçin, Descartes’çı Bilgi Teorisinin Temellendirilişi (1970). 
Danışman ? 16- İskender Talebi, J. S. Mill’de Metod Problemi (1971). Danışman 
Vehbi Eralp. 17- Bogos Zekiyan, Augustinus’un Bilgi Teorisinde İçgerçeği Prensi-
bi ve Süjenin Kendini Bilmesi (1972). Danışman Vehbi Eralp. 18- Tüten Ang, Sis-
tem ve Anti-Sistem Düşüncesi Bakımından David Hume (1973). Danışman Takiyet-
tin Mengüşoğlu. 19- Uluğ Nutku, Yeniçağ Felsefesinde Apriori Problemi (1973). 
Danışman Takiyettin Mengüşoğlu. 20- Ali Zakheri, İbn Miskeveyh’in Ahlak Felse-
fesinde Lezzet ve Elem Kavramları (1973) Danışman Vehbi Eralp 21- Adnan Onart, 
Ahlak Felsefesinde Doğalcılık: Hobbes-Schlick (1975). Danışman ?. 22- Ş. Teoman 
Duralı, Çağdaş Düşüncede Canlı Sorunu (1977). Danışman Nermi Uygur. 23- Akın 
Etan, Nicolai Hartmann Ontolojisinde Real Determination ve İsteme Hürriyeti 
(1978). Danışman Takiyettin Mengüşoğlu. 24- Yalçın Koç, Doğa’nın Kuvantum 
Mekaniksel Belirlenmesi ve Ölçme Sorunu (1978). Danışman İsmail Tunalı. 25- 
Şafak H. Ural, Pozitif Bilimde Basitlik İlkesinin Belirlenmesi Yolunda Bir Deneme 
(1978). Danışman İsmail Tunalı. 26- Ahmet İnam, Edmund Husserl’de Mantığın 
Yeri (1979). Takiyettin Mengüş-oğlu’yla başlamış, Nermi Uygur’un desteğini 
almış, Bedia Akarsu’yla bitirmiş.. 27- H. Bekir Karlığa, İslam Kaynakları ve Filo-
zofları Işığında Pythagoras ve Presokratik Filozoflar (1979). Danışman Nihat Kek-
lik . 28- Mahmut Kaya, İslam Kaynakları Işığında Aristoteles ve Felsefesi (1979). 
Danışman Nihat Keklik. 29- Nejat Bozkurt, Hegel’in Estetik’i ve Şiir Kuramı 
(1981). Danışman İsmail Tunalı. 30- Doğan Özlem, Bilim Felsefesi Açısından Max 
Weber’de Sosyolojinin Temellendirilmesi (1981). Danışman İsmail Tunalı. 31- Ah-
met Taylan Altuğ, Modern Felsefede Metafiziğin Elenmesi ve yol Açtığı Bilgikuram-
sal Sorunlar (1982). Danışman Bedia Akarsu. 32- Ömer Naci Soykan, Schelling’de 
Varlık ve Sanat Formları Sorunu (1982). Takiyettin Mengüşoğlu’yla çalışmaya 
başlamış, onun emekli olması üzerine İsmail Tunalı’yla bitirmiş. 33- Betül Çotuksö-
ken, Petrus Abelardus’un Ahlak Anlayışı (1984). Danışman Nermi Uygur. 34- Enis 
Kotran, XX.Yüzyıl Mimarlığına Estetik Açıdan Bakış (1984). Danışman ?. 35- Atilla 
Erdemli, Spinoza’nın Ahlak Anlayışı (1985). Danışman Nermi Uygur. 36- Hülya 
Yetişken, George Luckacs’da Estetik Yansıtmanın Bütünselliği Sorunu (1986). 
Danışman ?. 37- Ufuk Yaltıraklı, Hegel’in Fenomenolojisinin Bilgikuramsal Temel-
leri (1987). Danışman Uluğ Nutku. 38- Kazım Yıldırım, Muhyiddin İbn-ül Arabi ve 
Sistemi: (Gazali, Sühreverdi, Mevlana ve Konevi ile Mukayeseler) (1989). Danışman 
Nihat Keklik125. 

Verilen listeden de anlaşıldığı gibi, 1942’de başlatılan felsefe doktora prog-
ramından, 1956 yılana kadar 10 kişi mezun olmuştur. 1956-1964 arası yaklaşık sekiz 
yıl hiç doktora yapılmadığı görülmektedir. 1964- 1990 arasında 26 yılda 28 kişi 
doktora yapmıştır. Doktora çalışmalarında ele alınan konular, ahlak, bilgi, varlık, 

 
125  Çotuksöken, Betül; 2001 Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Öğretim ve Araştırma Alanı Olarak 

Felsefe Seçilmiş Metinlerle. Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara. S. 80-82. 
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estetik, bilim, dil- kültür, aydınlanma, siyaset-iktisat, insan, algı, sistem, apriori, 
mantık, Sokrates’ten öncekiler, metafizik, sanat, tarih gibi, felsefenin temel alanları 
ile temel kavramlarını içermektedirler. Başka bir deyişle felsefenin hemen hemen 
her alanında çalışıldığı görülmektedir. Doktora yapanların büyük bir kısmının felse-
fe bölümlerinde hoca olmaları, hem Felsefe Bölümü’nün gelişmesine hem de Türki-
ye’de felsefenin derinleşip yaygınlaşmasına büyük katkı sağlamışlardır.  

 
 
1.4- Felsefe Arkivi 
 
Felsefe Bölümü’nün kurumlaşmasının en önemli bir göstergelerinden biri de 

1945 yılından bu yana devam eden Felsefe Arkivi adlı Bölüm dergisidir. E. Von 
Aster’in girişimleriyle ilk sayısı 1945 yılında çıkmıştır. Derginin ilk sayısına 
yazılan Önsöz’ün sonunda çıkaranlar olarak şu adlar yer almıştır: E.von Aster, W. 
Kranz, Mazhar Şevket İpşir, Macit Gökberk ve Takiyettin Mengüşoğlu. İlk sayının 
Önsöz’ünde II. Dünya Savaşı sonrasındaki kötümser havaya vurgu yapılarak, Av-
rupa’nın umumi kalkınma havasına katkı sağlamak amacında olduğunu bildirmiş-
tir126 127. Aynı yerde Arkiv’in yapısı şöyle belirlenmiştir: Felsefe Arkivi garp mem-
leketlerinde felsefe sahasındaki araştırma ilerlemelerden bize haber veren felsefe 
dergilerinin sırasına katılmak istemektedir. Memleketimizdeki felsefe çalışmaları –
kitap halinde çıkamadıkları takdirde- burada neşredilmek imkanı bulacaklardır. 
Felsefe Arkivi felsefe problemleri etrafındaki münakaşalara işaret etmek yeni fikir 
hareketlerini ve felsefe yayımlarını okuyucularına tanıtmak vazifelerini üstüne 
almaktadır128. Felsefe Arkivi felsefenin problem sahaları arasında bir fark gözetme-
diği gibi, sadece tek bir felsefe istikametine de hizmet etmeği istememektedir. 
Varlık ve bilgi teorisi, mantık ve metodoloji, kültür ve tabiat felsefesi ile yakından 
ilgili bulunan problemlere karşı olduğu kadar, felsefe tarihi, ahlak, estetik, felsefi 
antropoloji problemlerine de alaka göstermektedir. Biyoloji ve psikoloji iktisat ve 
tarih, filoloji ve sanat tarihi gibi münferit ilimlerle felsefe arasındaki münasebetten 
doğan meseleler de Arkiv’de layık oldukları yeri alacaklardır. Memleketimiz için 
hususi öneme sahip olan talim ve terbiye problemlerinin üzerinde de ayrıca durula-
caktır129. Arkiv’in 80-120 sayfa olmak üzere yılda dört kez çıkacağı bildirilmiştir130.  

Felsefe Arkivi hakkında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Arki-
vi (İnceleme ve Dizin) (2004) adlı bir çalışma yapan Ayhan Vergili şu nicel sonuç-
ları bildirmektedir: 1997’ye kadar kesintilide olsa yayınlanmaya devam eden Dergi 
1997de 30. sayıdan itibaren yayını kesilmiştir131 132. Dergi 59 yılda (1945-2004) 

 
126  Aster, von Ernst; 1945 “Önsöz”. Felsefe Arkivi. Cilt 1, no 1. s V 
127  Önsöz’ü dergiyi çıkaranların birlikte yazdığı anlaşılmaktadır. Önsöz’den yapılan alıntılarda 

çıkaranlar adına von Aster’in adı kaynak olarak kullanılmıştır.  
128  Aster 1945, V.  
129  Aster 1945, VI.  
130  Aster 1945, V.  
131  Felsefe Arkivi 2005-2010 yılları arasında Doç. Dr. Faruk Akyol ve Yrd.DoçDr. Sanem 

Yazıcıoğlu’nun gayretleriyle üç sayı daha çıkmıştır. Sanem Yazıcıoğlu’nun Felsefe Arkivi’ni 
çıkarma gayreti devam etmektedir.  
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toplam 29 sayı yayınlanmıştır. YÖK sonrası aksamalar belirgindir 1982- 2004 arası 
yedi sayı çıkmıştır133. 59 yıllık yayın süresinde 246 yazı yer almıştır . Bunlardan 
225 makale, 18 kitabiyat, 13 haber yer almıştır134. YÖK öncesi 1945-1981 arası 37 
yılda, 159 yazı yayınlanmış, bunlardan 138 makale, 18 kitabiyat ve 3 haberdir. 
1982-2004 arası 22 yılda 87 yazı çıkmıştır135. Felsefe Arkivi’nde en çok yazı ya-
zanlar: Nermi Uygur 20, İsmail Tunalı 16, Takiyettin Mengüşoğlu 13 yazı 
yayınlamışlardır136.  

Felsefe Arkivi, çıkarılış amacında belirtilen özellikleri büyük ölçüde gerçek-
leştirmiştir. Bölüm hocaları düşüncelerini yayınlayacakları bir yayına sahip olmuş-
lar ve bu yayın aracılığıyla felsefe camiasına hitap edebilmişlerdir. Felsefe Arkivi, 
Türkiye’de felsefe yapmanın ve felsefenin yaygınlaşmasında etkili unsurlarından 
biri olarak bu görevini sürdürmeye çalışmaktadır.  

 
 
2- Felsefe Bölümü’nün Üç Dönemi  
 
Felsefe Bölümü’nün kurulup gelişmesinde ve özelliklerinin oluşmasında Bö-

lüm’de ders veren hocalar belirleyici olmuştur. Başka bir deyişle hocaların felsefe 
anlayışları Bölüm’de öğretilmek istenen felsefe anlayışını da biçimlendirmiştir. 
Dolayısıyla Felsefe Bölümü’nü tanımak için bölümde ders veren hocaları tanımak 
şarttır. Söz konusu tanıtma, esas olarak, hocaların ortaya koydukları düşünceleri 
incelemek, elde edilen verileri yayınlamaktır. Kutadgu Bilig’in 18. ve 19. 
sayılarında, hocaların adlarıyla yer alan makaleler bu amaca yöneliktir.  

Felsefe Bölümü, hocalar açısından üç dönem halinde incelenebilir: 1- 1900-
1933 Reform Öncesi Dönem. 2- 1933- 1950 Yabancı Hocalar Dönemi. 3- 1950- 
1990 Doktoralı Yerli Hocalar Dönemi.  

 
 
2.1- Reform Öncesi Dönem  
 
1933 Üniversite Reformu’na kadar, yurt dışında doktora yapan az sayıda kişi 

dışarıda bırakıldığında, Darülfünun’da ders veren hocaların tamamına yakını dokto-
rasızdır. Bu durum felsefe bölümü için de geçerlidir. Doktorasız hocaların en 
önemli özelliği lisans ve doktora aşamalarında felsefe eğitimi almadan, bilgi biri-
kimi, yurtdışında bulunup bulunmaması, yabancı dil bilmesi, felsefeye merakları, 
Darülfünun’a dolayısıyla Felsefe Bölümü’ne hoca atanmaları için yeterli olmuştur. 
Örneğin Babanzade Ahmet Naim’in Darülfünun’a geçişi dönemin Maarif Vekili 
(Eğitim Bakanı) Emrullah Efendi’nin isteğiyle olmuş. Atama gerekçesi, eski mede-

 
132  Vergili, Ayhan; 2004 “İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Arkivi (İnceleme ve Di-

zin)”. Müteferrika Kitabiyat Dergisi Yaz 2004, sayı 25, (sayfa 99-132). s.105.  
133  Vergili 2004, 106.  
134  Vergili 2004, 106.  
135  Vergili 2004, 106.  
136  Vergili 2004, 104.  
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niyetin dili olarak Arapça ve yeni medeniyetin dili olarak Fransızca’yı bilmesi-
dir137.  

Söz konusu dönemde bu tavrın benimsenmesinin birçok nedeni olduğu açıktır. 
Çöküş halindeki toplum, öğretim kurumlarını ne kadar yenilese de doktora prog-
ramları yürütecek akademik bir kadro oluşturamamıştır. 1846’da Encümen-i Da-
niş’in kuruluş nedenleri arasında yüksek öğrenim için hoca yetiştirmek de yer almış 
olsa da, mühendislikler gibi teknik konulara ağırlık verilmiş ve yeterli olmayan 
sayıda teknik eleman yurt dışında yetiştirilmiştir. Bilimlerin diğer alanlarında ve 
felsefede bu türden bir kaygı güdülmemiştir. Doktora başlığı altında değinildiği 
gibi, doktora programları ancak 1940’larda uygulanmaya konmuştur. Darülfü-
nun’un ilk yıllarında hocalık yapanların önemli bir kısmı memuriyet hayatlarının 
bir döneminde, ders anlatma görevini de yerine getirmişlerdir. Başka bir deyişle 
meslekten öğretmen değillerdi. Bu nedenden dolayı, hocalık görevleri çoğunlukla 
kısa sürmüştür. Ahmet Mithat Efendi (1844-1912), Filibeli Ahmet Hilmi (1865- 
1914), Hüseyin Cahit Yalçın, Emrullah Efendi (1858-1914), Ziya Gökalp (1976- 
1924), Rıza Tevfik (1869-1949), hocalık görevleri kısa sürenler arasındadırlar. 
Hocalığı meslek edinenler şunlardır: Halil Nimetullah (Öztürk), Babanzade Ahmet 
Naim Bey (1872-1934), Orhan Saadettin (1894-1960’lar), İ.H. Baltacıoğlu (1886-
1978), İ.H. İzmirli (1869- 1946), Mehmet Ali Ayni (1868- 1945), Şekip Tunç 
(1883-1958), Mehmet İzzet (1891-1930), Mehmet Emin Erişirgil (1891-1965), 
Hilmi Ziya Ülken (1901-1974). Hocalığı meslek edinerek bölümde ders verenler, 
bölümün biçimlenmesinde etkili olmuşlardır.  

Dönemin hocaları, modern felsefe ve bilim anlayışını esas alarak felsefe ders-
leri verdikleri anlaşılmaktadır. Tüm ders içerikleri bilinmemekle birlikte, genelde, 
Batılı bir düşünürün bir eseri çerçevesinde konular anlatılmıştır. Rıza Tevfik’in 
Darülfünun Felsefe Ders Notları buna bir örnektir. İçinde bulunulan dönemde yü-
celtmeye varan Batı hayranlığı felsefe ve bilim çevrelerinde de yoğunlukla ya-
şanmıştır. Öte yandan, hem dersler hem de hocaların genel düşünceleri hakkında 
bir fikir edinmek için onların yayınlarına bakılmalıdır.  

Darülfünun dönemi hocalarından hocalığı meslek edinenler ve uzun süre bu işi 
yapanların durumları daha farklıdır. Bu öbekte yer alanlar, mülkiye, tıbbiye, hukuk 
gibi modern mekteplerde öğrenim görmüşlerdir. Bununla birlikte İzmirli İsmail 
Hakkı gibi hem medrese hem de modern okul eğitimi alanlarda vardır. Dönemin 
hocalarından Şekip Tunç, Maarif Vekaleti tarafından Lozan’a gönderilmiştir. Rous-
seau Enstitüsü’nde eğitim pedagojisi ve psikoloji tahsil etmiştir. Aynı enstitüden 
diploma ve Cenevre Üniversitesi’nden de Psikoloji sertifikası alarak 1915’de dön-
müştür138. Ayrıca, Halil Nimetullah139 ve Mehmet İzzet140, bitirip bitirmedikleri 
bilinmemekle birlikte Sorbon Üniversitesinde felsefe öğrenimi görmüşlerdir. Orhan 
Saadettin, Almanya’da Ernst von Aster’in yanında felsefe doktorası yapmıştır141. 

 
137  Gökberk 1983/1, 3-4.  
138  Yıldız 2010, 14-15.  
139  Dölen, Emre; 2010/1 Türkiye Üniversite Tarihi 3 Darülfünun’dan Üniversiteye Geçiş (Tavsiye ve 

Yeni Kadrolar). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. s 415.  
140  Değirmencioğlu 2002, 28.  
141  Dölen 2010/1, 425.  
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Felsefe öğretimi görerek hocalık yapan bu üç kişi de tuhaf bir şekilde 1930-1933 
arasında bölümden ayrılmışlardır. Mehmet İzzet hastalık nedeniyle ölmüş, Orhan 
Saadettin şizofreni nedeniyle ayrılmış, Hoca Nimetullah 1933 Reformu’nda tasfiye 
edilmiştir.  

Dönemin hocaları hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür: Niyazi Berkes’e 
göre 1909-1919 toplumun düşünürlerinin başlıca ilgi alanları toplum ve siyaset 
felsefeleridir. Bu dönemde öne çıkan Ziya Gökalp, idealist-pozitivist bir tavır ser-
gilemiştir. Filozof olmaktan çok, bir siyasal-kültürel ideolog sayılan Ziya Gökalp, 
Türkiye’de felsefe geleneğinin kurucusu bilinir. Onun asıl etkisi, Osmanlı Devle-
ti’nin çöküşü nedeniyle ulusçuluk fikrini temellendirmesiyle gerçekleşir142. Gökalp, 
ileri sürdüğü düşüncelerle Efgani’nin felsefe ve bilim hakkında yazdığı reddiyeyi 
etkisizleştirmiş, felsefeyi içeriksizleştirmenin önüne geçmiştir. Ayrıca liselerde 
felsefe derslerinin okutulması, Darülfünun’da modern programlı felsefe öğretiminin 
verilmesinde etkili olmuştur143. Gökalp’ın toplumsal idealizmi, Türk ulusçuluğunun 
kuramsal bir temel sağlama amacıyla İslam ve Batı felsefe geleneklerinin uz-
laştırılması çabasının bir sonucudur. Ona göre felsefi düşünce, Türk düşüncesinin 
karşılaştığı iki dünyanın getirdiği sorunları uzlaştırarak anlamaya yarayacak bir 
rehber olmalıydı. Felsefi düşünce, bir spekülasyon, bir süs, bir bilgiçlik, hatta bilim, 
teknik eğitimin gereği olan bir şey değil, bir kültür sorunuydu. Felsefenin böyle 
anlaşılması, Batı’daki anlayışa uymasına ve felsefenin üniversal hümanist niteliği 
görüşüne aykırı olmasına karşın, Türkiye’de göze çarpan bir gelenek bırakmıştır144. 
Gökalp, bilgi nazariyesi ya da bilim felsefesinden ziyade, toplum felsefesi gelene-
ğinde etkili olmuştur. Felsefeye aşırı bir kültür ödevi yüklemesi, eğitim, siyaset, 
ekonomi, din ve ahlak problemlerin tartışılmasında felsefi rengin katılmasını sağ-
lamıştır145.  

Berkes’e göre Gökalp’a karşı tepki, felsefe ve sosyolojiden değil, psikolojik 
bir temelden hareket eden ve dil ustası olarak da tanıtılan Şekip Tunç’tan gelmiştir. 
Tunç’un felsefeyle ilişkileri Gökalp’ınkinden daha geniş olduğu halde, etkili bir 
felsefe geleneği bırakamamıştır. Felsefi düşüncenin derinleşmesine ve incelmesine 
katkı sağlamakla birlikte, düşüncesinin kültür anlamları kompleks ve kaypaktır. 
Liberal ilerici düşünce ilham kaynağı olduğu gibi, anti-entelektüel eğilimleri des-
tekleyecek nitelikleri de kendinde barındırmıştır. Hayatının sonlarına doğru, mistik 
fenomenler, spiritualizm, okült bilim gibi konularda ilgisi yoğunlaşmıştır146. Batu-
han, Şekip Tunç, aynı dönemde başka psikoloji dersleri veren Peters’la 
karşılaştırıldığında, amatör kaldığı ve araştırmacı bir tavır sergilemediği izlenimini 
dile getirmiştir147. Bedia Akarsu’ya göre, Şekip Tunç’un, topluma katkıları büyük 
olmuştur. Özellikle Bergson’dan yaptığı çeviriler önemlidir. Çalışmaları felsefe ile 

 
142  Berkes, Niyazi; 1985 “Modern Türkiye’de Felsefenin Kısa Bir Tarihi”. Felsefe ve Toplumbilim 

Yazıları. Adam Yayınları, İstanbul. s. 126-127.  
143  Berkes 1985, 128.  
144  Berkes 1985, 128-129.  
145  Berkes 1985, 129.  
146  Berkes 1985, 131.  
147  Batuhan, Hüseyin; “Söyleşi”. Arslan Kaynardağ, Felsefecilerle Söyleşiler. Elif Yayınları, İstanbul. 

(Kitabın baskı tarihi yoktur). S. 278-279.  
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psikolojinin sınırlarında dolaşıyordu; dersleri ve konuşmaları ilgi çekerdi148. Ber-
kes’in bildirdiğine göre, Mehmet İzzet, Gökalp geleneğine karşı kritik bir tepkiyi 
simgeler. Daha sistemli, daha derine dönük, Doğu ve Batı felsefelerini daha iyi 
bilen, dikkatli bir düşünür ve öğreticidir. Onda, temelde idealist olan, hümanist bir 
özgürlük anlayışına dönük bir moral felsefe arayışı sezilir149. Şekip Tunç ve Meh-
met İzzet, Ziya Gökalp geleneğinin bıraktığı anlayışı kırarak, daha geniş görüş 
aramalarının simgeleri olmuşlardır150. 

Hüseyin Batuhan’a göre Ülken doğuştan çok yeteneklidir; bizdeki kültür boş-
luğundan dolayı yeteneklerini çarçur etmiştir. Doymak bilmez bilgi açlığı, öğrendik-
lerini öğretme tutkusu, bilgi birikiminin büyük hızlarla arttığı bir dönemde uzman-
laşmayı içine sindirememiş olması da yeteneklerinin çarçur olmasında etkili olmuş-
tur. Sosyoloji de dahil Batı felsefesinin her alanı, İslam felsefesi, Türk düşüncesi 
başlıklarıyla ilgilenmesi, belli konular üzerinde yoğunlaşmasını engellemiştir. Tür-
kiye’de bu alanların boş olması, onu teşvik etmiştir. Meslek taşları onun bu dav-
ranışını tasvip etmemişlerdir. Ülken’in böyle davranmasının nedenleri arasında, 
meslektaşlarının eleştiriden kaçınmalarının da büyük payı olmuştur151. Batuhan, 
Ülken hakkındaki görüşlerinin bilimsel bir değerlendirme olarak kabul edilmemesi 
gerektiğini, sadece bir öğrenci olarak izlenimlerine dayalı olarak bunları söylediğini 
bildirmektedir. Ayrıca Ülken, Batıdaki bir ülkede yetişseydi, filozof olurdu, düşün-
cesini de dile getirmiştir152. Bedia Akarsu, Hilmi Ziya Ülken’i, sert görünüşlü ol-
makla birlikte öğrencileri çocuğu gibi seven ve hepsinin adlarını bilen, duygulu ve 
bilgin bir kişi olarak tanıtmaktadır. Çok okuyan, çok yazan dağınık bir kişi. Asıl 
alanı İslam felsefesi olmakla birlikte, çağdaş felsefeyle çok yakından ilgilenmiştir. 
Gerçek bir felsefe formasyonundan geçmemişti. Sıkı bir felsefe eğitiminden geçmiş 
olsaydı, bugün Türk felsefesinin kurcusu olurdu153.  

Reform öncesinin felsefe hocaları, felsefenin problemlerini, tarihini, ortaya 
çıkan felsefe akımlarını önemli ölçüde tanımış ve anlatmışlardır. Mehmet İzzet’in 
belirttiği gibi, yabancı bir dildeki kitabı esas alarak ve aynı kitabı öğrencilere tavsi-
ye ederek ders anlatılması temel tavırdır154. Fransa üniversitelerinde okutulan felse-
fe anlayışına uygun olarak, felsefe tarihinin başından sonuna kadar anlatılması 
genel bir tavırdır. I. Dünya Savaşı’nda Almanya’dan gelen felsefe hocaların pek 
etkisi olmamakla birlikte, Alman üniversitelerinde felsefe tarihi öğretimini 
tanınması açısından yararlı olmuştur155. Bunların yanında dersler, ansiklopedik 
bilgileri aktarmak ve not tutturmak suretiyle yapılmışlardır156.  

 
148  Akarsu, Bedia; “Söyleşi”. Arslan Kaynardağ, Felsefecilerle Söyleşiler. Elif Yayınevi, İstanbul. 
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Hocaların felsefi tutumları, Bölüm’ün yapısını belirlemiş ve onu belli bir ol-
gunluğa ulaştırmıştır. Bölümü biçimlendiren hocaların yayınlarından bazıları şöyle 
sıralanabilir: Ahmet Mithat Efendi felsefe kavrayışını Felsefe ve Feylosoflar 
(1873), Ekonomi Politik (1879), bilimlerin tanıtılmasıyla ilgili Düğümlerin Çözümü 
(Hallu’l-Ukad) (1890), Ben Neyim? Materyalist Hikmete Müdafaa (1891) gibi bir 
çok çalışmasıyla sergilemiştir. Filibeli Ahmet Hilmi, Müslümanlara Siyaset Reh-
beri (1911), Hangi Felsefe Ekolünü Kabul Etmeliyiz? (1913), İslam Tarihi (1911), 
İslam’ın İnanç Esasları (Üss-i İslam) (1914) gibi çalışmalarında toplumsal sorun-
ları felsefi bir tutumla tartışmıştır. Ziya Gökalp, devletin çöküşünün son aşa-
masında, kurtuluş çareleri arayışlarında, toplumsal sorunları felsefe ve sosyoloji 
bağlamlarında yorumlamış, değerleri ve kurumları, geleneksel olanla modern olanı 
sentezleyerek yeni düşünceler üretmiştir. Yüzlerle ifade edilecek makaleler 
yanında, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak (1918), Türk Töresi (1923), 
Türkçülüğün Esasları (1923), Türk Medeniyeti (1925) gibi kitaplarıyla toplumsal 
sorunların teorik temellendirmelerini yapmaya çalışmıştır. Rıza Tevfik, Mufassal 
Kamus-u Felsefe (1916), Abdülhak Hamid ve Mülahazat-ı Felsefiyesi (1918), Fel-
sefe Dersleri (1919), Ma-bad’de’t-tabiiyyat Derslerine Aid Vesaik (1919), Ma-
bad’de’t-tabiiyyat Dersleri: Ontoloji Mebahisi (1920), Estetik (1920), Bergson 
Hakkında (1921) adlı yayınlarıyla, felsefe sözlüğü çalışmaları, yerli bir şairin dü-
şüncelerini, metafizik ve estetik gibi çeşitli sorunları tartışmıştır. Babanzade Ah-
met Naim Bey, sözlük çalışmaları, felsefe bilim ilişkileri ile felsefe tanımlarına 
ilişkin çevirileri, siyasi düşüncelerini tartışan yazıları ve Ahlak-ı İslamiye (1912), 
Hikmet Dersleri (1913), Felsefe Dersleri (1914) gibi kitaplarıyla muhafazakar bir 
çizgi sürdürmüştür. Halil Nimetullah (Öztürk), Levy-Bhurl’ün Mantıköncesi (Pre-
logic) adlı kitabında içerilen mantığın kökenine ilişkin sorunları ve konudaki dü-
şünceleri tanıtmıştır. Ayrıca cumhuriyet ve demokrasi gibi yönetimleri tanıtan ki-
tabı Halkçılık ve Cumhuriyet ve Türk Halkçılığı ve Cumhuriyet (1930), Türkiye’de 
teorik siyasi sistemleri konu alan nadir denemeler arasındadır. İsmail Hakkı İzmir-
li, Mi’yarü’l Ulum ( 1897), Mantık-i Tatbiki veya Fenn-i Esalib (1909), Muhtasar 
Felsefe-i Ula (1913), Fenn-i Menahic: Methodologie (1913), Felsefe Dersleri 
(1922), Felsefe Hikmet (1917), Müslüman Türk Filozoflar (1936), İhvan-ı Safa 
Felsefesi (1921), Felsefe-i İslamiye Tarihi (1920), İslam Mütefekkirleri ile Garp 
Mütefekkirleri Arasındaki Mukayese (1952) gibi çalışmalarıyla hem İslam hem de 
Batı düşüncesine ilişkin yayınlar yapmıştır. Mehmet Ali Ayni, Darülfünun Tarih-i 
Felsefe Dersleri (1914), Muallim-i Sani Farabi (1916), Tasavvuf Tarihi(1925), 
Felsefe Tarihi (1925), Ahlak Dersleri (1925), Darülfünun Tarihi (1927), Siyasi 
Tarih (1928), Türk Mantıkçıları (1928), Demokrasi Nedir? (1934), Türk Ah-
lakçıları (1939), Milliyetçilik (1943), (1944), Hayat Nedir? (1945) gibi çok çeşitli 
konularda felsefe çalışmaları yapmıştır. Şekip Tunç, Gülmek Nedir ve Kime Gülü-
yoruz? (1921), Felsefe Dersleri (1924), Felsefe-i Din (1927), İnsan Ruhu Üzerinde 
Gezintiler (1943), Ruh Aleminde (1945), Fikir Sohbetleri: Yirmi iki Diyalok (1948), 
Psikolojiye Giriş (1949), Bir Din Felsefesine Doğru (1959) gibi yayınlarla bir yan-
dan din felsefesi diğer yandan psikolojiyle ilgili tartışmaları sürdürmüştür. Öte 
yandan ilerleme (Terakki Fikri 1928) sorunuyla ilgili çevirisi de ilgisinin bir başka 
noktasına işaret etmektedir. Mehmet İzzet, genç yaşta ölmesine (39 yaşında) rağ-
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men, toplumsal sorunları teorik temellendirmelerle ilgili ve felsefe sorunlarına ilişin 
çok sayıda makale yayınlamıştır. Mehmet Emin Erişirgil, kendi isteğiyle 
1930’ların başında bölümden ayrılmıştır. Tarih-i Felsefe Notları: Kurun-ı Cedide 
Felsefesinden Descartes ve Kartezyenler (1920), Wilhelm Leibniz (1922), Kant ve 
Felsefesi (1923), Sokrat (1931), Filozofi (1935), Kant’tan Parçalar (1935), Filozo-
fiye Başlangıç (1936), Hukukun Muhtelif Cepheleri ve Hukuk İlmi (1938), Ekonomi 
Meslekleri (1945), Merak ve Dikkat (1956), Neden Filozof Yok (1957), Türkçülük 
Devri, Milliyetçilik Devri, İnsanlık Devri (1958) yayınlarıyla felsefeye katkılar 
sağlamıştır. Hilmi Ziya Ülken, felsefenin bütün alanlarında yayınlar yaparak, ders 
kitabı ihtiyacı karşılamanın yanında, kaynak eserler de üretmiştir. Bazıları şun-
lardır: Felsefe Dersleri (Metafizik): Bilgi ve Vücut Nazariyeleri (1928), Aşk Ahlakı 
(1931), Türk Tefekkür Tarihi (1932-1933), İnsani Vatanperverlik (1933), Telifçili-
ğin Tenakuzları (1933), Türk Filozofları Antolojisi I. (1935), Yirminci Asır Filozof-
ları (1936), Ahlak (1946), İlliyet Meselesi ve Diyalektik.(1938), Ziya Gökalp 
(1942), İslam Sanatı.(1948), İbni Rüşd (1951), İslam Felsefesi Tarihi (1957), İbni 
Sina. (1957), Felsefeye Giriş I (1957) Felsefeye Giriş II. (1958), Bilgi ve Değer 
(1965), Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi (2 cilt1966); Eğitim Felsefesi (1967), 
Varlık ve Oluş (1967), İlim Felsefesi I (1969); Genel Felsefe Dersleri (1972). 
Sıralanan bu yayınlar listesi, felsefe kavrayışlarının çeşitliliğini ve genişliğini sergi-
lemektedir.  

Reform öncesinde, hocalar, modern Batı felsefesini benimsemiş, onu anlama 
ve tanıtmayı esas almışlardır. Bununla birlikte kendi geçmişlerinden gelen düşünce-
leri canlı tutma ve onları modern felsefe çerçevesinde yeniden yorumlama deneme-
leri yapmışlardır. Modern felsefeyle ilişkileri, çoğunlukla, tanıma- aktarma bağ-
lamında gerçekleşmekle birlikte, ortaya konulan çalışmalara bakıldığında, felsefe-
nin hemen her konusuyla ilgili yayınlar yaptıkları, çok sayıda çeviriyle yabancı 
dillerdeki felsefe metinlerini Türkçe’ye kazandırdıkları görülmektedir. Bu öbekte 
yer alan hocaların hiçbirinin doktorası olmamakla birlikte, felsefe sorunlarını teknik 
bağlamda tartışmışlar, yöntem sorunları üzerinde durmuşlar, felsefenin farklı anlam-
lara sahip olduğunu görmüşler, toplumsal sorunların üstesinden gelmek için felsefe-
nin desteğini felsefe yaparak göstermeye çalışmışlardır. Öte yandan toplumsal so-
runlarla felsefe arasındaki ilişkileri çeşitli yönleriyle ele alarak, felsefenin toplumda-
ki olumsuz imajını etkisizleştirmişler ve felsefenin gerekliliğinin içselleştirilmesini 
sağlamışlardır. Bu öbekte yer alan hocalar, felsefe sorularının tipleri ile içeriklerini 
tartışmış, onlar hakkında gerekli malzeme sağlamaları yanında, felsefenin kurumsal 
ve toplumsal ortamını da hazırlamışlardır. 

 
 
2.2- Yabancı Hocalar Dönemi 
 
Modern öğretim sistemi ile onun içeriğini anlamak açısından modern okulların 

açılmasından itibaren yabancı hocalara her zaman yer verilmiştir. Darülfünun kuru-
luş sürecinde de yabancı hocalardan faydalanmaya gidilmiştir. 1910’lu yıllarla 
1933-1950 arasında ağırlıklı olarak Alman kökenli olmak üzere, farklı milletlere 
mensup çok sayıda Batılı yabancı hoca İstanbul Üniversitesi’nde görevlendirilmiş-
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lerdir. Darülfünun döneminde bir, 1933 Reformu sonrasında sekiz yabancı hoca 
Felsefe Bölümü’nde ders vermişler ve 1933-1950 yılları arasında Bölümü kontrol 
etmişlerdir.  

M. Ali Ayni’nin bildirdiğine göre, I. Dünya Savaşı yıllarında Darülfünun’a 21 
hoca gelmiş, bunlardan 10’u Edebiyat Fakültesi’nde istihdam edilmiştir157. Ünlü 
dinler tarihçisi George Dumezil de bu dönemde gelen hocalar arasındadır. Prof. 
Günther Jacobi (1881-1969) 1914’de Felsefe Bölümü’nde Matbaa-üt tabia (Metafi-
zik), Mantık ve Usuliyet (Metodoloji) dersleri vermek için getirtilmiş158. M. Ali 
Ayni, getirilen yabancı hocalar gülünçlüğe varan dil sorunları yaşamış olduklarını 
bildirse de, yine de çok katkıları olduklarını teslim etmektedir. Bazılarının 
çalışkanlıkları ve girişimleri, dershaneleri ve laboratuarları iyileştirmek için gerekli 
alet edevatı, gerekli numune ve kitapları Maarif Nezareti aracılığıyla tedarik etmiş-
lerdir159. Coğrafya müderrisi Obst’un saha çalışmaları ve saha birimlerini kurması, 
tecrübi ruhiyat hocası Anschutz’un laboratuar kurmasını takdirle karşılanmıştır160. 

1933 Üniversite Reformu, Felsefe Bölümü’nü de büyük ölçüde dönüştürmüştür. 
İ. H. Baltacıoğlu, Babanzade Ahmet Naim, Halil Nimetullah (Öztürk) gibi bazı ho-
calarının işine son verilmiş, M. Şekip Tunç, kısa süre sonra ayrılacak olan M.E. 
Erişirgil ve gençler arasında sayılan H. Z. Ülken Bölüm’de kalmışlardır. Bölüm’ün 
yapılandırılması için bilim felsefecisi Hans Reichenbach getirilmiştir. Macit Gök-
berk’in belirttiğine göre Felsefe Bölümü 1950 yılına kadar yabancıların kontrolünde 
kalmıştır161. 1933-1959 yılları arasında Felsefe Bölümü’nde görev alan Alman hoca-
ların Bölüm’de kalış süreleri ve uzmanlık alanları şöyledir: Hans Reichenbach, 
(1933-1938) Lojistik, Bilim Felsefesi; E.von Aster, (1936-1948) Felsefe Tarihi; 
Gerhard Kessler, (1933-1951) İktisat Sosyolojisi; Wilhelm Peters, (1937-1953) Dav-
ranış Psikolojisi; Walter Kranz, (1944-1950) Antik Felsefe; Heinz Heimsoeth , 
(1950-1952) Kant Felsefesi; Joachim Ritter, (1953-1955) Varoluşçuluk; Freytag von 
Leuringhof, (1958-1959) Mantık162. Yabancı hocaların Türkiye’yi seçmelerinde 
önemli nedenlerinden biri de ödenen yüksek ücretlerdir.163  

Alman düşünce geleneğinde yetişmiş meslekten felsefecilerin kontrolünde, fel-
sefe öğretim ve eğitiminin kalitesinin artırılması tasarlanmıştır. Amatör akademis-
yenlere akademik çalışmaların nasıl yapılması gerektiği, üniversite öğretimine sa-
hip olması gereken özelliklerini vermek açısından, bu konuda çok başarılı olmuş bir 
ülkeden öğretim üyelerini getirmek, üniversitenin geleceği için iyi bir plandı. Bu 
durum felsefe bölümü için de geçerlidir. Felsefeyi doruğuna ulaştıran bir ülkeden 
gelen felsefecilerin Türkiye’de felsefe öğretimine katkı sağlamaları beklenmiştir. 

 
157  Ayni 2007, 52-53.  
158  Ayni 2007, 52.  
159  Ayni 2007, 54.  
160  Ayni 2007, 54-55.  
161  Gökberk 1983/1, 5. 
162  Kafadar 2000, 268.  
163  Örneğin 1933 yılında İÜ. Edebiyat Fakültesiyle beş yıllık sözleşme yapan Reichenbach’ın aylığı 

550 liradır. Reinchenbach'a verilen paranın fazlalığını görmek için Takiyettin Mengüşoğlu'nun 
aylığıyla karşılaştırılabilir. Mengüşoğlu 1937 de Fakülte’deki görevine 30 lira aylıkla başlamış; 
1956 yılında profesör olarak 90 lira aylık almıştır.  
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Ancak durum beklenildiği gibi olmamış, getirildikleri dönemde de bugün de 
katkıları tartışılmaktadır.  

Yabancı hocaların getirilmesini olumlu bulanlar, genellikle güzel anılar üzerin-
den olaya bakılmaktadırlar164. Ders kitapları yazmaları, Türkçe yayın yapmaları, 
yabancı terimlere karşılık bulma çalışmaları, öğrencileriyle yakından ilgilenme, 
olumlu özellikler arasında sayılmıştır165. Üniversite Reformu sonrasında yabancıların 
üniversiteye katkıları üzerinde çalışan Ersoy Taşdemirci’ye göre katkılar şöyle 
sıralanır: 1- Öğretim programların ve yöntemlerinin ıslah edilmesi. Öğrencilerin ders-
lerde ve alanlarda aktif olmalarını sağlamışlardır. 2- Darülfünun hakkındaki bilimsel 
güvensizlik yapılan bilimsel çalışmalar ve yayınlana ders kitaplarıyla kırılmıştır. 3- 
Türk bilim insanlarının yetişmesine büyük katkı sağlamışlardır. 4- Yeterli Türkçe 
bilmemelerine rağmen, ilmi zihniyetin gelişmesine, laik hukuk anlayışı ve karma 
iktisadi sistemin yerleşmesinde büyük katkıları olmuştur166.  

Felsefe Bölümü’nde etkili olan yabancıların başında Reichenbach gelmektedir. 
Ağırlıklı olarak mantıkçı pozitivizm üzerinde duran Reichenbach’ın felsefe anlayışı 
Türkiye’de nispeten yeniydi. Kendi felsefe anlayışını yerleştirmek için önemli semi-
nerler yapmış, yoğun tartışmalara sebep olan konferanslar düzenlemiştir167. İhtimali-
yet mantığına ilişkin yayın yapmıştır168. Reform sonrasında yeni kuşak felsefeciler, 
Hilmi Ziya Ülken, Vehbi Eralp ve Nusret Hızır Reichenbach etkisindedirler. Ülken’in 
çıkardığı Felsefe Yıllığı adlı dergi de bu etki çok açıktır169. Sonraki kuşaktan Nermi 
Uygur’da, Raichenbach’ın lojistik felsefe anlayışını n etkileri görülür170. Bölüm’de 
lojistik ve bilim felsefesi çok sonra (1960’larda) Hüseyin Batuhan ve Teo Grünberg 
tarafından yeniden canlandırılmıştır171. Söz konusu etkiyi en çok yaşayanlar, Nusret 
Hızır, Hüseyin Batuhan ve Teo Gürunberg Bölüm’den ayrılıp Ankara’da top-
lanmışlardır. Aster 1936 yılında Felsefe Tarihi Kürsüsü başına 1939’da felsefe bölü-
mü başkanlığına atanmıştır172. Felsefe tarihini, felsefe üzerine felsefe yapmak olarak 
anlamış ve uygulamıştır173. Ülken’e göre von Aster’in etkisi Reichenbach kadar ol-
mamıştır174. Kranz’ın getirilmesi ve Aster’in sunduğu gerekçe, felsefe tarihçisi ihti-
yacını gidermektir. Böylelikle Reichen-bach’dan farklı bir çizgi izlemiş, sistematik 
felsefe yapabilmek için felsefe tarihi gerekliliğini öne çıkarmıştır175. 1944 yılının 
başında göreve başlayan Kranz, verdiği Antik Felsefe dersleriyle, Felsefe Bölümü 
Felsefe Tarihi alanında daha da güçlenmiştir176. Heimsoeth, felsefe tarihi, Kant ve 
fenomenoloji alanlarında çalışmalarıyla bilinir. Felsefe tarihi ve ahlak felsefesi alan-

 
164  Dölen 2010/1, 530-531.  
165  Dölen 2010/1, 532-534.  
166  akt. Dölen 2010/1, 523.  
167  Kafadar 2000, 270. 
168  Ülken 1979, 458. 
169  Ülken 1979, 458; Kafadar 2000, 271.  
170  Ülken 1979, 458.  
171  Kafadar 2000, 274-75.  
172  Kafadar 2000, 275-276.  
173  Kafadar 2000, 278.  
174  Ülken 1979, 459.  
175  Kafadar 2000, 276.  
176  Kafadar 2000, 276.  
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larında da etkili çalışmaları vardır177. Nermi Uygur’un doktora hocası olması nede-
niyle etkili olmuştur. Ayrıca Bedia Akarsu da Heimsoth’u en çok yararlandığı hoca-
ları arasında saymıştır178. Ritter, Bölüm’de varoluşçuluk hakkında dersler vermiş-
tir179. Bedia Akarsu’nun bildirdiğine göre süreklilik kavramı üzerinde çok dururmuş 
ve philosophia perennis (sürüp giden felsefe) anlayışını savunurmuş180. Matematik 
kökenli mantıkçı olan Löringhoff, sadece 1959 yılı yaz döneminde mantık dersleri 
vermiştir181.  

Alman hocalar felsefede çeşitlilik yaratmışlardır. Etkili olmalarının birkaç ne-
deni vardır: 1- Felsefe Bölümü’nde Şekip Tunç’tan başka Fransız geleneğinde ye-
tişmiş kimse kalmamasıdır182. 1933’de felsefe bölümü, hastalıklar, bürokrasiye 
geçme ve tasfiye nedenleriyle çok kan kaybetmiştir183. Alman geleneğinin etkili 
olmasında Orhan Sadettin’in Almanya’da von Aster’in yanında doktora yapmasının 
da çok rolü olmuştur184. Reform’dan hemen sonra Hilmi Ziya Almanya’ya 
araştırma için gönderilmiş, Mazhar Ş. İpşiroğlu Almanya’da yüksek öğrenim gör-
müş, Macit Gökberk doktorasını, Takiyettin Mengüşoğlu’nun hem lisans hem de 
doktorasını, Nüsret Hızır’ın yüksek eğitimini Almanya’da yapmaları,. Alman hoca-
ların etkilerinin zeminini oluşturmuştur185. 2- Reformun getirdiği yeni üniversite 
ortamında uygun sosyo-psişik ve siyasal –ekonomik şartların birleşmiş ol-
masıdır186. 3- Hükümet üniversitenin yenilenmesinde ümidini Almanlara bağ-
ladığından her türden desteği vermiştir. 4- Alman hocalar 1933- 1955 arası sürekli 
olarak Bölüm’de bulunmaları da etkinin nedenleri arasındadır187. Nitelikli olmaları, 
etkilerini de artırmıştır188.  

Bedia Akarsu’ya göre 1933 Reformu Felsefe Bölümü’nün yazgısını değiştir-
miştir. Reichenbach’ın getirilişi (1934) büyük bir şanstır. O bir pozitivist filozof 
olarak bizdeki medrese havasını değiştirmiştir. Seminer tarzı ders işleyişi, Seminer 
Kitaplığı’nın kuruluşu etkili olduğu unsurlar arasındadır189. Akarsu kendi öğrenci-
lik dönemini (1939-1943 arasında Bölüm’de felsefe öğrencisidir) Üniversitenin 
altın çağı olarak tanımlamaktadır190.  

 
177  Uygur, Nermi, 1978 “Çevirenin Önsözü”. Ahlak Denen Bilmece. Çeviren, Nermi Uygur. İÜ. 

Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul. s. 5-6. 
178  Akarsu 182 
179  Kaynardağ, Arslan 1986 “Üniversitelerimizde Ders Veren Alman Felsefe Profesörleri”. Türk 

Felsefe Araştırmalarında ve Üniversite Öğretiminde Alman Filozofları. Türkiye Felsefe Kurumu 
Konferansları. S. 26. 

180  Akarsu 182-183.  
181  Mengüşoğlu, Takiyettin; 1973 “Önsöz”. Von Freytag Löringhoff, Mantık. Çeviren, Takiyettin 

Mengüşoğlu. İÜ. Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul. s. II.  
182  Ülken 1979, 457; aktaran Kafadar 2000, 267.  
183  Kafadar 2000, 267.  
184  Kafadar 2000, 267.  
185  Kafadar 2000, 267.  
186  Kafadar 2000, 267-268.  
187  Kafadar 2000, 268.  
188  Kafadar 2000, 268-269.  
189  Akarsu, 181. 
190  Akarsu, 180.  



İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 267 

   

Yabancı hocalara yöneltilen eleştiriler: Edebiyat Fakültesi Müderrisler Meclisi 
reisi Mehmet Ali Ayni, Reformla ilgili hazırladıkları raporda yabancı hocaların geti-
rilmesine karşı çıkmış, Avrupa’da yetişen gençlerin görevlendirilmesini, ancak getiri-
lecekse de Almanya ile sınırlı olmaması gerektiğini önermiştir. Hükümetin geniş 
düşünmediğini, acele ettiğini Erişirgil de dile getirmiştir. Baltacıoğlu da Alman hoca-
ların etkisi konunda olumsuz değerlendirmeler yapmıştır. Baltacıoğlu’na göre, Alman 
hocalar kendi aralarında dayanışma ruhuyla Türk öğretim elamanlarına karşı hareket 
etmektedirler. Darülfünun içinde yeni ve yabancı bir gücün ortaya çıkmasının çalışma 
birliğini bozduğunu söylemektedir. Yabancı hocalardan şikayet edenlerin bu üçü de 
Felsefe Bölümü hocaları olmaları da önemlidir191. 

Felsefe Bölümü’nde yeniden yapılandırılmasını sağlayan ve beş yıl kalan Reic-
henbach, düşünceleri konusunda yeterince etkili olmadığı görüşü hakimdir. Gökberk, 
Reichenbach’ın Lojistik derslerini anlamak için matematik bilmek gerektiğini, buna 
da sadece Nüsret Hızır’ın sahip olduğunu, öğrencilerin ve hocaların Viyana çevresin-
de hakim olan anlayıştan çok uzak oldukları bildirmektedir192. Benzer görüşler Niya-
zi Berkes tarafından da belirtilmiştir193. Bölüm hocalarından Mustafa Şekip Tunç 
Bergsoncu olarak bilinirken Reichenbach, edebiyatçı olarak gördüğü Bergson’un 
kitaplarını Felsefe Bölümü kitaplığından çıkarıp Fakülte kitaplığına göndermiştir194. 
Berkes anılarında Reichenbach’ın davranışlarından dolayı bölümde huzursuz bir hava 
estiğini yeni doçentlerin bu havadan oldukça etkilendiği bildirmektedir. Doçentlere 
kendi düşünceleri doğrultusunda seminer yaptırmak istemiş, estetik dersleri veren 
Suut Kemal bu nedenle bölümden uzaklaşmıştır195. Fındıkoğlu, Batı medeniyetini 
kavramak isteyen Türkiye için felsefe sadece matematik ve tabiat bilimlerine dayanan 
kuru bir felsefe faaliyetiyle mümkün olamayacağı görüşündedir. Ona göre Reichen-
bach, zaten, cansız, ruhsuz ve felsefi otoriteden mahrum olan felsefe şubesini iyice 
körleştirmiştir. Fındıkoğluna göre Reichenbach’ın etkisiz kalışının önemli nedeni, 
onun davranışlarıdır. İsteyerek ve istemeyerek Türkiye’ye uyum göstermemiştir. 
Felsefe tarihi bilmediğinden felsefe tarihi dersleri vermemiştir196. Fındıkoğlu’nun 
eleştirisinin nedeni olarak Reichenbach’ın kendisi hakkında verdiği bilimsel yetersiz-
lik raporu gösterilmektedir197. Benzer eleştiriler de göz önüne alındığında bu tespit 
etkisizleşmektedir. Felsefe öğretmeni Saim Ozanoğlu, Reichenbach’ın verdiği bilim 
felsefesi başlıklı bir konferanstan sonra, “ilmi felsefenin hudutları nasıl çizilebilir? ve 
ilmi felsefe yoluyla felsefe meseleleri hallolunabilir mi?” soruları çerçevesinde eleşti-
renler arasında yer almıştır198. 

Fakülte ve Bölüm hocalarından W. Peters, E. von Aster hakkında, onun İstan-
bul Üniversitesi’ndeki en aktif hocalardan biri olduğunu belirtmiş, ancak onun 
felsefe ile felsefe tarihi çalışmalarını ilerletmede ve genç felsefecilerin bağımsız ve 

 
191  akt. Kafadar 2000, 266.  
192  Gökberk, Macit; “Macit Gökberk’le Söyleşi 2”. Felsefecilerle Söyleşiler. Arslan Kaynardağ. Elif 

Yayınları, İstanbul. (Kitabın baskı tarihi yoktur). S. 23.  
193  akt. Kafadar 2000, 269-270.  
194  akt. Kafadar 2000, 270.  
195  akt. Kafadar 2000, 272.  
196  akt. Kafadar 2000, 273.  
197  Kafadar 2000, 273.  
198  Kafadar 2000, 273-274.  
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verimli çalışmalar yapacak şekilde yetişmelerini sağlayamadığını bildirmiştir. 
Olumsuz sonuç, engellerle karşılaşmasına bağlanmıştır199. Peter şunları söylemek-
tedir: Buraya Batı’dan çağrılan profesörün birlikte getirdiği şeyler, ilminin prob-
lemleri hakkındaki bilgisi, bir miktar çalışma idesi ve ilmi çalışma tekniğine haki-
miyettir. Burada, Batı’da yüzlerce yıldır birikmiş kitapları içeren kütüphane ihtiyacı 
karşılanamamıştır. Diğer bir engel de, yetiştirmek için uygun öğrenci bulmanın 
zorluğudur. Bir kısım öğrenci, yabancı ülkelerde öğrenim görmüş gelmiş; burada 
yetişenler de istenilen niteliklere sahip olamamışlardır200. Peters’in tespitleri, ya-
bancı hoca durumunu çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır.  

Yabancı hocalarla en çok vakit geçiren ve Reichenbach’ın takipçisi kabul edi-
len Nusret Hızır’a göre, felsefe öğretimi yabancı hocalar döneminde iyileşmiş gibi 
gözükse de bu bir yanılgıdır. …. Felsefe eğitimi o zamanda kötüydü bugün de 
(1979)201. Peters’in belirttiği gibi, en uzun süre kalan von Aster’in felsefeci yetiş-
tirme konusundaki başarısızlığı, yukarıda sıralanan diğer nedenler, yabancıların 
beklentileri vermedikleri izlenimi yaratmaktadır. Yayınları, dersleri ve genel olarak 
felsefeye katkılarının önemli olduğu göz ardı edilmemelidir.  

 
2.3- Reform Sonrası Dönem  
 
Macit Gökberk’in belirttiğine göre, 1950 yılında Felsefe Bölümü Türk hoca-

ların sorumluluğuna geçmiştir202. Tarihsel süreç de bu görüşü doğrulamaktadır. 
1940’lardan 1990’lara kadar etkili olan ilk iki kuşakta yer alan kişiler, Felsefe Bö-
lümü’nün üçüncü aşamasını biçimlendirmişlerdir. Reform sonrasının yaklaşık ilk 
15 yılı yabancı hocaların yönetiminde geçen Felsefe Bölümü’nde felsefe öğrenimi 
görerek hoca olan ilk kuşak, Macit Gökberk kuşağıdır203. Başka bir deyişle, Reform 
sonrasında felsefe eğitimli ve felsefe doktoralı hocalar Bölüm’ün elamanları arasına 
katılmaya başlamışlardır. 1933 Reformu’yla işe başlayan Macit Gökberk ile sonraki 
Nermi Uygur kuşakları, Felsefe Bölümü’nü yabancı hocalardan öğrendikleri şekliy-
le geliştirmeye çalışmışlardır. 1900’lerde doğan ilk kuşak felsefe hocaları şunlardır: 
Takiyettin Mengüşoğlu (1905- 1984), Halil Vehbi Eralp (1907- 1994), Macit Gök-
berk (1908- 1993), Mazhar Şevket İpşiroğlu (1908- 1985). İkinci kuşakta yer alan 
felsefeciler 1920’li yıllarda doğanlardır: Hüseyin Batuhan (1921- 2003), Bedia 
Akarsu (1921- ), İsmail Tunalı (1923-), Nihat Keklik (1926- ), Nermi Uygur (1925- 
2005). 

Reform sonrası ilk öbekte yer alan hocaların hepsi, felsefe eğitimi görmüşler, 
doktora yapmışlar ve öğretimlerinin bir döneminde uzun süreli yurtdışında 
kalmışlardır. Modern felsefeyi, felsefenin öncü merkezlerinde dönemin önemli 
düşünürleri yanında tanımış ve öğrenmişlerdir. Felsefe Bölümü’nde işe baş-
ladıklarında bölüm yabancı hocaların denetiminde olduğundan öğrendiklerini uygu-

 
199  Peters, W.; 1949 “Von Aster’den Hatıralar”. Felsefe Arkivi S II/3. (sayfa 37-49). 46-47.  
200  Peters 1949, 47-48.  
201  Hızır, Nusret; 1985 “Nusret Hızır Anlatıyor”. Bilimin Işığında Felsefe.Adam Yayınları, İstanbul. s. 

16.  
202  Gökberk 1983/1 5.  
203  Gökberk 1983/1, 4.  
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lamaya koymuşlardır. Gökberk, Mengüşoğlu, İpşiroğlu, doktoralarını Almanya’da, 
Eralp yüksek eğitimini Fransa’da yapmışlardır. En önemli özellikleri, felsefe öğre-
timi ve doktorası nedeniyle temel felsefe disiplinleri ve felsefe yapma tarzlarını 
yerleştirmeye çalışmalarıdır.  

Macit Gökberk’in Felsefe Tarihi dersleri ve bu konuyla ilgili Felsefe Tarihi 
(1961) kitabı, Aydınlanmacı yaklaşımı, tarih felsefesi hakkındaki Kant ile Herder’in 
Tarih Anlayışları (1948) adlı çalışması, Türkçe konusundaki düşünceleri, onun fel-
sefi tavrını ortaya koymaktadır. İlgilendiği bu sorunlar hakkında çeşitli görüşler ileri 
sürmüş ve tartışmıştır. Felsefe tarihçiliği, aydınlanmacılığı, felsefe dilinin Türkçeleş-
tirilmesi onun felsefedeki yerini belirlemektedir.204 

Takiyettin Mengüşoğlu, Yeni Ontoloji ve bilimsel verilerden hareketle, felsefi 
antropolojinin bütün sorunlarını ele alarak, alana ilişkin bütünlüklü düşünceler 
ortaya koymuştur. Felsefe anlayışı ve ortaya koyduğu ürünlerle filozof olma özel-
liklerini sergilemiştir. İnsanının biyolojik ve kültürel yanlarını temel sorunlarıyla 
inceleyip tartışan, konuya ilişkin görüşleri eleştiren, biyolojinin ve psikolojinin 
bilimsel verilerini kullanarak, tutarlı felsefi bir yapı koymak açısından Mengüşoğlu, 
felsefe dünyamızda yetişen en önemli düşünürlerin başında yer almaktadır205. Dü-
şüncelerini büyük ölçüde, Felsefeye Giriş (1968), Felsefi Antropoloji (1971), İnsan 
ve Hayvan Dünya ve Çevre (1979) adlı çalışmalarda temellendirmiştir. H. Batu-
han’ın deyişiyle, gideceği yolu iyi belirlemiş ve o yolda azimle yürümüş, Türki-
ye’deki diğer felsefecilerin yapamadığı şeyi başarmıştır206.  

Vehbi Eralp, dönemin diğer iki hocası kadar etkili olmamıştır. Günün Sorun-
larını felsefe açısından yorumlayan yazılar yazmış ve eski şiiri etik açıdan değer-
lendirmiştir207. Batuhan’ın bildirdiğine göre, Vehbi Eralp, derslerine titiz, iyi 
hazırlanan, anlatacaklarını iyi sıralayan, iyi bir öğretmenmiş. Herhangi bir felsefi 
görüşe tutkuyla bağlı olmayan ve felsefeye içten ilgili duymadığı duygusunu ya-
ratırmış208. Uzun süre Bölüm’deki mantık derslerini vermiştir. 

Mazhar Şevket İpşiroğlu, Hegel Estetiği adlı doktora, Martin Heidegger ve 
Max Scheler’de İnsan adlı doçentlik tezlerini yapmıştır. Bölümde estetik derslerini 
vermiştir. Felsefe öğretimi yanında, sanat tarihi öğretimi de görmesi ve ressamlığı 
onu sanat tarihi çalışmalarına yöneltmiştir. Sanat Tarihi Kürsüsü kurulunca, İpşi-
roğlu, bu kürsüye geçmiş ve faaliyetlerini burada sürdürmüştür. 

İkinci kuşakta yer alan felsefeciler, 1940 yılların sonlarında lisans aşamasında 
1950’lerin ortalarında da doktoralarını tamamlayarak Bölüm hocaları arasına 
katılmışlardır. İkinci kuşak felsefeciler, kendi felsefe anlayışları çerçevesinde felse-
fe faaliyetleri yürütmüşlerdir. 1933-1950 arasında Reichenbach ve von Aster yöne-
timinde Bölüm’de felsefe öğretimi gelişmiş, çeşitli yayınlar yapılmış, doktora prog-
ramı uygulamaya konmuş ve felsefe doktorları yetiştirilmiştir. Bu dönemde yetişen-

 
204  Macit Gökberk’in düşünceleri hakkında Ayhan Bıçak, Macit Gökberk’in Felsefe Anlayışı (Felsefe 

Arkivi sayı 33) adlı yazıya bakılabilir.  
205  Bıçak 2010, 501-504.  
206  Batuhan -söyleşi, 281.  
207  Eralp, Vehbi; “Halil Vehbi Eralp Felsefe, Felsefe Tarihi, Mantık ve Sanat Konusunda Söyleşi”. 

Arslan Kaynardağ, Felsefecilerle Söyleşiler. Elif Yayınevi, İstanbul. s. 73-74.  
208  Batuhan -söyleşi, 280.  
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ler, ikinci felsefeciler kuşağını oluşturdukları gibi, sonraki süreci de biçimlendir-
mişlerdir.  

Hüseyin Batuhan, asistan olduğu 1948 ile Ortadoğu Üniversitesine gittiği 
1966 yılları arasında Bölüm’de görev yapmış, mantık ve dil konularında çeşitli 
makaleler yayınlamıştır. Diğer arkadaşlarıyla kıyaslandığında ürün verme konu-
sunda en gerilerde kaldığı söylenebilir. Bedia Akarsu, dil-kültür ilişkisi, ahlak 
öğretileri, çağdaş felsefe akımları, Atatürkçülük hakkında çeşitli yayınlar yapan bir 
çizgi izlemiştir. Ahlak Öğretileri I: Mutluluk Ahlakı (1965) ve Ahlak Öğretileri II: 
Immenuel Kant’ın Ahlak Felsefesi (1968) ile Felsefe Terimleri Sözlüğü’nü (1974) 
en önemli çalışmaları olarak kabul etmek gerekir. Her üç çalışma da Türkiye 
açısından temel kaynaklar olarak güncelliklerini korumaktadır. Nihat Keklik, İslam 
felsefesi çalışmış ve okutmuştur. İslam düşünürlerinin felsefe tanımları, felsefe 
anlayışları, mantıkla ilgili görüşleri, İbn-ül Arabi ve felsefede metafor gibi konuları 
ele almıştır. İslam düşünürlerinin felsefe anlayışlarını tanıtan Felsefenin İlkeleri 
(1987) adlı çalışması alana ilişkin yayınlar arasındadır. İsmail Tunalı, bu öbekte 
doktorasını dışarıda (Viyana Üniversitesi) yapan tek kişidir. Çalışmalarına estetikle 
başlamış ve bütün yayınlarını estetik hakkında yapmıştır. Sanat Ontolojisi (1971), 
Grek Estetiği, Estetik (1976), Felsefenin Işığında Modern Resim (1983) gibi kitap 
çalışmaları ve çok sayıdaki makalesi, estetikle ilgili çalışmalarda kaynak eserler 
olarak öne çıkmaktadırlar. Felsefenin bir disiplininin tamamına yakınını çeşitli 
yönleriyle eleştirel bir tarzda değerlendirerek bütünlüklü bir görüş ortaya koymuş-
tur. Estetikle ilgili kendi düşüncelerini öne çıkarmıştır. Bu tutumuyla, Mengüşoğ-
lu’ndan sonra Bölüm’de bunu yapan ikinci kişidir.  

Nermi Uygur, analitik felsefe anlayışını benimseyip sürdürmüştür. Felsefenin 
tarihsel disiplinlerindeki sorun yumakları üzerine çalışmak yerine, felsefe yap-
manın şartları, felsefi tutumun özellikleri üzerinde yoğunlaşmıştır.209 Felsefe soru-
sunun özellikleri, felsefede temellendirme yapmanın şartları gibi konularla felsefi 
bir tavrın nasıl geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca tek felsefe 
anlayışının olmadığını, felsefede sorunlara yaklaşımın çok çeşitli olduğunu da gös-
termiştir. Felsefeye yaklaşımlara mesafeli dururken, kendini yaşama felsefesi çerçe-
vesinde ifade etmektedir. Dil felsefesi sorunlarına, özellikle de Türkçe’nin imkan-
larıyla düşünmeyi bir tutku olarak benimsemiştir. Felsefeyi, felsefe sorunlarına geti-
rilen cevaplar yerine, bir yöntem olarak temellendirmeyi denemiştir. Felsefenin 
yöntem olarak temellendirilmesi, felsefe tarihinde yer alan sorunların tamamını belli 
bir bütünlük içinde görme imkanı sağlamaktadır. Uygur’un bu tutumu en açık bir 
şekilde Felsefenin Çağrısı (1971), Kuram Eylem Bağlamı (1975) adlı çalışmalarında 
kendini göstermektedir. Uygur’un felsefe anlayışının diğer yanı, İnsan Açısından 
Edebiyat (1977), Güneşle (1969), Yaşama Felsefesi (1981) gibi çalışmalarında ifa-
desini bulan denemeler çerçevesinde ortaya koyduğu yaşama felsefesidir. Uygur, 
yöntemden hareketle felsefenin genelini, felsefi tutuma uygun, bütünlüklü bir yapı 
olarak sergileyen, aynı zamanda yaşama felsefesi bağlamında denemeler ortaya 
koyan en önemli düşünürlerimizden biridir.  

 
209  Nermi Uygur’un felsefe anlayışı hakkında daha fazla bilgi için şu kaynaklara bakılabilir: Betül 

Çotuksöken, Nermi Uygur’un Felsefe Dünyasından Kesitler (Kabalcı Yayınevi 1995). Ayhan 
Bıçak, Türk Düşüncesi 2 Kaygılar (504- 509; 511-515) (Dergah Yayınları 2010). 
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Reform sonrasında yer alan hocalar, felsefeyi modern felsefenin özellikleri 
açısından anlamış ve bu bağlamda felsefeyle ilişkilerini sürdürmüşlerdir. Genel 
olarak, tanıma ve aktarma ağırlıklı olmakla birlikte, Takiyettin Mengüşoğlu, İsmail 
Tunalı ve Nermi Uygur, kendi anlayışları çerçevesinde felsefe yapmanın gereğini 
yerine getirmişlerdir. İsmail Tunalı ve Nermi Uygur, toplumsal sorunlara hiç de-
ğinmemişlerdir. Takiyettin Mengüşoğlu Tarihlilik ve Tarihsizlik adlı yazısında 
şarklılık zihniyetini ağır bir şekilde eleştirmenin dışında, toplumsal sorunlarla ilgi-
lenmemiştir. Macit Gökberk ve Bedia Akarsu, Atatürkçülük ve Atatürk 
inkılaplarıyla çok yakından ilgilenmişler, bu konularda çok sayıda makaleler 
yayınlamakla birlikte, daha çok bu konuların siyasi yorumlarını yapmışlar, felsefi 
temellendirmelere gitmemişlerdir.  

Reform öncesi hocaların yayınları ve dersleri, modern felsefeyi topluma 
tanıtmış, meşruluk gerçeklerini sergilemiş, modernlik ile felsefe arasındaki sıkı 
bağları sergilemişlerdir. Reform sonrasındaki felsefeciler bu arka plana dayanarak 
felsefe yapmanın gerekliliklerini ortaya koymaya çalışmışlardır. Sanıldığı gibi, 
1933 Reformu öncesi hocalar kuşağıyla sonraki hocalar kuşağı arasında büyük 
uçurumlar yoktur. Tersine hem kurumsal hem de felsefe anlayışı anlamında bir 
süreklilik vardır. 1933 öncesi üretilmiş felsefe metinleri çeşitli yönleriyle 
tartışıldıkça, sürekliliğin ne kadar güçlü olduğu da görülecektir. Öte yandan Reform 
sonrasını yönlendirenler, yabancı hocaların olduğu kadar yerli hocaların da öğrenci-
leriydiler. Her iki öbektekiler, modern Batı felsefesinin önemli buldukları düşünür-
leri üzerinden felsefe yapmayı sürdürmüşlerdir. Ayrıca felsefe akımlarının da felse-
fecilerimiz üzerinde çok büyük etkileri olmuştur.  

* 
Felsefe Bölümü, bir kurum olarak kendinden beklenilen görevleri yerine ge-

tirmiş midir? Söz konusu görevler, toplumun felsefe ihtiyacı ile felsefecilerin felse-
fe ihtiyacını karşılamadır. Toplumun felsefe ihtiyacı, yetiştirdiği öğrencilerle çeşitli 
açılardan karşılandığı söylenebilir. Ancak, toplumun yaşadığı sorunları felsefi 
açıdan değerlendirme denemeleri yok denecek kadar azdır. Felsefecilerin felsefe 
ihtiyacını karşılanmasında da önemli sorunlar yaşanmaktadır. Felsefecilerin felsefe 
ihtiyacı, felsefenin temel problemleri hakkında çok çeşitli yaklaşımlarla 
çalışmaların telif olarak yayınlanması, felsefe tarihinin önde gelen düşünürlerin 
eserlerinin çevrilmeleri, haklarında farklı kaygılarla eleştirel yayınların yapılması 
ve bir felsefe konusu çalışılırken kullanılan kaynakların tamamı, ya da yarısından 
fazlası Türkiye’deki felsefeciler tarafından üretilmiş olması, ders kitabı ihtiyaç-
larının giderilmesi, anlamındadır. Bu konuda da çok ciddi eksiklikler vardır ve bu 
eksikliklerin, kurumsal ve bireysel olmak üzere iki nedeni öne çıkmaktadır.  

Kurumsal neden, üniversite anlayışından kaynaklanmaktadır. Türkiye’de ku-
rumların siyasallaşmasından en çok etkilenenlerden biri de üniversitedir. Üniversite 
kanunlarında yaşanılan sıkıntılar yanında, çeşitli dönemlerde yapılan siyasi müda-
halelerle hocalar tasfiyeye tabi tutulmuşlardır. Felsefe Bölümü de bundan nasibini 
almıştır. İlk tasfiye 1919’da yapılmış, Edebiyat Fakültesi’nden Şemsettin Günaltay, 
Ali Muzaffer, Mehmet Emin Erişirgil (felsefe hocası), Necip Asım, Selim Mansur 
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ve Mehmet İzzet’in (felsefe hocası)210 görevlerine son verilmiştir. 1933 Refor-
mu’nda Bölüm hocalarından Halil Nimetullah, Babanzade Ahmet Naim, İsmail 
Hakkı Baltacıoğlu tasfiye edilmişlerdir211. 1960 darbesinde, Takiyettin Mengüşoğlu 
ve Hilmi Ziya Ülken 1402’likler olarak adlandırılan guruba katılarak Üniversi-
te’den uzaklaştırılmışlar ve bir yıl sonra geri dönmüşlerdir. Ülkedeki siyasi an-
layışların üniversiteyi çekişme alanlarından biri olarak kullanmaları ve üniversite 
yöneticilerinin de akademik ilkeler yerine hırsları ve ideolojileriyle davranmalarının 
yarattığı gerilim ortamı, düşünce üretiminin önündeki en büyük engeller 
arasındadır. Üniversitedeki bu sorunlar, her bölümü olduğu gibi Felsefe Bölümü’nü 
de etkilemiştir.212 Bireysel neden, felsefe anlayışındaki yanlışlıklardan kaynaklan-
maktadır. Felsefeyi çoğunlukla, Batı felsefesiyle özdeş gördüğümüzden, felsefe 
yapmak yerine, yapılmış felsefeleri öğrenme ve anlatma çabası ağırlık kazanmıştır. 
Bu tavır, felsefenin temel disiplinleri hakkında yeteri kadar kaynak eser üretilmesi-
nin ve eleştirel yayınlar yapılmasının önündeki engeller arasındadır. Felsefenin 
temel ve tali sorunları hakkında kaynak kitap olarak kullanılacak eserler üretileme-
diğinden, felsefe sorunları makale boyutlarıyla ele alındıklarından, sorunun bütün-
lüğü ve diğer sorunlarla ilişkilerinin tartışılması eksik kalmıştır. Ayrıca üretilenlerin 
de eleştiri konusu yapılmamaları, entelektüel ilişkinin zayıf kalmasına neden oldu-
ğu gibi, gelenekleşmenin en önemli ayaklarından birinin oluşmasını engellemiştir. 
Entelektüel ilişkinin güçlenmesi ve eleştirinin kurumlaşması, felsefi geleneklerin 
kurulması için, felsefe sorunlarının sorumluluğunu yüklenerek felsefe yapmak ön 
şarttır.  

Yukarıda çizilen resme bakıldığında, Felsefe Bölümü kurumlaşmasını tamam-
lamış, bağımsız, bütünlüklü düşünce örnekleri sergilemiş, birçok engelleyici soru-
nun farkına varmış, felsefenin problem alanlarının genel haritalarını çizmiş, kimi 
alanlarda ayrıntılı çalışmalar yapmış, diğer felsefe bölümlerinin oluşmasına büyük 
katkılar sağlamış, çok sayıda doktora yaptırmış/yaptırılmakta, gelecekle ilgili yol 
haritaları üzerinde çalışmaya başlamış bir kurum olma özelliklerini taşımaktadır. 
Elde ettiği bu donanımla, önceki iki paragrafta dile getirilen sorunları da aşarak, 
felsefenin kendi iç sorunları yanında dünya ile toplum sorunları hakkında kapsamlı 
ve eleştirel düşünceler üretmek potansiyeline ulaşmıştır.  
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GEORGE BOOLE VE MANTIK CEBİRİ 
 

Sadık Türker* 
 

GEORGE BOOLE AND THE ALGEBRA OF LOGIC 
 
 
ABSTRACT 
One of the most interesting topics in the modern part of the history of logic is 
concerned with the essence of the relationship between logic and mathema-
tics. Putting aside the questions such as what has caused this relationship and 
which stages it has passed through, according to some the mathematical lo-
gic (ML) is mathematics in fact, some insists that it is a new form of the tra-
ditional logic (TL), some thinks it is neither TL nor mathematics even tho-
ugh it depends on the common grounds of mathematics and logic, and yet 
according to some it is nothing. In this study, it will be attempted to outline 
the views of the English philosopher George Boole (1815-1864) who has a 
significant place in the contemporary history of logic and mathematics as 
well. His views are known as an endeavor of synthesis between TL and mat-
hematics, i.e. the algebra of logic (AL). I hope that the study will give light 
on what is the AL which forms a very significant stage in the progress of the 
ML, and on the methodical variations between TL, AL, and algebra as well. 
Key words: Logic, Mathematics, Algebra, Logic as Science, Symbolism. 

 
ÖZET 
Mantık tarihinin modern kesitindeki en ilgi çekici konulardan birisi, mantık 
ile matematik arasındaki izdivacın mahiyetiyle ilgilidir. Bu izdivacın neden 
meydana geldiği ve hangi aşamalardan geçtiği gibi tarihsel sorular bir yana, 
bazılarına göre matematik mantık (MM), aslında matematiktir; bazıları onun 
geleneksel mantığın (GM) yeni bir biçimi olduğu hususunda ısrarlıdır; 
bazıları onun matematik ile mantığın ortak temellerine dayanmakla birlikte 
ne GM ne de matematik olduğunu düşünürken, bazılarına göre o hiçbir şey 
değildir. Bu çalışmada, çağdaş mantık tarihinde olduğu kadar matematikte de 
önemli bir yeri bulunan İngiliz filozofu George Boole’nin (1815-1864) GM 
ile matematiği sentezleme teşebbüsü olarak bilinen mantık cebiri (MC) ko-

 
*  Doç. Dr. Kırklareli Üniversitesi, Felsefe Bölümü. 
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nusundaki görüşleri ana hatlarıyla tasvir edilmeye çalışılacaktır. Çalışmanın, 
MMın gelişiminde çok önemli bir aşamayı teşkil eden MCnin ne olduğu 
tartışmasının yanı sıra GM, MC ve cebir arasındaki yöntem farklılıklarına da 
ışık tutacağını umuyoruz.  
Anahtar Kelimeler: Mantık, Matematik, Cebir, Bilim Olarak Mantık, Sem-
bolizm. 
 

… 
 
1. Giriş 
 
Matematik, 16ıncı yüzyıldan bugüne değin aklımıza gelebilecek pek çok te-

mel bilim dalına nüfuz etmiştir. Bu nicelleşme sürecinde mantığın da, matematik-
ten etkilenmemesi mümkün olmamıştır. Sürecin teknik başlangıcını teşkil eden 
Leibniz (ö. 1716), insan zihninin ulaştığı sonuçların belirli matematik kurallarla 
temellendirilebileceğine fazlasıyla inanıyordu.1 O, yaptığı çalışmalarla MMa 
giden yolu açan ilk filozof olarak tanınmaktadır. Mantığın matematikle olan iliş-
kisi, modern dönemde çarpıcı bir şekilde ortaya konulmuşsa da bu ilişki, ne Leib-
niz’le ne de Boole’yle değil, aslında Aristoteles’in Platoncu matematik temeliyle 
birlikte başlar. Bu temel açısından bakıldığında söz konusu olan, mantığın mate-
matikten nasıl etkilendiği değil, tam aksine mantığın, aslında kendisinden daha 
köklü bir geçmişi bulunan matematikten nasıl kaynaklandığı meselesidir. Nitekim 
modern dönemde yaygınlaşan mantığın temelinin matematik olduğu inancının 
tarihsel zemini de burada yatmaktadır. Örneğin Galileo’ya göre mantık, zaten 
keşfedilmiş sonuçlar ve ispatların tutarlı olup olmadığını ortaya koyabilir, ancak 
tutarlı sonuçlar ve ispatların nasıl elde edileceğini söyleyemezdi. Bu bakımdan 
ona göre gerçek ispat bilimi, matematikten başkası değildi.2 Yeniçağın Blaise 
Pascal (ö. 1662) gibi önde gelen doğa bilimcilerine göre mantık, geometrinin 
ilkelerinin taklidinden başka bir şey olmadığı gibi, gereksiz fazlalıklarla şişirilmiş 
bir disiplindir.3  

Akılyürütme hesabı (Leibniz), lojistik (Leibniz, Frege, Russell), sembolik 
mantık (Venn) yahut mantık cebiri (Boole) gibi pek çok değişik adla anılan ma-
tematik mantık (Leibniz, Peano), 19uncu yüzyılın ikinci yarısıyla 20inci yüzyılın 
ilk çeyreği arasında o kadar hızlı bir gelişime sahne olmuştur ki, De Morgan ve 
Couturat’nın deyişiyle mantık, Eskiçağ mantıkçıları ile GMçıların 
tanıyamayacağı bir biçime bürünmüştür.4 GMı, felsefenin temel yöntemi olarak 
gören geleneksel filozofların bazıları MM ile kendileri arasında belirli bir mesafe 
koyarak bu konuda menfi bir sessizlik içinde kalmayı yeğlerken, Croce gibi 
bazıları mantıkta önerilen bu değişime şiddetle karşı koymuşlardır.5 Ona göre 

 
1  Leibniz (1908, s. 59).  
2  Burtt (1925, p. 64). 
3  Pascal (1890, s. 511-513).  
4  Couturat (1914, s. iii). MMa verilen çeşitli adlarla ilgili özlü bir inceleme için bkz. Church (1951, 

s. 56-57) 
5  Türker (2007, s. 82). 
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nicelik ve niteliği birlikte ele aldığı iddiasında olan MM, matematik değildir, 
onunla ortak hiçbir tarafı yoktur. Öte taraftan o, GMın terim ve kurallarının har-
manlanarak yeni bir giysi içerisinde sunulmasından başka bir şey de değildir. 
Üstelik onda, GMın incelikleri de görmezden gelinmiştir. Önce Leibniz’in za-
manında başlayan bu moda, Wolff, Hamilton, Jevons, Peano, Boole ve Coutu-
rat’nın katkılarıyla pazara çıkmıştır. Ancak fazla maliyetli ve karmaşık olan bu 
düşünce biliminin teorice bir özgünlüğü bulunmadığı gibi, uygulamada bir geçer-
liliği yoktur ve gelecekte de olmayacaktır.6 Yine Mercier’a göre Boole, Jevons ve 
Venn gibi mantıkçıların yaptığı, mantıktan ziyade, mantık ile matematiğin alan-
larının birbirine karıştırılmasından kaynaklanan yanlış bir hesaptır (calculus).7  

19uncu ve 20inci yüzyıl filozoflarının bu gelişimi kabullenmekte zorlanma-
larının bir sorumlusu, onlara temel felsefi formasyonu kazandırmış olan Kant’tır. 
O, The Critique of Pure Reason adlı ana eserinin ikinci baskısının önsözünde 
mantığın, Aristoteles mantığından başka bir şey olmadığını söyler. Ona göre 
mantık, Aristoteles’ten beri tek bir adım bile ilerlememiştir; bunun nedeniyse 
onun tamamlanmış bir bilim olmasıdır. Özünde mantığa hiçbir katkı sağlamayan 
gereksiz tarifler, bazı metafizik, psikolojik yahut epistemolojik tartışmalar soyut-
landığında geriye Aristoteles’inkinden başka bir şey kalmaz.8 Bu görüşleriyle 
Kant’ın, bilhassa vatandaşı Leibniz tarafından mantık teorisine yapılan önemli 
katkıları görmezden geldiği eleştirisi yapılmıştır. Gerçekte Kant’ın tek ihmal 
ettiği filozof Leibniz değildir; sözgelişi o, akılyürütmeyi (ratiocination) toplama 
ve çıkarmayla yapılan bir sayma (computation) etkinliğinden ibaret olarak gören 
Hobbes’un (ö. 1679) da katkılarını görmezden gelmiş, daha doğrusu görmek is-
tememiştir.9 Kant’ın MMla ilgili gelişmelere gösterdiği ilgisizliğin temel nedeni-
nin, aşağıdaki parçada kendisini yansıttığı düşünülebilir:  
 

…genel mantık, bir alet olarak görülürse, daima yanıltıcı bir mantıktır, yani dialek-
tiktir. Zira mantık, bilginin içeriğiyle ilgili hiçbir şey öğretmez, yalnızca anlamayla 
ilgili tutarlılığın biçimsel şartlarını ortaya koyar. Bu şartlarsa, nesnelerle ilgili hiçbir 
şey söyleyemediği için bu mantığı bilgimizi derinleştirmeyi ve genişletmeyi vadeden 
bir alet olarak kullanmak, laftan başka hiçbir sonuç veremez…10  

 
Kant’ın GMta eleştirdiği husus, maddi doğruluk mümkün olmadığı için onun, 

biçimsel doğruluğu negatif bir yöntemle ortaya koymasıdır. Diğer deyişle bir öner-
me, düşünmenin yasalarıyla, yani kendi kendisiyle çelişmediği için doğrudur. Do-
layısıyla filozof, mantığın biçimsel yönünde keşfedilecek yeni bir şey olmadığını 

 
6  Croce (1917, s. 143-147). 
7  Mercier (1912, s. xiv).  
8  Kant (1881, I, s. 364-365). Ayr.Bkz. Peckhaus (1999, s. 437-438). Günümüz literatüründe çoğun-

lukla GMın seçeneğiymiş gibi takdim edilen transandantal mantıkla ilgili olarak Smith, Kant’ın 
yeni metafiziğini bir transandantal mantık olarak ortaya koyduğunu, bununla birlikte transandantal 
mantığı hiçbir şekilde eski mantığın seçeneği olarak görmediğini belirtir. Üstelik Kant, tamam-
lanmış diye nitelediği GMa kutsal bir geçerlilik atfeder. Kant’ın temel eseri, hem ana çerçevesi 
hem de ayrıntılarıyla bu mantıktan türetilmiştir. Bkz. Smith (1918, s. 34).  

9  Hobbes (1963, s. 7). Matematiğin Kant’ın felsefesinde elbette önemli bir yeri vardır, fakat onun 
mantığında çağdaş anlamda bir yer işgal ettiği söylenemez.  

10  Kant (1881, II, s. 53-54).  
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düşünmektedir. Buradan onun, GMın bu biçimsel yönünün matematik yöntemlerle 
incelenmesinin bir fayda sağlamayacağı kanaatinde olduğu anlaşılmaktadır.  

Filozofların MMı benimsemesindeki diğer güçlük, hiç şüphesiz onun kendi-
sinden kaynaklanmıştır. Bu güçlük iki bakımdan değerlendirilebilir: Birincisi 
MMta son derece soyut ve yapay bir dil kullanılması, konuşma diline sıkı sıkıya 
bağlı olan GMçı filozofları hayli zorlamıştır. Esasen MC, Galileo’dan beri geliş-
mekte olan yeni dil anlayışının doğal sonuçlarından birisidir. Çünkü Galileo’ya 
göre doğanın bir dili vardır ve o matematiktir. Filozofları zorlayan şeyse, bu dilin, 
daha ziyade matematik bilimcilerin elinde ve geleneksel felsefeden uzakta gelişi-
mini sürdürmüş olmasıdır. Avrupa felsefesinde bu anlamdaki dil sorununun tam 
olarak farkına varılabilmesi, ancak karşılaştırmalı dilbilgisinin doğduğu 19uncu 
yüzyıl şartlarında mümkün olmuştur ki bu tarih, sorunun, geleneksel felsefede bir 
mesafe kazanabilmesi için erken sayılır. MMın benimsemesindeki güçlüğün diğer 
nedeni, Croce ve McColl’un belirttiği gibi, onun, felsefenin muhtelif alanlarında 
metin çözümlemesi yahut düşüncelerin ifade edilişinde uygulamasının zor ol-
masıdır.11 Zira konuşma dilinin MCne yahut tersi şekilde uygulanabilmesi için, 
belirli bir yorum süzgecinden geçmesi, ayrıca bu yoruma göre işletilen bir sembo-
lik sistem gereklidir. Bu durumda tek dil yerine, sürekli olarak biri diğerine ter-
cüme edilmesi gereken iki dille çalışmak külfeti doğmaktadır. MCnin metinlere 
uygulanmasıyla ilgili doğuracağı sorunun farkında olan Boole, The Laws of Tho-
ught’da (LT) MCni sunarken onun, çeşitli bilgi alanlarından seçilmiş muhtelif 
karmaşıklıktaki önermeler ile çıkarımsal önerme zincirlerine nasıl uygulanacağını 
göstermeye çalıştığını belirtir. Ancak Boole, ahlak ve genel felsefeyle ilgili bütün 
ifadelerin MC diliyle gösterilmesi talebine olumlu bakmamaktadır. Kısaca bu, 
MMın geleneksel felsefeyi kısmen dışlayan, özellikle de metafiziği reddeden bir 
özelliğe sahip olması anlamına gelmektedir.  
 

Bu bakımdan [MC], bazılarında oldukça geniş bir seçim alanına uygulandığı izleni-
mini yaratabilir; bu konuda herhangi bir özür dilemenin gerekli olduğu kanısında de-
ğilim. Bir bilim olarak Mantığın çok geniş uygulamalara sahip olduğu herkesçe şüp-
helidir; ne var ki, onun nihai biçim ve süreçlerinin matematiksel olduğu da o kadar 
kesindir. Bu yüzden, söz konusu biçim ve süreçlerin ahlak yahut genel felsefeyle ilgi-
li bir sorunun tartışmasında benimsenmesine karşı olduğu düşünülen peşin bir inkar, 
yanlış anlama yahut yanlış benzetmeye dayanıyor olmalıdır. Matematiğin aslı esası 
sayı ve niceliğe ilişkin fikirler kazanmak değildir. Genel bir zihin alışkanlığının eseri 
olarak, sembolik süreçleri ahlaki delillere uygulamanın arzulanabilir bir şey olup ol-
madığıysa başka bir meseledir.12  

 
İleride görüleceği gibi, Boole’nin, mantık ile felsefe arasındaki ilişkiye sıcak 

bakmadığını ve bu nedenle mantığı saf spekülatif bir bilim olarak görmek istedi-
ğini belirtmeliyiz. Bu noktayla dolaylı olarak ilişkili bir başka tartışmalı husus, 
Boole’nin GM bilgisi hakkındadır. Filozofun GMı iyi bilmediği yahut kasten 
ihmal ettiğine dikkat çeken mantıkçılar, bu konuyu değerlendirme gereği duy-

 
11  McColl (1906, s. 1).  
12  Boole (1854, s. 12). 
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muşlardır. Bu gereksinim, aslında The Mathematical Analysis of Logic (MAL) ve 
LT’da görülenlerin yanı sıra bizzat Boole’nin kendi itiraflarından kaynak-
lanmıştır. Filozof, GMa özellikle de eski literatüre vâkıf olmadığını ve GMın özel 
sorunları ile MC arasında mukayeseler yapma konusunda kendisine güvenemeye-
ceğini açıkça belirtmektedir.13 Öte yandan filozof, GM ile MC arasına belirli bir 
mesafe koymaya özen gösterdiğini şöyle ifade eder: “Ortak mantığın ne kusur-
larını ele almak ne de gereğinden fazla ona müracaat etmek arzusundayım; bu, 
ortak mantığın gerçek ışığında mevcut çalışmanın değerini ortaya koymak için 
[gereklidir].”14 Lewis’e göre, MMın gelişimi için kendisine özgü uzlaşımlar ve 
yorumlar yapılmalıydı. Buysa, özellikle sembolik dil, boş küme, eşitlik ve sınırsız 
dizi gibi kavramlar dikkate alındığında, Aristotelesçi mantık geleneğinin birikim-
leri bir kenara itilmeksizin yapılamazdı. Dolayısıyla Boole’de görülen tutum, 
aslında MMın doğasında olan bir yaklaşımdır.15  

Mantık ile matematiği sentezleme çalışmalarının modern tarihi, yukarıda be-
lirtildiği gibi Leibniz’e uzanır. O, yalnızca mantık teorisine yeni bir ad 
(akılyürütme hesabı: calculus ratiocinator) vermekle kalmamış, Boole’ye kadar 
gelişen cebirsel dilin temellerini atmış ve Boole’nin kullandığı şekilde pek çok 
uygulama ilkesini göstermiştir.16 Leibniz’in konuyla ilgili bizce tartışmasız önceli-
ğini ve MMın tarihi etrafında yürütülen spekülasyonları bir kenara bırakırsak,17 bu 
iki disiplini MM anlamında sentezleme imtiyazının, Boole’ye ait olduğu kabul 
edilmektedir. Filozof, yaptığı sentezin bazı tarihsel temelleri bulunmakla birlikte 
onun kavramının, yönteminin ve vardığı çoğu sonuçların özgün olduğunu belir-
tir.18 Venn, Jevons, Whitehead, Tarski, Lewis, Langford ve Shearman gibi pek çok 
mantıkçıya göre Boole, bütün bir MMın temelidir.19 Aristoteles’in Organon’u GM 
için ne anlama geliyorsa MAL ve LT da MM için böyle bir anlam taşır.20 Boole’nin 
1847 ve 1854de neşrettiği bu iki temel çalışmasından itibaren Jevons (ö. 1882), 
Schröder (ö. 1902), McColl (ö. 1909), Pierce (ö. 1914) ve Whitehead (ö. 1947) 
tarafından yayımlanan MC çalışmaları ortaya çıkmıştır. Bu çalışmalar, az çok 
değişiklik göstermekle birlikte temelde Boole’nin MCni izlemişlerdir. Bu nedenle, 
MMı anlamaya giden yolun, Boole’nin MCni anlamaktan geçtiği söylenebilir.  

 

 
13  Boole (1847, s. 9). 
14  Boole (1854, s. 10). 
15  Lewis, (1918, s. 51). Ancak, meselenin bu şekilde çözüme bağlanması, GMla biçimlendirilmiş 

zihinlere MMın öğretilmesini kolaylaştırmayacaktır. 
16  Türker, (2002, s. 286-288).  
17  Leibniz’in diferansiyel hesabının Newton’ın akışlar (fluxions) yönteminden intihal edildiği iddiası 

etrafındaki bu spekülasyonlar, 1699dan Leibniz’in öldüğü 1716ya kadar Kraliyet Akademisi (Ro-
yal Academy) nezdinde onun başını ağrıtacak ciddi bir sorun olmuştur. Akademi’nin atadığı ko-
misyonun raporuna göre, Leibniz’in diferansiyel hesabı, isim ve notasyon değişikliği dışında 
Newton’un akışlar yönteminden başka bir şey değildi. Binaenaleyh, MMın gerçek kurucusunun 
kim olduğu, Boole’nin Leibniz’in eserlerinden faydalanıp faydalanmadığı bir tartışma konusudur. 
Bkz. De Morgan (1914, s. 72); Schoroeder (1997, s. 46); Peackhaus (1999, s. 436).  

18  Boole (1854, II, s. 3).  
19  Venn (1881, s. ix-x), Jevons (1884, s. xiv), Whitehead (1898, s. 35), Lewis (1918, s. 51), Shear-

man (1906, s. 3). 
20  Corcoran (2003, s. 263). 
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2. Boole’nin Mantık Anlayışı 
 
Boole GMla bire bir hesaplaşma peşinde değildir. Bu tutum, hem teknik ola-

rak benimsediği bir yaklaşım, hem de 19uncu yüzyıl Avrupa’sında GMın akade-
mik camia üzerinde kuvvetle devam eden nüfuzunu dikkate alan birisi için tem-
kinli bir adım olarak görülebilir. Filozof, GMı etraflıca eleştirme niyetinde olma-
makla birlikte, MCni ortaya koyabilmek için bazı karşılaştırmalar yapması gerek-
tiğinin farkındadır. MAL ve LT’u kaleme alırken Boole, GM karşısında üç temel 
strateji izlemiştir: Birincisi GM ile MCnin ortaklaşa paylaştığı sınıf, önerme ve 
aksiyomlar gibi temelleri belirlemek, ikincisi MCnin GMla uzlaşmadığı boş sınıf 
yahut cebirsel dil gibi teorik yenilikler önermek, üçüncüsü GMın kullanılışıyla 
ilgili dışsal reformlar yaparak MCnin kullanım alanını belirlemektir. Bunlardan 
sonuncusu, mantığın diğer bilimlerle olan ilişkisini yeniden gözden geçirerek, 
aslında onun teorik yapısıyla ilgili önerilecek yeniliklerin de temelini oluşturma 
amacını gütmektedir.  

Filozofa göre, gerek Eskiçağ gerekse Skolastik tarzlarıyla GM, kısmen tek-
nik özellikleri bulunan kısmen de metafizik tartışmalarla dolu olan bir teori olup, 
ayrıntılarda küçük değişikliklere rağmen mahiyetinde köklü bir yenilik 
yapılmadan 19uncu yüzyıla kadar gelmiştir.21 GM, metafizik tartışmalara ve ge-
nel felsefeye adanmış bir disiplin olarak kabul görmüştür. Mantığın metafizik ve 
geleneksel felsefeyle olan yakın ilişkisi, Boole’nin açıkça reddedeceği bir husus 
olarak onun mantık anlayışının temel özelliklerinden birisidir. Bu, mantığın kul-
lanılışıyla ilgili dışsal reform paketinin önemli ayaklarından birisidir. Filozofa 
göre mantık, zihnin akılyürütme işlemlerinin bağlı olduğu yasaları araştıran bir 
bilimdir. Ancak onun mantığından söz ederken birkaç şartı daha dikkate almak 
gerekir. Boole, hesabın, özellikle de cebirin sembolik diliyle ifade edilebilir ve 
yöntemi bu temel üzerine kurulabilir bir mantık bilimini kastetmektedir. Böyle bir 
bilim, aynı zamanda iki amacın daha gerçekleştirilmesine hizmet edecektir: Birin-
cisi matematik ihtimaliyet doktrininin uygulanmasına elverişli bir yöntemsel ze-
min hazırlamak, ikincisiyse doğruluğun çeşitli unsurlarını bir araya getirerek 
insan aklının doğasını ve yapısını ortaya çıkarmaktır.22  

Boole’ye göre mantığın kendisine benzediği iki bilim bulunmaktadır; bun-
lardan birisi cebir öbürüyse doğa bilimidir. Her iki bağlantısıyla Boole’nin 
mantığa kazandırmak istediği nihai anlam, onun bir zihin bilimi (science of the 
mind) olmasıdır. Bütün doğa bilimleri gibi, akli işlemlerin bilimi olarak mantık da 
gözleme dayanmak durumundadır. Bu gözlemin konusu, kendileri vasıtasıyla 
yasaları belirlemek istediğimiz akli işlemler ve süreçlerdir. Gözlem, bilimin do-
ğasında bulunan bir gereklilik olmakla birlikte gözlem konusu, harici varlıklar 
değil de zihinsel süreçler olunca, mantık biliminde gözlemin uygulanışıyla ilgili 
bazı özel şartlar dikkate alınmalıdır. İlkin, zihin yasalarına ilişkin bilgiyi 
araştırırken kapsamlı bir gözlem birikimi ile buna dayanan tümevarış gerekmez. 

 
21  Boole (1854, s. 226) Bu ifadeyle Boole’nin Kant’a göndermede bulunduğu son derece açıktır.  
22  Boole (1854, s. 1-2). 
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Tek bir örnekte açık bir şekilde idrak edilen doğruluk genel olup diğer örnekler-
dekinin aynısıdır. Ayrıca, doğa biliminin yasalarında az çok geçerli olan ihtimali-
yet, mantık yasalarında söz konusu değildir. Zira tecrübemiz arttıkça daha kesin 
mantıksal doğruluklara ulaşmayız. Ancak gözlemden elde edilen zihin yasaları, 
herhangi bir metafizik teoriden tamamen bağımsız olarak gerçek bir varlığa sahip-
tirler. Dolayısıyla onların doğruluğu, metafizik temellerden bağımsızdır. Gerçek 
gözlem üzerine dayanan zihin yasalarının yanı sıra onlarla kurulacak olan herhangi 
bir akılyürütme sistemi de metafizik mülahazalardan bağımsızdır.23  

Sistemsel yapıları bakımından doğa bilimleri ile mantık arasında daha kesin 
bir benzerlik varsa o da bütün bilimlerin genel gerçekliklere dayanmalarıdır. Bu 
gerçekliklerden bazıları birincil ve asli iken öbürleri ikincil olup birincilerden 
türetilmişlerdir. Türetilmiş olanlardan bazıları hâlihazırda bilinmekteyken bazıları 
bilkuvve birincilerde içerilmişlerdir. Kepler tarafından keşfedilen oval hareket 
(elliptic motion) yasaları astronomideki genel gerçekliklerdir, fakat onun aslî 
gerçeklikleri değildirler. Aynı şekilde matematikte sınırsız çeşitlilikteki bilinen ve 
muhtemel teoremler birer genel gerçeklik olmakla birlikte hepsi birden birkaç 
temel aksiyoma dayanırlar. Mantık bilimi de, böylece aslî gerçeklikler ile onlara 
dayanan, onlardan tümdengetirilen ve yine onlara çözümlenen ikincil gerçeklikle-
rin toplamından oluşur.24 Mantıkta söz konusu olan gerçeklikler, Boole tarafından 
birinci ve ikinci önermeler olarak adlandırılmıştır.25  

Filozofa göre bilimlerin temel gerçeklikleri arasında birbirine çok benzeyen 
iki disiplin bulunmaktadır; bunlar mantık ve cebirdir. Genel akılyürütmede ve 
cebirde uygulanan zihinsel işlemler arasında yalnızca büyük bir benzerlik bulun-
mamaktadır, aynı zamanda bu iki bilimde uygulanan zihinsel işlemlerin bağlı 
olduğu yasalar arasında önemli ölçüde örtüşme söz konusudur. Ancak bu, iki 
bilimin alanlarının aynı olduğu anlamına gelmez. Ayrıca her iki bilimin de da-
yandığı bir ilke olarak dil, kendisine özgü genel kurallara sahiptir. Boole’ye göre 
dil, sadece düşünceleri ifade etmeyi değil aynı zamanda düşünmeyi sağlayan bir 
araçtır. Dilin sembolleri, bilimsel dilin unsurlarıdır. Dolayısıyla semboller üzerine 
yapılan bir araştırma dil hakkındaki bir inceleme olarak görülebileceği gibi zihin-
sel süreçler üzerine doğrudan doğruya yapılan bir araştırma olarak da değerlendi-
rilebilir. Her iki yaklaşım biçimsel olarak birbirine eşittir.26 Sembollerin seçimi, 
bir yere kadar rastgele yapılır ve sembollere yüklenecek anlamlar tamamen uz-
laşımsaldır; yani onlar, istenilen herhangi bir anlamda kullanılabilirler. Ancak 
burada iki temel şarta bağlı kalmak gereklidir: Birincisi, sembollerin anlamı bir 
kez tayin edildikten sonra, bir başka uzlaşımdan kalkılarak akılyürütmek mümkün 
değildir; ikincisi, akılyürütme sürecinin kendisine göre işletileceği kurallar, ta-
mamen tayin edilen anlamlara bağlıdır. Sıralanan ilkeler çerçevesinde, mantık ile 
cebirin alanları, yasaları ve şartları birbirinden bağımsız kalmak üzere, mantık ve 

 
23  Boole (1854, s. 3-4, 39-41) 
24  Boole (1854, s. 4-5) 
25  Boole (1854, s. 53, 226-227) 
26  Boole (1854, s. 24-25) 
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cebirin sembollerine ilişkin yasaların süreçleri arasında herhangi bir uygunluk 
yahut örtüşme hipotezi tesis edilebilir.27  

Modern dönemde, özellikle matematik yöntemi kullanan filozofların benim-
sediği dil anlayışı, Boole’de daha kesin çizgilere kavuşmuş görünmektedir.28 
Esasen Boole, Galileo’dan itibaren aynı matematik merkezli bilim ve dil fikrinin 
varisidir. Filozofun müracaatta bulunduğu kaynaklardan birisi olan Cudworth (ö. 
1688), yine Galileo çizgisinde bulunan bir düşünürdür. Tıpkı Galileo’da olduğu 
gibi, ona göre de doğa insanla belirli bir lisanda konuşmaktadır. Doğada görülen 
hareketler, konuşma dilindeki gibi işaretlerdir. Her iki dilde de, işaret ile düşünce 
arasında bir türdeşlik söz konusu değildir. Ancak işaretler ile olaylar arasında bir 
kez uzlaşım meydana gelince insan, doğanın dilini anlayıp onunla konuşmaya 
başlar.29 Bu düşüncelerden ilham alan Boole, mantığı dile, dili de sınıflama ile 
sınıf-üye ilişkisine indirger: 
 

Mantığı mümkün kılan, zihinlerimizde genel mefhumların bulunması, bir sınıfı kav-
rayabilmemiz ve onun üyelerini ortak bir adla gösterebilmemizdir. Böylece Mantık 
Teorisi, Dil Teorisine temelden bağlıdır. Mantıksal önermeler ile onların zihinsel sü-
recin yasaları üzerine kurulması gereken bileşim yasalarını başarılı şekilde sembol-
lerle gösterecek bir teşebbüs, felsefî dile doğru atılmış bir adım olurdu.30  

 
Boole felsefî dil (philosophical language) deyimini, oldukça dar ve özel bir 

anlamda kullandığını bilhassa belirtir. O, Hamiltoncu mantık geleneğinin, felse-
feyi hakiki varlığın ve sebeplerin bilimi olarak anlayan klasik Senecacı çizgide 
olduğunu belirttikten sonra bu anlamda bir felsefenin mümkün olmadığını söyler. 
Filozofun buradan varacağı sonuçsa, mantığın felsefeyle değil matematikle bir 
düşünülebileceğidir:  
 

Öyleyse felsefenin doğasına [ilişkin] görüşüme göre şunu iddia etmek zorundayım ki 
Mantık, felsefenin hiçbir parçasını teşkil etmez. Doğru sınıflama ilkesince bizler, 
artık, Mantığı Metafizikle değil Matematikle bir saymak zorundayız.31  

 
Buradan da anlaşılıyor ki, geleneksel felsefeyi izleyen düşünürlerin MCne 

karşı çıkmaları son derece doğaldır; çünkü MCnin uygulanabileceği alan, gele-
neksel felsefeden ziyade, doğa bilimine mutabakat ettiği varsayılan çağdaş felse-
fedir.  

Mantığı matematikle ve dille aynı kategoride değerlendiren Boole’nin, kur-
mak istediği MC ile ilgili bazı temelleri oluşturmaya çalıştığı son derece açıktır. 
Jevons’un belirttiği üzere GM, kavramı nitel olarak görür. Bu yaklaşıma uygun 
olarak, tümel yahut tikel niceleyici kullanılmış olsa bile, önermedeki konu ile 

 
27  Boole (1854, s. 6)  
28  Boole’nin kendisinden ilham aldığı Latham’ın (1812-1888) bazı ifadelerinin filozofta tecessüm 

ettiği görülmektedir. Mantığın, dilin yalnızca bir parçası olduğunu düşünen Latham, öte yandan 
onun dil konusundaki yetersizliğini vurgulamak üzere şöyle der: “Mantık, dil meselelerinde iyi bir 
hizmetkâr ama kötü bir efendidir…” Bkz. Latham (1878, s. 136, 155)  

29  Cudworth (1845, III, s. 612-613)  
30  Boole (1847, s. 4-5). 
31  Boole (1847, s. 12-13). 
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yüklem ilişkisi nitel bir açıdan ele alınır. Yani önerme, yüklemi konusuna bağlaç 
yardımıyla birleştirilmiş kavramlardan oluşur. Böylece “Bütün metaller element-
lerdir” önermesinde konunun yüklemin bir parçası olduğu ifade edilir, bağlaçsa 
önermenin iki parçası arasındaki içerme yahut dışlama bağıntısını kurar. Önerme-
deki tümel niceleyiciyle sadece konu nicelenmekte, ancak yüklemin ne kadarının 
konu olduğu belirtilmemektedir. Yüklem nicelendiğindeyse ortaya “Bütün metal-
ler bazı elementlerdir” önermesi çıkmaktadır. Bu önermenin yukarıdaki önerme-
den önemli bir farkı vardır: Burada iki sınıf arasındaki içerme yahut dışlama 
bağıntısı değil onların özdeşliği söz konusudur; dolayısıyla önerme, artık bir 
denklem (equation) haline gelmiştir. Ne var ki, iki önerme yorumu arasındaki bu 
kavram farklılığının önemi, matematikle temas kurulmaksızın anlaşılamaz. Boo-
le’nin araştırmaları göstermiştir ki önerme, bir denklem olarak görülebilirse, 
GMın bütün tümdengelişlerine ve daha pek çoklarına, cebirsel süreçle 
ulaşılabilir.32 Boole, önermeyi şöyle anlar: “Mantıksal bir önerme, bu çalışmanın 
yöntemine göre, biçimi, yer değiştirme ve dönüştürme kurallarını belirleyen bir 
denklemle ifade edilebilir…”33 MC teorilerinin tamamı, eşitlik bağıntısına izin 
vermeyen asimetrik önerme biçimlerini eşitlik bağıntısı içerisinde ifade etme 
özelliğine sahiptirler. Dolayısıyla a = b önermesi, herhangi bir değer değişimi 
olmaksızın a’nın b ve b’nin a yerine geçebileceğini ifade eder; yani a = b ve b = 
a. Başka bir deyişle, yukarıdaki önermede b olmayan hiçbir a olmadığı gibi a 
olmayan hiçbir b söz konusu değildir.34 MCnin amacı, düşünceyi sadece nitel 
değil nicel cepheden de ele alarak önermeyi denklem haline getirebilmektir. Esa-
sen, düşüncenin doğası gereği cebirsel olduğu noktasında Boole’nin hiçbir şüphe-
si yoktur. O, MCnin kısmen GMla ortak bir zemini paylaştığını düşünürken de 
bunu kastetmektedir. Sözgelişi kıyasın öncülleri denklemlerle ifade edilirse, ön-
cüllerdeki ortak sembolün atılmasıyla kendiliğinden sonucu ifade eden üçüncü bir 
denklem ortaya çıkar. Yani a = b ve b = c ise iki öncülde ortak olan sembol b 
olduğuna, bu ortak sembol GMta orta kavram olarak adlandırıldığına ve kural 
gereğince orta kavram sonuçta yer alamayacağına göre b sembolü (a = b) = (b = 
c) denkleminden çıkarıldığında geriye a = c kalır ki bu kıyasın sonucundur.35 
Kısaca Aristoteles’in kıyas teorisi, Boole için cebirsel sürecin kendisinden başka 
bir şey değildir. Ayrıca, sembolizmin GMın doğasına aykırı olduğu söylenemez; 
tam aksine Aristoteles kıyas şekillerini açıklarken sembollere başvurmuştur, an-
cak bu semboller, matematikteki kadar mükemmel değildir. Bununla birlikte 
mantık, tıpkı geometri gibi aksiyomatik gerçeklere dayanır ve mantık teoremleri, 
sembollerin bağlı olduğu yasalarla belirlenir. Boole, mantık ile matematik 
arasında, bir özdeşlik değil ama mutlak bir paralellik bulunduğuna inanmak-
tadır.36  

Boole’nin MC, daha sonra Frege’nin de değişik bir terminoloji içerisinde 
tekrarlayacağı üzere, sembollerin anlamsal yorumları ile onların bileşim yasa-

 
32  Jevons (1869, s. 7-8). 
33  Boole (1847, s. 8). 
34  Ladd (1883, s. 17-18); Whitehead (1898, s. 5, 18) 
35  Boole (1847, s. 8). 
36  Boole (1847, s. 11, 13). 
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larını birbirinden ayırt etmekle başlar. Bunun, sonuçları hesaplanmış bir ayrım 
olduğunu, Boole’nin bilim tarifinden açık şekilde anlamak mümkündür: Bilim, 
ilişkiler ve yasalarla ilgilenir; zihnin akılyürütme işlemleri, belirli yasalara 
bağlıdır ve mantık bu yasaları araştıran bilimdir.37 Analiz yahut onun anlamdaşı 
cebirde38 uygulanageldiği üzere işlemin geçerliliği, kullanılan sembollerin an-
lamına değil onların bileşim yasalarına bağlıdır. Bağıntıların doğruluk değerini 
değiştirmeyecek herhangi bir yorum sistemi varsayılabilir; dolayısıyla aynı cebir-
sel işlem, belirli bir yorum sistemine göre sayıların nitelikleri sorununu çözümle-
mede kullanılabileceği gibi, aynı işlem başka bir yorumlamayla mekanik yahut 
optiğin bir sorununu çözümlemede kullanılabilir.39 Dolayısıyla MCnin en önemli 
ilkesi, sembollerin anlamları ile onların bileşim yasalarını birbirinden ayırt ederek 
bunlardan ikincisini esasa almaktır.  

 
 
3. Dilin Mantık-Cebirsel Morfoloji ve Sentaksı 
 
Mantığı cebirsel dile indirgeyen Boole, GMın bağımlı olduğu konuşma dili 

ile cebirsel dil arasındaki önemli uyuşmazlıkların farkındadır. Öte taraftan o, cebir-
sel dili ve onu tayin eden yasaları oldukları gibi mantıkla sentezleme yahut ona 
uyarlama gibi bir amacın açıkça imkânsız olduğunu düşünmektedir.40 Bu yüzden 
filozof, bir yandan cebirsel dili belirleyen yasaları GMın dili çerçevesinde yeniden 
gözden geçirmek, bir yandan da konuşma dilinin ifadelerini, bu gözden geçirilmiş 
cebirsel dile göre yorumlamak durumundadır. Bu iki gereksinim, aslında MCnin 
inşasında izlenen ve bir bakıma onun varlık sebebi sayılabilecek iki önemli strate-
jidir. Boole, konuşma dilinin ifadelerini MCne göre yorumlarken, kelimeler ve 
kelime öbekleri ile cümleler olmak üzere iki nokta üzerinde yoğunlaşmaktadır ki 
bunlar, MCnin morfolojik ve sözdizimsel ilkelerini oluşturacaklardır. Böylece 
filozof, dilin mantık-cebirsel yorumuyla teorisini şekillendirmeye başlar.  

Bütün lisanların unsurları, işaretler yahut sembollerden oluşur. Kelimeler 
sembollerdir; onlarla şeyler, şeylerle ilgili basit mefhumlardan karmaşık düşünce-
lerin üretilmesini sağlayan zihinsel işlemler, tecrübemize konu olan nesnelerde 
varolduğu kabul edilen etki, edilgi yahut nitelikler arasındaki ilişkiler ve algılayan 
zihnin duyumlamaları gösterilir. Matematikte de harfler ve –, +, = gibi semboller 
belirli bir uzlaşım içerisinde kullanılırlar; onlarla sayılar ve niceliklerden ziyade 
işlemler ve ilişkiler gösterilir. Her iki durumda da sembol, rastgele seçilmiş ol-
makla birlikte etraflıca belirlenmiş bir yorum içerisinde diğer sembollerle birleşti-
rilebilen bir işarettir. Bu sembollerin birleştirilmesiyse, işaretler arasındaki 
karşılıklı ilişkilere dayanan kesin yasalarla belirlenir. Boole şöyle der:  

 
37  Boole (1854, s. 3). 
38  Euler (1822, s. 2).  
39  Boole (1847, s. 3), (1854, s. 3, 43). Boole’nin önemini vurguladığı bu ilke, Quine tarafından 

MMta başarıyla uygulanacaktır. Bkz. Quine (1961, s. 1-2).  
40  “Sayı biliminin notasyonunu ödünç alarak [yapılacak] yeni bir uyarlamada, uygulamayı belirleyen 

yasaların değişmeden kalacağını farz etmek, sadece bir hipotezden ibaret olurdu.” Bkz. Boole 
(1854, s. 6). 
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Romalılar, bizim İngilizce’de ‘state’ diye adlandırdığımız şeyi Latince’de ‘civitas’ 
diye ifade ederler. Hem onlar hem de bizler aynı kavramı ifade etmek için başka bir 
kelimeyi pekâlâ kullanabilirdik. Üstelik, dilin doğasındaki hiçbir özellik, aynı anlamı 
ifade etmek için sadece bir harf kullanmamızı engellemez. Eğer bu yapılsaydı, o har-
fin kullanılışıyla ilgili yasalar, Latince ‘civitas’ ve İngilizce ‘state’ kelimelerinin kul-
lanılışıyla ilgili yasalarla aynı mahiyette olurdu...41  

 
Filozof, sembollerin, bazılarına göre sadece zihindeki kavramları gösterdiği-

ni, bazılarına göreyse şeyleri gösterdiğini belirtir. Ona göre bu tartışmanın MCnin 
yöntemi açısından büyük bir önemi yoktur; zira hangi tez benimsenirse benim-
sensin bu, sembollerin kendilerine göre işletileceği yasalarla ilgili herhangi bir 
değişikliğe yol açmaz. Çünkü akılyürütme sürecinde işaretler kavramlar ve zihin-
sel işlemlerin yerini tutarlar, bunlarsa şeyleri ve şeyler arasındaki ilişkileri göste-
rirler; dolayısıyla işaretler, şeyleri ve şeyler arasındaki ilişkileri göstermiş olurlar. 
Mademki işaretler kavramlar ve zihinsel işlemlerin yerini tutarlar, o halde birinci-
ler ikincilerin bağlı olduğu aynı yasalara tabidirler.42 Bu görüşüyle Boole, GMta 
dikkatle birbirinden ayırt edilen kavram ve kelime ile önerme ve yargı deyimleri-
ni anlamdaş olarak aldığını ortaya koymaktadır.  

Boole’ye göre, akılyürütmenin araçları olarak dilin bütün işlemleri aşağıda 
ilkeleri sıralanan bir semboller sistemi tarafından yönetilir. Bu mantık sembolle-
rinin kullanımı, belirli yasalara bağlıdır ve bu yasalar, cebirdeki sembollerin bağlı 
olduğu yasalara kısmen uymakta kısmen de onlardan ayrılmaktadır. 

a. MCnde kavramları gösteren x, y, z gibi harfler konuşma dilindeki adları, 
sıfatları ve tasvir ifadelerini dile getirirler. Boole bu sembollerin dağıtıcı özelliğe 
sahip olduğu açıklamak için GMın yüklemleme ilkelerinden birisine atıfta bulu-
nur. Yani yükleme yüklemlenen konuya da yüklemlenir. Buna göre bir nitelik 
yahut şartın, bir kümenin elemanları vasıtasıyla kümeyi etkilemesi ile doğrudan 
kümenin elemanlarıyla birlikte bundan etkilenmesi arasında fark yoktur. Başka 
bir deyişle bütünün elemanlarına atfedilen şey, o bütünün parçalarının her ele-
manına atfedilmiştir.43  

b. Zihinsel işlemleri gösteren x, +, – gibi işlem işaretleri. Zihinsel işlemler 
vasıtasıyla şeylerin kavramları birleştirilip ayrılarak aynı unsurlardan yeni kavram-
lar elde edilebilir. Boole’ye göre bu zihinsel işlem sembolleri, parçaları bir bütün 
haline getirmenin yanı sıra bir bütünü parçalarına çözümlemenin araçlarıdır. 
Aşağıda açıklanacağı gibi bölme (÷) işlemi, MCne özgü nedenlerden dolayı 
çıkarmaya indirgenir ve onunla özdeş sayılır. Cebirdekine benzer şekilde MCnde 
toplama ve çarpma sembolleri olumlu, çıkarmaysa olumsuz bir işlem anlamına 
gelir.44  

c. Önerme bağlacının yerini tutarak eşitliği gösteren = sembolü. MCnde bu 
sembol, cebirdeki anlamı olan, biri diğerinden ne eksik ne de fazla olan büyük-

 
41  Boole (1854, s. 25-26). 
42  Boole (1854, s. 26). 
43  Boole (1854, s. 34). 
44  Mesela bkz. Peacock (1842, II, s. 2). 
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lüklerin birbirine özdeş olduğu postülasıyla örtüşmektedir.45 Bu anlamı ifade eden 
aksiyomlarsa şöyledir: c1. Eşit şeylere eşit şeyler eklendiğinde toplamlar eşittir, 
c2. Eşit şeylerden eşit şeyler çıkarıldığında kalanlar eşittir.46 Ancak MCndeki 
eşitlik kavramının, aşağıda görüleceği üzere cebirdekinden bazı farkları vardır.  

Adlandırıcı veya niteleyici işaretler, ya bir şeyin adını ya da ona ait olan nite-
liği yahut durumu ifade ederler. MCde bu işaretler, konuşma dilindeki özel ve 
genel adlar ile sıfatların karşılığı olarak alınırlar. Adlar ile sıfatlar arasında şöyle 
bir farklılık bulunduğu düşünülebilir: Adlar, bireysel şeyin zati varlığını gerekti-
rirlerken sıfatlar varlığı gerektirirler. Varlık yahut şey kavramları sıfatla ilişkilen-
dirilirse, akılyürütmenin bütün temel amaçları bakımından adın yerine geçer ve ad 
olarak değerlendirilir. “Su akışkan bir şeydir” sözüyle “Su akışkandır” ifadesinin 
zihinsel olarak aynı olup olmadığı bir tartışma konusu yapılabilmekle birlikte, 
akılyürütme süreci bakımından ikisi arasında bir fark yoktur.47  

Boole’ye göre x, y, z gibi harflerle gösterilen sınıf, kavranabilir bir nesneler 
topluluğudur. Cebirsel akılyürütme sürecinin kendisiyle başladığı bu semboller 
gibi geçerli şekilde işletilen bu sürecin sonunda ulaşılan ifadeler de kavranabilir 
bir olayı yahut gerçekliği gösterirler. Topluluk olarak sınıfı oluşturan bireylere, 
özel isimler ve nitelemeler tatbik edilebilir. Filozof, sınıf kavramını MCnde özel 
bir anlamda kullandığını belirtir. Nesnelerin bir sınıfta bulunması, ancak onların 
belirli özelliklere sahip olmalarıyla mümkündür. Bu akli bir seçim etkinliğidir. 
Seçimin ölçütleri, sınıfın hiçbir nesneyi kapsamayacağı şekilde daraltılabileceği 
gibi, her nesneyi kuşatacak derecede genişletilebilir de.48 Böylece Boole sınıf 
kavramını, tek bir elemanla ilişkili olarak iki ana nicel özelliğe göre ele alır; sınıf 
ya evrenseldir ya da boştur. Evrensel sınıf, konuşma dilinde “her şey”, “bütün 
varlıklar” ve “evren” gibi sözlerle ifade edilirken MCinde 1 sayısıyla gösterilir. 
Sınıfta yer aldığı düşünülen şeylerin, bilfiil varlık olup olmaması, somut yahut 
soyut olması fark etmez. Belirli bir niteliğe göre bir sınıf içerisinde bulunan şey-
ler, diğer bireylerle paylaştıkları başka bir niteliğe sahip oldukları sürece, birden 
fazla sınıf içerisinde düşünülebilirler.49 Ancak “insan” ve “insan-değil” gibi birbi-
rinin çelişiği üyelerden aynı zamanda oluşan bir sınıf düşünülemez.50 “Hiçbir 

 
45  GMta konu ile yüklem arasında üç türlü özdeşlik söz konusudur ki bunlar hem GMta hem de 

MCnde önermelerin çevrilmesinde iş görmektedir. MCnde bu özdeşlik türleri, aynı zamanda 
denklem türleri anlamına gelmektedir. S konuyu, P yüklemi ve V tikel niceleyiciyi gösterdiğinde 
özdeşlik türleri şöyledir: a) Basit özdeşlik (simple identity): Örneğin S = P ve P = S. b) Kısmi öz-
deşlik (Partial identity): Örneğin S = SP ve SP = S. c) Sınırlı özdeşlik (Limited identity): Örneğin 
VS = VP ve VP = VS. Bkz. Jevons (1874, I, s. 44-51); Keynes (1906, s. 191-192).  

46  Boole (1854, s. 27, 32, 36). Ayr.Bkz. Kneale (1956). Eşitliğin iki tarafında bulunan değerlerle 
birlikte eşitlik sembolü, denklemi (equation) oluşturur. Denklem, iki tarafın birbirine eşit olduğunu 
gösteren temel önerme biçimidir. MCndeki anlamıyla denklem, konusu ve yüklemi birbirine eşit 
olan önermedir. Bu önerme, Platon’daki anlamıyla konu ve yükleminin yerleri koşulsuz olarak 
değiştirilebilen bakışımlı (symmetrical) önermelerdir. Aristoteles de aynı düşünceyi benimseye-
cektir. Ona göre konu ve yüklemi, tür ve ayrımdan oluşan “insan düşünendir” gibi önermelerin 
terimleri koşulsuz olarak yer değiştirebilir.  

47  Boole (1854, s. 27). 
48  Boole (1847, s. 5), (1854, s. 68). 
49  Boole (1847, s. 15, 1854, s. 28). 
50  Boole (1854, s. 49). 
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şey” ve “hiçbir varlık” gibi sözlerle dile getirilen boş sınıfsa, MCnde 0 sayısına 
karşılık gelir. “Hiçbir şey” ve “evren”, sınıf kaplamının iki sınırıdır: Terimlerin 
gösterdiği sınıflar “hiçbir şey”den az ve “her şey”den çok olamayacakları için, 0 
ve 1 MCnin önemli ilkelerinden birisidir.51 Boole’ye göre MC, bu bakımdan da 
cebirle uygunluk içerisindedir, çünkü hem cebirde hem de MCnde y sınıfı her ne 
olursa olsun 0y = 0 ve 1y = 1’dir.52 Bir denklem nicel olarak 1 = 0 eşitsizliğini 
gösteriyorsa bu ya bir sınıfın bulunmadığını ya da çelişik önermelerin aynı denk-
lem içerisinde bir araya getirildiğini gösterir.53 Öte yandan sınıf, birden fazla 
kavramın topluluğu, yani bir kavram topluluğu (aggregate conception) anlamına 
gelmektedir. Buysa, bir iddia bildirmeksizin kavramların bir araya getirildiği 
“ağaçlar ve mineraller” yahut “çıplak dağlar veya verimli vadiler” örneklerinde 
görüldüğü gibidir.54  

Kavramlardan bir topluluk meydana getirme işlemi ya olumlu ya da olumsuz 
bir anlam ifade eder. Bu bakımdan Boole, cebirdeki çarpma ve toplamanın parça-
ları bir araya getirme anlamında olumlu, çıkarmanınsa bütünü parçalarına ayırma 
anlamında olumsuz bir mana ifade ettiğini belirterek, cebirsel sembollerin 
mantık-cebirsel yorumuna girişir. Çarpma işlemi, x ve y gibi sınıfların kesişmesi-
ni ifade eder ve iki sınıfın kesişimi xy diye gösterilir. xy, hem X hem de Y 
sınıfının bütün elemanlarını ifade eder.55 Cebirde çarpma işleminden önce gelen 
sembol, konuşma dilinde sıfatların karşılığıdır. Dolayısıyla z (x + y) = zx + zy ise 
“Avrupalı erkekler ve kadınlar” ibaresi de “Avrupalı erkekler ve Avrupalı 
kadınlar” ifadesine eşittir. Toplama sembolüyse (+), x ve y gibi sınıfların bileşi-
mini ifade eder ve x + y diye gösterilir. x + y ifadesi, X ve Y sınıflarının birbirin-
den tamamen farklı olup hiçbir ortak üyeye sahip olmadıklarını gösterir. Cebirde-
ki toplama sembolü, konuşma dilinde ve, veya (ya, ya da) gibi edatların 
karşılığıdır.56 Boole’ye göre bu edatlar arasında şöyle bir fark vardır: Genellikle 
ve edatı önermenin konusunu, veya ise yüklemini oluşturur. Örneğin, “Alim ve 
dünya adamı mutluluğu hak eder” cümlesinde ve edatının konuyu, “Faydalı şeyler 
ya haz verir ya da acıyı engeller” cümlesindeyse ya, ya da edatının yüklemi teşkil 
ettiği görülür. Boole’ye göre bu edatların kullanımında önemli olan, onların birbi-
rine eklemlediği şeylerin tek bir şey mi yoksa birbirini dışlayan iki şey mi oldu-
ğuyla ilgilidir. Bu tespit, özellikle söz konusu ifadelerin birinci önerme mi yoksa 
ikinci önerme mi olduklarının belirlenmesinde büyük önem taşır. Boole, bu edat-
ların kuvvetle ayırma yahut dışlama anlamı taşıdığına inanmaktadır, bu yüzden 
onların toplama sembolüyle gösterileceğini belirtir. Böyle anlaşıldığında dahi söz 
konusu ifadelerden ne anlaşıldığı yoruma bağlıdır ve sembolleştirme işlemi bu 

 
51  Boole (1854, s. 47). Burada MC ile cebir arasındaki diğer uyumsuzluğun tezahür ettiği görülmek-

tedir. Çünkü cebirde pozitif sayılar sıfırdan büyükken negatif sayılar sıfırdan küçüktür. Yani n = 0 
ise n + 1daima pozitif bir sayıyı, n – 1 de daima negatif bir sayıyı ifade edecektir. Bkz. Euler 
(1822, s. 5) Demek ki cebirde “her şey”den çok olan bir büyüklük düşünülemese de 0 olarak var-
sayıldığında “hiçbir şey”den az olan bir büyüklük düşünülebilmektedir.  

52  Boole (1854, s. 47-48). 
53  Boole (1847, s. 65). 
54  Boole (1854, s. 32). 
55  Boole (1847, s. 21). 
56  Boole (1854, s. 66) Ayr.Bkz. Shearman (1906, s. 38)  
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yorumlardan birini esas almak durumundadır. Sözgelişi “ya x ya da y olan şeyler” 
ifadesindeki edat ayırıcı sayıldığında bile iki şekilde yorumlanabilir. Birincisi “x 
olup y olmayan şeyler veya y olup x olmayan şeyler” yorumudur ve x (1 – y) + y 
(1 – x) şeklinde gösterilir. İkincisi “ya x olan şeyler, ya da x değilse y olan şeyler” 
yorumu olup x + y (1 – x) şeklinde gösterilir.57 İki yahut daha fazla sayıda nesne-
ler sınıfını ifade eden terimlerin arasında yer alan bu eklemler, söz konusu 
sınıfların tamamen birbirinden farklı olduğunun belirtisidir. Yani bir sınıftaki 
üyelerden hiçbirisi diğerinde bulunmaz. Öyleyse ve, veya gibi edatlar, toplama 
sembolüne benzemektedir ve cebir ile konuşma diline ait bu sembollerden her 
ikisinin yasaları özdeştir. Örneğin x konuşma dilinde “erkekler”i, y “kadınlar”ı; 
öte yandan aynı semboller sırasıyla aritmetikteki “3” ve “4” sayılarını göstersin. x 
+ y = y + x eşitliğinde sembollerin yerlerinin farklı olması aritmetikte nasıl bir 
düşünce farklılığına yol açmıyorsa, aynı şekilde “erkekler ve kadınlar” demekle 
“kadınlar ve erkekler” demek arasında, uzlaşımsal ve ikincil hususiyetler dışında 
bir fark yoktur. Cebirdeki çıkarma sembolü (–), çarpma ve toplama işlemlerinin 
ifade ettiği anlamın kaçınılmaz bir karşıtıdır. Çünkü parçaları bütün haline getir-
mek ve bütünü parçalarına ayırmak biri olmaksızın diğeri anlaşılamayan işlem-
lerdir. Çıkarma işleminin konuşma dilindeki karşılığı, “Asyalılar hariç bütün 
insanlar” ve “Monarşik olanlar dışında bütün devletler” örneklerinde görüldüğü 
gibi “hariç” yahut “dışında” gibi kelimelerdir. Bu örneklerde hariç tutulan şeyle-
rin, kendisinden hariç tutulduğu bütünün bir parçası olduğu dile getirilmektedir. 
Böylece x “insanlar”ı ve y “Asyalılar”ı yani “Asyalı insanlar”ı gösteriyorsa, bu 
durumda “Asyalılar hariç bütün insanlar” ifadesi x – y şeklinde gösterilebilir. 
Eğer yukarıdaki ifadenin iki terimi “beyaz” (z) gibi bir başka sıfatla nitelenseydi, 
“Asyalılar hariç bütün insanlar” ifadesi “beyaz Asyalılar hariç bütün beyaz insan-
lar” ifadesine eşit olurdu; yani z (x – y) = zx + zy. Akılyürütmenin bütün temel 
amaçları bakımından çıkartılan şeylerin sözün sıradüzeninde nerede yer aldığının 
bir önemi yoktur. Dolayısıyla x – y = – y + x’dir.58  

Çıkarma işleminin MC ile cebirdeki anlaşılma biçimleri arasında esaslı bir 
fark göze çarpmaktadır. Euler’e göre negatif bir sayı, bir bütünden hariç tutulan 
parça anlamına gelmez. Tam aksine o, sıfırdan küçük olan bir büyüklüktür. Do-
layısıyla sıfırdan istenildiği kadar pozitif büyüklük çıkarılsa geriye yine negatif 
bir sayı kalır. Euler pozitif sayıları gerçek mülklere, negatif sayıları da borçlara 
benzetir. Ona göre dünyada hiçbir şeyi bulunmayan ve üstelik borçlu bulunan bir 
kimsenin 50 lirası olsa bile sonuçta onun yine borcu vardır.59 Whitehead, sıfır 
sayısını, hiçlik ifade eden bir sınıf olarak anlamanın yanlışlığına dikkat çekmek-
tedir. Zira boş sınıf bu şekilde anlaşılınca, sınıflar arasında hiçbir fark bulunma-
yacaktır. Örneğin, a – a ve b – b ifadeleri sadece birbirinin eşdeğeri değil, kesin-
likle özdeş biçimler olacaklardır.60 Buradan da anlaşılabileceği gibi, çıkarma iş-
lemi ve sıfır sayısıyla ilgili cebirsel düşünceler, limit sorununu doğrudan etkile-
mektedir. Çünkü Boole’ye göre bir sınıfın küçük limiti (minor limit), sınıftan 

 
57  Boole (1854, s. 55-57). 
58  Boole (1854, s. 33-34).  
59  Euler (1822, s. 4-5).  
60  Whitehead (1898, s. 24).  



George Boole ve Mantık Cebiri 297 

   

büyük limiti (major limit) çıkarmak suretiyle elde edilebilir ki bu zorunlu olarak 
sıfırdan büyük bir değerdir.61  

Boole’ye göre bölme işlemi söz konusu olduğunda MC ile cebir arasındaki 
örtüşme sekteye uğrar; çünkü z gibi bir özelliğe sahip x sınıfının, aynı özelliğe 
sahip y sınıfıyla özdeş olduğu kabul edildiğinde buradan x sınıfının üyelerinin y 
sınıfının üyeleriyle evrensel anlamda özdeş olduğu sonucu çıkmaz. Yani zx = zy 
ise buradan x = y olduğu sonucu çıkmaz. Başka bir deyişle matematikçilerin aynı 
denklemin iki tarafının aynı sayıya bölünebileceği aksiyomunun MCnde hiçbir 
biçimsel eşdeğeri (formal equivalent) yoktur. Bu yüzden bölme işlemi ve yasaları, 
MCnde çıkarmaya indirgenir. Esasen Boole’ye göre bölme aksiyomunun, cebirde 
dahi evrensel bir geçerliliği yoktur. zx = zy denkleminden x = y olduğu sonucu, 
ancak ve ancak z ≠ 0 ise geçerli olarak çıkarılabilir. z = 0 şartı cebirsel sistemde 
uygulanabilir olsaydı, bu durumda MC ile cebir, bölme yasası konusunda uyum-
suz olmazdı.62  

Yukarıda belirtilen yorum sistemi doğrultusunda GMın ifadeleri, cebirsel 
denklemler halinde gösterilebilir. Örneğin “hiçbir x y değildir” ifadesi “xy = 0” ve 
şeklinde gösterilir. “İyi” gibi bir sıfat, niteleme terimi olarak kullanılıyorsa, iyi 
olan bütün şeylere uygulanabilen y harfiyle gösterilebilir. xy bileşimi, x ve y harf-
leri tarafından gösterilen adlar ve sıfatların ifade ettiği nesneler sınıfına aynı za-
manda uygulanabilir. Örneğin x “beyaz nesneler”i, y “koyunlar”ı gösteriyorsa, xy 
“beyaz koyunlar”ı gösterir. Buna ilaveten, z “boynuzlu şeyler”i gösteriyorsa, zxy 
“boynuzlu beyaz koyunlar”dan oluşan nesneler topluluğunu gösterecektir.63 
MCnde genel bir kural olarak, bir kavram yahut iddia ifade etmesi bakımından 
değeri bulunmayan sözcüklere sembolik karşılık verilmez. Örneğin “sert ve esnek 
metaller” ifadesinde iki sıfat arasında yer alan bağlaç, sembolik olarak gösteril-
memelidir; çünkü bu ifade “sert esnek metaller” ifadesine eşittir, dolayısıyla 
kısaca xyz diye gösterilir.64  

X, X-değil sınıfıyla birlikte evreni oluşturur. Böylece evren 1 olduğuna göre 
1 – x, X-değili ifade edecektir. y (1 – x) sembolü, üyeleri X değil Y olan bir sınıfı 
gösterir. (1 – x) (1 – y) sembolüyse üyeleri ne X ne de Y olan bir sınıfı gösterir.65 
Yine cebirde 0 ÷ 0 belirsiz sayı olduğuna göre MCnde de “Ölümlü olmayan in-
sanlar var değildir” gibi önermeler belirsiz sınıfı (indefinite class) gösterir.66  

 
X sınıfı   x 
X-değil sınıfı  1 – x 
Bazı X   vx yahut v (1 – x) = 0  
Bazı X-değil  v (1 – x) 
 

 
61  Boole (1854, s. 297-299).  
62  Boole (1854, s. 36-37).  
63  Boole (1854, s. 28-29). Yer değiştirme yasası gereğince zxy = zyx = xyz olacaktır. 
64  Boole (1854, s. 57).  
65  Boole (1847, s. 21), (1854, s. 81). 
66  Boole (1854, s. 89). 
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Boole çeşitli eklemlerden oluşan birinci ve ikinci önermelerin cebirsel dile 
nasıl dönüştürüleceğini örneklerle açıklar. Örneğin o (i) “Servet taşınabilir, kay-
nakça sınırlı ve ya haz veren ya da acıyı engelleyen şeylerden oluşur” ifadesini 
cebirsel sembollere dönüştürürken, önce onun mantık-cebirsel yorumuna girişir. 
İlkin ifadedeki “ve” bağlacı bir fazlalıktır, dolayısıyla ihmal edilebilir. Sonra 
ifadede servet, üç özellik yahut niteliğe sahip olmakla tarif edilmiş olup bu üç 
nesne topluluğu yahut sınıfının bileşiminden oluşmuş değildir. Öyleyse önerme-
deki terimler şu cebirsel sembollerle gösterilebilir: 

 
servet    s 
taşınabilir şeyler  t 
kaynakça sınırlı  k 
haz veren   h 
acıyı engelleyen  a 
 
Yukarıdaki ifadede geçen “ya haz veren ya da acıyı engelleyen” ibaresi, “ya 

haz veren, ya da eğer haz vermiyorsa acıyı engelleyen” ifadesine eşdeğerdir. Sa-
dece bu ifadenin dile getirdiği nesneler sınıfı dikkate alınırsa onun, “haz veren 
bütün şeylerle birlikte acıyı engelleyenler”den meydana geldiği söylenebilir. Bu 
yorumun sembolik ifadesiyse  

 
(i.1) h + (1 – h) a  
 
şeklinde olacaktır. Yukarıdaki sembolik ifade bütünüyle parantez içerisine 

alınırsa, (i) önermesinin sembolik ifadesi şöyle elde edilir: 
 
(i.2) s = tk {h + (1 – h) a} 
 
“ya haz veren ya da acıyı engelleyen” ibaresiyle kastedilen “acıyı engelle-

meksizin haz veren şeyler” yahut “haz vermeksizin acıyı engelleyen” olsaydı bu 
yorum h(1 – a) veya a(1 – h) şeklinde ifade edilirdi. Bu durumdaysa (i) önerme-
sinin sembolik ifadesi şöyle olurdu: 

 
(i.3) s = tk { h(1 – a) + a(1 – h)} 
 
“ya haz veren ya da acıyı engelleyen” ibaresi h + a şeklinde sembolleştiril-

seydi (i)’nin sembolik denklemi şöyle olurdu: 
 
(i.4) s = tk (h + a)  
 
Bu denklemse (i.3)’e eşit olurdu. Ancak bu iki denklem de, tkh ve tka ifade-

leriyle gösterilen nesne sınıflarının oldukça farklı şeyler olduğunu beraberinde 
getirir. Zira bu ifadelere göre, “taşınabilir ve kaynakça sınırlı şeyler”den hiçbiri, 
aynı zamanda “hem haz veren hem de acıyı engelleyen nesneler” evreninde bulu-



George Boole ve Mantık Cebiri 299 

   

namaz. Demek ki ifadeleri cebirsel denklemlere dönüştürmeden önce, kullanılan 
kelimelerden kastedilen içeriği kesinleştirmek şarttır.67  

 
4. Mantık Cebirinde Önermeler ve Çıkarım 
 
Mantık, şeyler (things) ve olaylar (phenomena) arasındakiler olmak üzere iki 

tür bağıntıyla ilgilenir. Bu bağıntıların her ikisi de sözle ifade edildiğine göre, 
mantığın, şeyleri ifade eden kelimeler arasındaki ile olayları ifade eden önermeler 
arasındaki bağıntıları ele aldığı söylenebilir. Şeylerin vasıfları, onlardan meydana 
gelen olayları yahut onların içerisinde bulunduğu şartları ifade eden bütün iddia-
lar, şeyler arasındaki ilişkilerle ilgilidir. Olaylar yahut onlar arasındaki karşılıklı 
ilişkilerle ilgili iddialar, olaylarla ilgili iddiaların birbirine bağlı olarak doğru 
yahut yanlış olmasıyla ilgilidir.68 Başka bir deyişle diğerleriyle ilişkili olarak 
doğru yahut yanlış olarak görülen ifadeler ikinci önermelerdir.69 Örneğin “bütün 
insanlar ölümlüdür” önermesinde “insan” ve “ölümlü” sözcükleri arasındaki varlık 
bağıntısı tasdik edilmiştir. İki basit önermeden oluşan “güneş tamamen batarsa 
yıldızlar görünür” bileşik önermesindeyse, iki önerme arasındaki doğruluk 
bağıntısı tasdik edilmiştir. Öyleyse şeyler arasındaki bağıntılar, onlar hakkında 
varlığın tasdik yahut inkar edilmesi anlamındayken, olaylar arasındaki bağıntılar 
önermelerle ilgili doğruluğun tasdik yahut inkar edilmesi demektir.70 Boole bu 
önerme türlerinden ilkine birinci (primary) yahut somut önermeler (concrete pro-
positions), diğerineyse ikinci (secondary) yahut soyut önermeler (abstract proposi-
tions) adını verir. Ona göre uygulamada bu tasnif, GMta önermelerin kategorik ve 
şartlı olarak tasnif edilmesine oldukça benzemekle birlikte teorice kesinlikle aynısı 
değildir.71 Bütün iddialar, bu iki önerme türünden birine aittirler. Birinci önerme-
ler, şeyler arasındaki ilişkilerle ilgili olduğuna göre “kar beyazdır” önermesi, “kar 
beyaz bir şeydir” önermesine eşittir. “Güneş doğar” ve “Dünya ısınır” ifadeleri 
birinci önermelerdir; ancak “Güneş doğarsa dünya ısınır” yahut “Güneşin doğması 
doğrudur” ifadeleri ikinci önermelerdir. Görüldüğü gibi ikinci önerme, iki birinci 
önerme arasındaki gerektirme ilişkisini yahut doğru veya yanlış olduğu iddia edi-
len herhangi bir birinci önermeyi dile getirir. Boole “olaylar arasındaki ilişkiler” 
ibaresiyle ikinci önermelerin, olaylar arasındaki sebeplilik ilişkisini göstermek 
zorunda olmadığını, sadece olaylar arasındaki ilişkinin mantığın amaçları 
bakımından birinci önermeler arasındaki gerektirme ilişkisince temsil edebilece-
ğini belirtir. Eğer, ya – ya da, veya gibi edatlar, çoğunlukla ifadenin ikinci öner-
me olduğunu gösterirse de böyle bir zorunluluk yoktur.72 Genel olarak birinci 
önerme, aralarında bir bağıntının var olduğu iddia edilen iki terimden oluşur. 
Konu ve yüklemi ifade eden bu terimler, tekil sözcüklerden oluşmak zorunda 
değildir; aksine “sert esnek metaller” örneğindeki gibi bir nesneler topluluğunu 

 
67  Boole (1847, s. 59-60). 
68  Boole (1854, s. 52-53) 
69  Boole (1854, s. 159) 
70  Boole (1847, s. 7; 1854, II, s. 8) 
71  Boole (1854, s. 53, 226-227) 
72  Boole (1854, s. 52-54) 
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ifade edebilirler. Terimlerin ifade ediliş şekilleri, bağıntının doğasına ve bu 
bağıntıda terimlerin tümel mi yoksa tikel mi anlaşıldığına dayalıdır. Yani konuş-
tuğumuz terimle, bir nesneler topluluğunun tamamı mı yoksa onun bir kısmı mı 
kastedilmektedir. Konu, bağlaçtan önceki ikinci terimdir; yüklemse birincisidir.73  

İster şeyler isterse önermeler arasındaki ilişkilerle, bağıntılar (relations) ifade 
edilir. Boole bu bağıntıları önermelerin unsurları (elements of propositions) diye 
adlandırır. Öyleyse mantıksal bir çıkarımın öncülleri, belirli unsurlar arasında 
verili olan bağıntıları ifade eder ve çıkarımın sonucu, bu unsurlar yahut onların 
bir kısmı arasında gerektirilen bağıntıyı (implied relation) göstermek durumun-
dadır. Çıkarımın sonucu ile öncüller arasındaki bu bağıntı, ya öncüller tarafından 
gerektirilen yahut onlarda içerilen bir bağıntıdır.74 Bağıntılar, birinci önermeler 
tarafından içerilirlerken ikinci önermeler tarafından gerektirilirler. Boole hem 
birinci hem de ikinci önermeleri göstermek için aynı sembolleri kullandığını, iki 
kullanım arasında biçimsel değil yorumsal bir farkın bulunduğunu belirtir.  

 
 
4.1. Birinci (Kategorik) Önermeler 
 
Bilindiği gibi GMta kategorik önermeler nitel ve nicel özellikleri bakımından 

dört türe ayrılırlar; bunlar tümel olumlu (A), tümel olumsuz (E), tikel olumlu (I) 
ve tikel olumsuz (O) önermelerdir. Ancak girişte de belirtildiği üzere, MCnde bu 
önerme türlerinin bir denklem ifade edebilmesi için konu ile yüklemin birbirine 
eşit olması gerekir. GMta tümel olumlu sayılan “Bütün insanlar ölümlüdür” gibi 
bir önerme, MCnde aslında konusu tümel yüklemi tikel olan bir önermedir. Yani 
konu, yüklemin bir parçasına eşittir. Dolayısıyla bu önerme, açıkça “Bütün insan-
lar bazı ölümlü varlıklardır” önermesine eşittir. Bu örnekteki tikel yüklemi 
açıklamaya odaklanan Boole, önermedeki terimin tikel kullanımının v (belirsiz 
sınıf sembolü), konunun y ve yüklemin de x sembolleriyle gösterilebileceğini, bu 
uzlaşıma göre vx’in “bazı ölümlü varlıklar”ı ifade edeceğini söyler. Böylece yük-
lemi tikel olan tümel olumlu önermenin cebirsel denklemi şöyledir: y = vx.75 Ge-
nel bir kural olarak GMta önermelere atfedilen nitelik ve nicelik özellikleri, 
MCnde önermenin terimlerine ait özellikler olarak kabul edilirler. Dolayısıyla 
“her Y” tümel olumlu, “her Y-değil” tümel olumsuz, “bazı Y” tikel olumlu, “bazı 
Y-değil” tikel olumsuz terim demektir.76 Ayrıca birinci önermelerin terimleri 
olumlu ve tümelse, konu ve yüklemi ifade etmek için semboller atanır ve önerme 
bağlacı = sembolüyle gösterilir; önermedeki terimlerden herhangi birisi tikelse v 

 
73  Boole (1854, s. 59) “All fixed stars are suns” (Bütün yıldızlar güneştir) ifadesinden hareket ederek 

konu ve yüklemi tarif eden filozof, haklı olarak “to be” bağlacından önce gelen terimin konu, son-
ra geleninse yüklem olduğunu söylemektedir. “To be” bağlacının Türkçe’deki karşılığını “-dır” 
olarak kabul edersek, bağlaçtan önceki ikinci terimin konu, birincininse yüklem olduğunu söyle-
mek durumundayız.  

74  Boole (1847, s. 8). 
75  Burada kullanılan belirsiz sınıf sembolü v x, y, vd. sembollerle aynı türden olup onların tabi oldu-
ğu aynı genel yasaya bağlıdır. Yani, v2 = v ve v (1 - v) = 0’dır. Bkz. Boole (1854, s. 61). 

76  Boole (1854, s. 228). Ayr.bkz. Ural (1995, s. 134). 
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seçici sembolü önek yapılarak denklem oluşturulur. Önerme olumsuzsa olumsuz-
luk eklemi yükleme eklemlenir ve yukarıdaki aynı işlemle denklem oluşturulur.77  

MCnde bütün önermeler evreni iki sınıfı ifade eden x ve y terimlerinden 
meydana gelmiş olup, seçme, eklemleme, tasdik ve inkar yoluyla ister basit ister-
se bileşik çeşitli önerme terkipleri meydana getirilebilir. Dolayısıyla temel terkip-
ler daima dört tanedir:78  

xy x ve y tarafından ifade edilen bütün temel özelliklere aynı zamanda sahip 
olan bir sınıfı gösterir.  

 
x (1 – y)  x özelliğine sahip olup y özelliğine sahip olmayan  

bir sınıfı gösterir. 
y (1 – x)  y özelliğine sahip olup x özelliğine sahip olmayan  
   bir sınıfı gösterir. 
(1 – x) (1 – y)    sözkonusu özelliklerden hiçbirisine sahip olmayan  

bir sınıfı gösterir. 
 

A tipi “Her X Y’dir” gibi tümel olumlu önermeler x = y diye gösterilir. Bu 
önerme, aynı zamanda bütün diğer önermelerin kendisinden türetilebileceği temel 
ifadedir. Önermedeki yüklem teriminin tikel olduğu dikkate alındığında tümel 
olumlu önerme, x = vy şeklinde gösterilir. Boole bu önermenin farklı yorumlarıyla 
ilgili olarak şöyle der: Bütün X’ler Y sınıfında bulunduğuna göre evrenin dışında 
kalan bütün Y’leri seçtikten sonra bunlardan bütün X’leri seçmekle evrendeki bütün 
X’leri seçmek arasında bir fark yoktur. Öyleyse “Her X Y’dir” önermesi birinci 
yoruma göre xy = x yahut ikinci yoruma göre x (1 – y) = 0 şeklinde gösterilebilir. E 
tipi “Hiçbir X Y değildir” gibi tümel olumsuz önermeleri göstermenin yorumuysa 
şöyledir: Hiçbir X’in Y olmadığını iddia etmekle X ve Y sınıfları arasında ortak bir 
terim bulunmadığını iddia etmek arasında bir fark yoktur. Bu sınıfların her ikisine 
ait üyeler xy şeklinde gösterileceğine göre hiçbir X’in Y olmadığı xy = 0 diye göste-
rilir. I tipi “Bazı X’ler Y’dir” gibi tikel olumlu önermelerin sembolleştirilmesiyle 
ilgili olarak Boole şöyle der: Eğer bazı X’lerin Y olduğu doğruysa bu, her iki sınıfın 
ortak terimleri olduğu anlamına gelir. Bu terimlerin V gibi başka bir sınıfı oluştur-
duğu varsayılırsa ve v seçici sembol (elective symbol) olarak alınırsa, bazı X’lerin 
Y olduğu v = xy şeklinde gösterilebilir. Seçici sembol hem X hem de Y sınıfının 
ortak terimlerini gösterdiğine göre vx = vy aynı önermeyi gösterecektir. O tipi “Bazı 
X’ler Y değildir” gibi tikel olumsuz önermeleri göstermek içinse tikel olumlu 
önermeyi gösteren denkleme y için 1 – y ilavesi yapılır. Böylece bazı X’lerin Y 
olmadığı v = x (1 – y) yahut vx = v (1 – y) yahut da vxy = 0 şeklinde gösterilir. Boo-
le’ye göre bütün birinci önermelerin denklemleri tek bir ana denklemden yani x = 
y’den tümdengetirilebilir. Bu denklemde X ve Y sınıflarının eşit olduğu dile geti-
rilmektedir. Denklem x ile çarpıldığında x2 = xy yani x = xy olur. Buysa bütün 

 
77  Boole (1854, s. 63). 
78  Boole (1854, s. 81). GM ile MCnde ortak olan temel ilkelerden birisi, her türlü önermenin sınıflar 

arasındaki ilişkilerle açıklanabilir olmasıdır. Bkz. Boole (1854, s. 226); ayr.bkz. Reichenbach 
(1939, s. 48). Ancak MCnin GMtan farkı, bu ilişkilerin içermeden ziyade eşitlik bakımından de-
ğerlendirilmesidir.  
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X’lerin Y olduğunu gösterir. Denklem y ile çarpıldığında aynı şekilde y = xy olur ki 
bu bütün Y’lerin X olduğunu gösterir.79  

De Morgan’ın önerme teorisinden Boole açıkça yararlanmış, kendi önerme 
anlayışını ve mantık hesabını onun üzerine kurmuştur. De Morgan, GMta dört 
çeşit sayılan kategorik önermeleri karşıt ve çelişikleriyle birlikte sekiz çeşide 
ayırarak incelemiş ve bunlardan ilk dördünü alt (sub) sonraki dördünü üst (super) 
önermeler olarak adlandırmıştır. Böylece De Morgan, A1, E1, I1, O1 alt önermele-
ri, A1, E1, I1, O1

 üst önermeleri gösteren semboller olarak belirlemiştir.80 Aynı 
şekilde birinci önermeleri açıklayan Boole, sekiz sınıfa ayırdığı bu önermeleri 
cebirsel sembolleriyle birlikte şöyle gösterir.81  

 
1. Her Y X’tir.    y = vx 
2. Hiçbir Y X değildir.   y = v (1 – x) 
3. Bazı Y X’tir.    vy = vx 
4. Bazı Y X-değildir.   vy = v (1 – x) 
5. Her Y-değil X’tir.   1 – y = vx 
6. Hiçbir Y-değil X değildir.   1 – y = v (1 – x) 
7. Bazı Y-değil X’tir.   v (1 – y) = vx 
8. Bazı Y-değil X-değildir.   v (1 – y) = v (1 – x)  
 
Boole, çevirme kuralları gereğince, bu önermelerin doğrudan doğruya birbirine 

çevrilebileceğini ve bu çevirmenin tümdengeliş niteliğine sahip olduğunu belirtir. 
Yani önermeleri çevirme işlemi, aslında GMtaki tümdengeliş demektir. Örneğin 
“her Y X’tir” önermesini gösteren y = vx denklemi, v sembolü tasfiye edildiğinde y 
(1 – x) = 0 denklemine dönüşür, bunun çözümüyse 1 – x gereğince dilsel yorumu 
“Her X-değil Y-değildir” olan 1 – x = 0÷0 (1 – y) denklemidir. Yine “Hiçbir Y X 
değildir” önermesinin denklemi olan y = v (1 – x) ifadesi, basit çevirme kuralı gere-
ğince, yorumu “Hiçbir X Y değildir” önermesi olan x = 0÷0 (1 – y) denklemini 
sonuç verir. Basit çevirmeyle elde edilebilecek sonuçlardan birisi “Bazı Y X’tir” 
önermesinin denklemi olan vy = vx’den tümdengetirilen vx = vy denklemidir (Bazı 
X Y’dir).82 Boole, birinci önermelerin cebirsel olarak gösterilmesiyle yahut cebirsel 
indirgeme yöntemiyle, kategorik kıyaslarla varılan aynı sonuçların elde edilebilece-
ğini gösterir. Esasen ona göre bütün tümdengelişli çıkarımlar için geçerli olmasa da 
kıyas, tamamen tasfiye kurallarına indirgenebilir.83  

 
bArbArA  Yerini alma yöntemiyle  İndirgeme yöntemiyle 
Her X Y’dir. x = vy    x (1 – y) = 0 
Her Y Z’dir. y = vz    y (1 – z) = 0 (denklem- 
               ler birleştirilip y 
Her X Z’dir. x = vv1z (y tasfiye edilir  x (1 – z) = 0  tasfiye  

 
79  Boole (1847, s. 21-25). 
80  De Morgan (1847, s. 60-62). 
81  Boole (1854, s. 227-228). 
82  Boole (1854, s. 228-230). 
83  Boole (1854, s. 231, 239-240). 



George Boole ve Mantık Cebiri 303 

   

    yerine v konulur.)                      edilir.) 
 
 
4.2. İkinci (Şartlı) Önermeler 
 
Şeyler arasındaki ilişkilerle ilgili birinci önermeler düşünmenin konusu 

yapılabilirler ki bu durumda ikinci önermeler ortaya çıkar.84 İkinci önermeler, iki 
yahut daha fazla birinci önermenin eklemler yardımıyla birleştirilmesinden oluşur-
lar. Birleştirmeyi sağlayan eklemin türüne göre ikinci önermeler bitişik (eğer) ve 
ayrık (ya, ya da) diye adlandırılırlar. İkinci önermelerde sonucun (consequent) 
kendisinden çıktığı birinci önermeye öncül (antecedent) denir. Birinci önermeler 
eklemlerle birleştirildiğinde sonuç ya doğru ya da yanlış olacağına göre buradan 
ancak dört muhtemel sonuç çıkacaktır.85 Öncül X, sonuç Y harfleriyle gösterilirse;  

 
  i.  X doğru, Y doğru  xy 
 ii.  X doğru, Y yanlış x (1 – y) 
iii.  X yanlış, Y doğru (1 – x) y 
iv.  X yanlış, Y yanlış (1 – x) (1 – y) 
 
Birinci ve ikinci önermelerde zaman kavramının birbirinden farklı olduğu 

gerçeğinin GMta da önemli bir husus olduğunu belirten Boole, sözgelişi “X doğ-
ruysa Y doğrudur” gibi bitişik şartlı bir önermenin, “X’in doğru olduğu zamanda 
Y’nin de doğru olduğu” şeklinde anlaşılması gerektiğini belirtir. Genel olarak 
ikinci önermeler, bazen doğru bazen de yanlış olabilen ifadelerdir.86 Boole bu 
temel üzerinde ikinci önermelerin nasıl sembolleştirileceğini aşağıdaki postülalar-
la açıklar.  
a. X, Y, Z gibi harfler, ikinci önermeleri meydana getiren temel önermelerdir. 
b. x, y, z gibi harfler, zihinsel işlemlerin sembolleridirler. Şöyle ki, x, X önermesi-

nin doğru olduğu bir zaman dilimine düşüncemizi odaklayan bir zihin işle-
mini gösterir. 

c. +, –, = gibi semboller aşağıdaki ilkelere göre anlaşılır: 
c.1. x + y önermesi, sırasıyla X ve Y önermelerinin doğru olduğu, birbirinden 
tamamen ayrı zaman dilimlerinin topluluğunu ifade eder.  
c.2. xy önermesi, X ve Y önermelerinin aynı zamanda doğru olduğunu göste-
rir.  
c.3. Benzer şekilde x – y önermesi, X’in doğru olduğu zaman diliminden 
Y’nin doğru olduğu zaman dilimi çıkarıldığında kalan farkı ifade eder. 
c.4. x = y önermesi, X’in doğru olduğu zaman diliminin Y’nin doğru olduğu 
zaman dilimiyle özdeş olduğunu gösterir.  

d. İkinci önermelerde 0 sayısı, zaman unsuruyla ilişkili olarak “hiçbir şey”i göste-
rirken 1 sayısı sözün herhangi bir şekilde ilişkili olduğu “bütün evren”i yahut 

 
84  Boole (1854, s. 160). 
85  Boole (1847, s. 48-50), (1854, s. 161). 
86  Boole (1854, s. 163-164). 
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“bütün zaman”ı ifade eder. Dolayısıyla x = 0 birinci önermenin yanlış oldu-
ğunu, x = 1 doğru olduğunu gösterdiği gibi xy = 0 ikinci önermenin birlikte 
doğru olmadığını, xy = 1 birlikte doğru olduğunu gösterir.  
İkinci önermeleri gösteren cebirsel sembollerin nasıl işletileceğini belirleyen 

kurallar, sembollerin ikinci önermeler söz konusu olduğunda kazandığı zaman 
anlamı dışında, birinci önermelerin tabi olduğu aynı kurallardır. Cebirsel aksi-
yomlar ikinci önermelerde de aşağıdaki anlamlara gelir:  

 
x + y = y + x yahut xy = yx,  
x (y + z) = xy + xz, ve  
x2 = x yahut x (1 – x) = 0’dır.87  
 
Bu uzlaşımlara göre x (1 – y) + y (1 – x) önermesi ya X ya da Y önermesinin 

doğru olduğu zamanı ifade eder. x (1 – y) önermesi X önermesinin doğru ve 
Y’nin yanlış olduğu zamanı ifade eder. (1 – x) (1 – y) önermesi, hem X hem de Y 
önermesinin yanlış olduğu zamanı gösterir. xy + (1 – x) (1 – y) önermesi, X ve Y 
önermelerinin ya birlikte doğru ya da birlikte yanlış olduğu zamanı gösterir.88 
Genel olarak Boole “ya X ya da Y önermesi doğrudur” anlamındaki ayrık şartlı 
önermeleri (disjunctive propositions) x (1 – y) + y (1 – x) denklemiyle, “Y öner-
mesi doğruysa X doğrudur” anlamındaki bitişik şartlı önermeleri (conditional 
propositions) y = vx denklemiyle gösterir. Ayrık şartlı önermelerde x (1 – y) + y 
(1 – x) = 1 ve x (1 – y) + y (1 – x) = 0 denklemleri ya X ya da Y önermesinin doğ-
ru yahut yanlış olduğunu gösterirken, bitişik şartlı önermelerde y = vx denklemi Y 
önermesi doğruysa X önermesinin doğru olduğunu ve y = v (1 – x) denklemi de Y 
önermesi doğruysa X önermesinin yanlış olduğunu ifade eder. Bitişik şartlı öner-
meleri gösteren y = vx denkleminin bu şekilde belirlenmesinin nedeni, Y önerme-
sinin, X önermesinin doğru olduğu belirsiz bir zaman miktarında doğru olduğu-
nun ifade edilmesidir. Dolayısıyla bu belirsiz miktar V sembolüyle belirtilir. Boo-
le, hem bitişik hem de ayrık şartlı önermeleri içeren bir önermenin sahip olabile-
ceği muhtemel biçimleri ve denklemlerini şöyle sıralar:89  

 
a. Ya X ya da Y doğruysa Z doğrudur.         x (1 – y) + (1 – x) y = vz. 
b. X doğruysa ya Y ya da Z doğrudur.          x = v {y (1 – z) + z (1 – y)}. 
c. Ya X ya da Y doğruysa Z ve W ya            x (1 – y) + y (1 – x) = v {zw + (1 – z) (1 – w)}. 
    birlikte doğrudur ya da birlikte yanlıştır. 
 

İkinci önermelerden çıkarımda bulunmayı sağlayan kuralların bazı istisnalar 
dışında birinci önermelerinkiyle aynı olmasının nedenini Boole aşağıdaki gibi 
açıklar. Bitişik şartlı delilde önermelerin konu ve yüklemleri ayrı ayrı sembollerle 
gösterilir. Ancak bitişik şartlı bir önermenin iki önermeden oluştuğu ve bu iki 
önerme arasındaki doğruluk ilişkisini yansıttığı dikkate alınırsa, konu ve yüklem 
terimleri yerine doğru ve yanlış değerleri konulabilir. Böylece “A B’dir” önerme-

 
87  Boole (1854, s. 164-166). 
88  Boole (1854, s. 168). 
89  Boole (1854, s. 169-173). 
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si yerine “X doğrudur”, “C D’dir” önermesi yerine “Y doğrudur” ifadesi konula-
bilir. Ancak bu biçimde ortaya konulan çıkarım kıyas gibi üç terimli değil iki 
terimlidir. Demekki terim sayısı üçe çıkarıldığında, şartlı kıyasların tamamen 
kategorik kıyasların benzerleri olduğu görülecektir.90  

 
    i.   ii.          iii.  

A B ise C D’dir.  X doğrudur Y doğrudur.      X doğruysa Y doğrudur. 
Fakat A B’dir.  Fakat X doğrudur.      Y doğruysa Z doğrudur. 
O halde C D’dir.  O halde Y doğrudur.      ∴ X doğruysa Z doğrudur. 

 
GMın şartlı çıkarımları, önermelerin sembolleştirilmesi ve öncüllerin birden 

fazlasında yer alan sembol yahut sembollerin tasfiye edilmesiyle sonucun ortaya 
çıkarılması işlemleriyle MCnde ifade edilebilirler.91 Örneğin; 

 
X doğruysa Y doğrudur.    x (1 – y) = 0 
Fakat X doğrudur.     x = 1 
O halde Y doğrudur.    ∴1 – y = 0 veya y = 0 
Ya X doğrudur ya da Y doğrudur.   x + y – 2xy = 1 
Fakat X doğrudur.     x = 1 
O halde Y doğru değildir.    ∴y = 0 
 
 
5. Mantık Cebirinin Yasaları 
 
Filozof MCni inşa ederken GMta kullanılan aksiyomlar ile cebirdeki temel 

yasaların sentezine girişir. Bu sentez, başlangıçta belirtildiği üzere, kesinlikle 
MCnin sembolik cebirle aynı yasalara dayanması anlamında değildir. Boole yeri 
geldikçe iki disipline ait yasaların benzerliklerinin yanı sıra birbirine uygulanamaz 
taraflarını da belirtmektedir. Öte yandan MCnin yasaları, GM yasalarının farklı bir 
notasyonla yeniden sunulmasından daha fazlasıdır. GMta kavramlar, belirli üyeleri 
kapsayan bir sınıf olarak görülmüş olsa da bu sınıf, bir seçim konusu olmayıp 
verilidir. MCndeyse sınıf, verili olmaktan ziyade seçim konusu olan bir düşünce-
dir. Dolayısıyla, MCnin konusunu oluşturan bir sınıf-üye ilişkisiyse, bu ilişkiyi 
belirleyen seçimdir. Şu halde seçim yasaları, MCnin de temel yasaları olacaktır. 
GMta yasalar, daha ziyade ontolojik olarak değerlendirilir, çünkü düşüncenin öz-
deşliğini yahut çelişmezliğini anlamlı kılan, varlıkların öyle oluşudur. MCndeyse 
yasalar tamamen aklidirler; MCini salt akli bir bilim kılan özellik de buradan kay-
naklanmaktadır. Bir nesnenin nitelik yahut vasıflarının düzeniyle ilgili farklılıklar, 
doğal sebeplilikten apayrı kavramsal bir meseledir. Dolayısıyla MCnin yasaları, 
şeylerin değil düşüncelerin yasalarıdır.92  

 
90  Boole (1854, s. 241). 
91  Boole (1847, s. 52-56). 
92  Boole (1854, s. 30). Boole’nin, Aristoteles mantığında önermelerin doğruluğunun, biçimsel değil 

maddi bakımdan değerlendirildiği şeklindeki modern kanaati benimsediği görülmektedir. Maddi 
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MC yasalarının nitel ve nicel kullanılışı, bir bütün olarak MCnin konuşma 
diline göre yorumlanması ile buna ihtiyaç bırakılmamasını belirleyen çok önemli 
bir husustur. Buna göre x, y, z gibi fonksiyonlar dilsel yorumları bertaraf edilerek 
cebirde olduğu gibi rakamsal değerleri ifade ederse ve bu değerler yalnızca 0 
yahut 1 olarak belirlenirse, cebirin yasa, aksiyom ve süreçleri MCninkilerle özdeş 
olacaktır. Yani, aşağıda görüleceği gibi ikicilik yasası x2 = x şeklinde ifade edile-
bileceği gibi, x = 0, 1 olmak üzere x - x2 = 0 veya x (1 - x) = 0 şeklinde de an-
laşılabilir. Bu durumda MCnin, konuşma diline sürekli olarak tercüme edilmeyi 
gerektiren nitel yönü tamamen nicel hale gelerek MC, bir cebir olacaktır. Boo-
le’ye göre sembollerin nicel kullanımı, aslında işlem hürriyetine sahip olması 
gereken biçimsel akılyürütmenin de özünü oluşturur. Nicel olarak işletilen 
mantıksal sembollerle belirli sonuçlara yahut tahlillere varıldıktan sonra istenilir-
se bu sonuçların konuşma diline karşılık gelen yorumları yapılabilir.93  

Boole MAL’de sınıf-sınıf ve sınıf-üye arasındaki ilişkilerle ilgili olup 
çıkarımın sonucunu doğrudan etkileyen üç temel yasadan söz etmektedir. Bunlar 
dağıtma yasası (distributive law), yer değiştirme yasası (commutative law) ile 
dizin yasasıdır (index law). Boole’ye göre birleştirme ve takip yasaları olarak da 
nitelendirilen bu yasalar, tasfiye, çevirme, basitleştirme ve indirgeme gibi tüm-
dengelişli çıkarımı sağlayan bütün öbür yasaların, dolayısıyla hesabın temellerini 
açıklamaya kâfidirler.  

a. Dağıtma Yasası: Filozofun bağımsız seçim (independent election) yasası 
diye de adlandırdığı bu ilkeye göre bir seçme eyleminin sonucu, konuyu 
sınıflandırmaktan bağımsızdır. Böylece bir bütün olduğu düşünülen nesneler 
sınıfından X gibi bir sınıfı seçmekle bu gurubu iki parçaya ayırıp onlardan X’leri 
ayırt ederek seçim sonuçlarını bir küme haline getirmek arasında bir fark yoktur. 
Boole, u + v bölünmeyen konuyu, u ve v harfleri de onun bileşenlerini göstermesi 
durumunda, bağımsız seçim yasasının matematik olarak x(u + v) = xu + xv şek-
linde ifade edilebileceğini belirtir.94  

b. Yer Değiştirme Yasası: Boole, yer değiştirme yasasını, çeşitli yorum ve 
uygulamalarını yansıtan bir dizi hipotezle açıklar.  

b.i. Birbirini izleyen iki seçim eyleminin hangi düzene göre yapıldığının bir 
farkı yoktur. Buna göre “hayvan” sınıfından “boynuzlu koyunlar”ı seçmekle aynı 
sınıftan “koyunlar”ı, sonra da onlardan “boynuzlu” olanları seçmek arasında bir 
fark yoktur. Her iki durumda “boynuzlu koyun” sınıfına ulaşılmış olur. Boole, bu 
yasayı şöyle bir denklemle ifade eder: xy = yx.95  

b.ii. Genel bir gerçekliği yansıtan bu yasa, aynı şeyin, farklı yollardan an-
laşılabildiğini ve söz konusu farkın doğasını ifade eder. Bu farklılık, nesir diliyle 
anlatılan bir şeyin, şiir dilinin kendisine özgü biçim kuralları içerisinde yeniden 
ifade edilebilmesi örneğinden anlaşılabileceği gibi dilin doğasıyla ilgilidir. xy = 
yx ifadesinde görülen cebirsel yer değiştirme yasası, MCnin de yasasıdır. Şu fark-

 
doğruluk, günümüz kaynaklarında çoğunlukla mutabakat teorisi (correspondence theory of truth) 
diye bilinir. Bkz. Kant (1819, s. 67-69); Tarski (1944, s. 343).  

93  Boole (1854, s. 37-38, 69-70, 80). 
94  Boole (1847, s. 16-17), (1854, s. 34, 44). 
95  Boole (1847, s. 17). 
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la ki, Boole’nin bu özdeşlemeyle kastettiği cebirdeki çarpma işlemi değildir; 
aritmetik ve mantıksal süreçler aynı tarzda ifade edilebiliyorsa, onların sembolik 
ifadeleri aynı biçimsel yasaya tabidirler. Aynı yasaya bağlı bulunan sembolik 
ifadelerin aritmetik ve mantıksal süreçlerde tezahür edişiyse, birbirinden oldukça 
farklıdır.96 

b.iii. Yer değiştirme yasasından üretilen hipotezlerden birisi de, yasanın biz-
zat kendisinden kaynaklanan bir çıkarım kuralıdır. Cebirdeki temel ilkelerden 
birisi, bir cebirsel denklemi, yeni ve değişik biçimlere eşit olarak dönüştürmenin 
mümkün olmasıdır. Dolayısıyla sayılar, semboller yahut terimler denklemin bir 
tarafından öbürüne, sadece kendilerinden önce gelen cebirsel işaretleri +’dan –‘ye 
yahut –‘den +’ya değiştirmek suretiyle aktarılabilirler. Buna yerdeğiştirme kuralı 
(the rule of transposition) denir. Örneğin; 

 
a – c = b ise 
a = b + c’dir. Yahut,  
a = b ise, 
a – b = b – b = 0’dır.97  
 
Aynı şekilde Boole, “Yıldızlar güneşler ve gezegenlerdir” önermesinin denk-

lemini belirlemek için “Yıldızlar”ı x, “güneşler”i y ve “gezegenler”i z sembolle-
riyle göstererek (iii.α) x = y + z ifadesini elde eder. Bu ifade doğruysa buradan, 
“gezegenler hariç olmak üzere yıldızların güneş olduğu” sonucu çıkar. Yani (iii.β) 
x – z = y. Bu durumda (iii.β) önermesi (iii.α) önermesinden tümdengetirilmiş 
olmaktadır.98 

c. İkicilik Yasası: Boole’ye göre eski filozofların çelişmezlik ilkesi diye ad-
landırdığı aksiyom, x – x2 = 0 ve x (1 – x) = 0 ifadelerine eşit olan x2 = x şeklinde 
ifade edilebilecek düşünme yasasının bir sonucudur. Filozof bunu ikicilik yasası 
(the law of duality) diye adlandırır.99 Eğer xy sembolü, x ve y sembolleriyle göste-
rilen ad ve sıfatların uygulanabildiği bir nesneler sınıfının tamamını gösteriyorsa 
ve eğer iki sembol kesinlikle aynı anlama geliyorsa, o halde onlardan yalnızca 
birisi de aynı işi görecektir. Bu durumda xy = x ifadesi elde edilir. Ancak y, x ile 
aynı anlamda olduğuna göre, onun yerine bunu koyarak ifadeyi xx = x, demekki 
x2 = x şekline dönüştürebiliriz. Yani, MCnde bütün sınıflar ya evrensel (1) ya da 
boş (0) olarak düşünüldüğüne göre, daima 12 = 1 ve 02 = 0’dır. Boole’ye göre bu 
yasa, konuşma dilinde “iyi iyi adamlar” demekle “iyi adamlar” demek arasında 
kavramsal bir fark bulunmaması gibidir. Birinci ibareyle tasdiki kuvvetlendirmek 

 
96  Boole (1854, s. 29-31). 
97  Peacock (1842, I, s. 209-210). 
98  Boole (1847, s. 35).  
99  Boole (1847, s. 49-50). Leibniz’in MCne göre aynı terim içerisinde aynı harfin tekrarlanması 

yararsızdır. Dolayısıyla aa = a’dır. Bkz. Türker (2002, s. 286). Venn yasanın, bir şeyin niteliğini 
iki kez düşünmenin bir kez düşünmekten başka bir şey olmadığı anlamına geldiğini belirtir. Bkz. 
Venn (1876, s. 491). Jevons, Boole’nin ikicilik yasası diye tabir ettiği kuralı basitlik yasası (the 
law of simplicity) diye adlandırır. Ona göre aa=a yasası, aynı niteliklere iki kez sahip olmakla bir 
kez sahip olmak arasında fark olmadığını ifade eder. Bkz. Jevons (1884, s. 180). 
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için bir vurgu yapılıyorsa da, bu gibi tekrarlar, dilin ve düşüncenin asli doğasına 
ait bir özellik sayılamazlar.100 

d. Tasfiye Yasası  
 
Tasfiye (elimination) yasası, bir çıkarımın özellikle sonucunda yer almaması 

gereken yahut sonuçta bir değişikliğe yol açmayan öncüllere ait gereksiz bir unsu-
run elenmesiyle ilgilidir. Yalnızca öncüller arasında bağıntı kurarak sonuca var-
maya yarayan bu unsur, GMta orta terim diye adlandırılır. GMın bütün kategorik 
kıyasları, orta terimin tasfiyesine ilişkin yöntemlerden ibarettir. Bu konuda cebir 
ile mantık arasındaki bir farklılığa dikkat çeken Boole, cebirde denklem sayısıyla 
onlardan tasfiye edilecek sembol sayısı arasında belirli bir oran (n kadar denk-
lemde n – 1 kadar sembol) bulunurken mantıkta bunun düzenli olmadığını belir-
tir. Bunun dışında cebirsel ve mantıksal süreçler aynı tasfiye yasasına bağlıdırlar. 
Cebirde verilen bir denklemler sisteminden sembollerin tasfiyesinin 0 = 0 özdeş-
liği gösterdiğini, aynı şekilde mantıkta herhangi sayıdaki denklemden herhangi 
sayıda sembol tasfiye edildiğinde sonuç değişmeksizin kalır. Kısaca tasfiye yön-
temi, akılyürütmeyi daima özdeş önermelerde sonuçlandırmasıyla kendisini gös-
terir. Örneğin ax + b = 0 ve aʹ′x + bʹ′ = 0 denklemlerinden x unsurunun elenmesi 
abʹ′ – aʹ′b = 0 sonucunu verir. Yine örneğin, “Bütün insanlar ölümlüdür” önerme-
sinin denklemi olan y = vx ifadesinde y “insanlar”ı ve x “ölümlü”yü göstersin. 
Burada sonucu yorumlamak için v belirsiz sınıf sembolünün tasfiyesi gereklidir. 
Önce terimler denklemin ilk tarafına y – vx = 0 şeklinde toplanır. v = 1 ise denk-
lem y – x = 0 ve v = 0 ise denklem y = 0 olur. Bu iki denklem çarpıldığındaysa 
sonuç y – yx = 0 veya y (1 – x) = 0 olur. Burada y2 = y aksiyomu açıkça görülmek-
tedir, çünkü sonucun yorumu “Bütün insanlar ölümlüdür” önermesine eşit olan 
“Ölümlü olmayan insanlar mevcut değildir” ifadesidir.101  

 
e. Çevirme Yasası 
 
MCnde ifadelerin biçimiyle ilgili önemli bir özellik, onların doğruluk değeri 

değişmeksizin yer değiştirebilir ve dönüştürülebilir olmalarıdır. Matematikte 
dönüştürme (transformation), sadece denklemi değil bir sayıyı başka türden bir 
diziyle ifade edebilme anlamına gelmektedir. Sayılar varsayılan herhangi bir dü-
zene göre farklı şekillerde ifade edilebilir. N r’den büyük ve a r’den küçük bir 
sayıysa, N = N1 r + a0, N1 = N2 r + a1, N2 = N3 r + a2 vd olur. Buna göre, herhangi 
bir sayı, değerleri yalnızca 0 ve 1 olan ikili rakam sistemine, çarpma ve bölmenin 
kendisine indirgendiği toplama ve çıkarma işlemleriyle dönüştürülebilir. Örneğin 
35 sayısı, sıfıra varıncaya kadar her seferinde 2’ye bölündüğünde kalanların 
aşağıdan yukarıya doğru oluşturduğu seri olan 100011 ile ifade edilebilir.102  

 
 

 
100 Boole (1854, s. 31-32, 37). 
101  Boole (1854, s. 99-100, 102, 104, 130). 
102  Peacock (1842, I, s. 362-363). Peacock, bu basitleştirmeye dayalı dönüştürme ilkesinin gelişi-

minde Leibniz’in katkılarını hatırlatır.  
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35 ÷ 2  
17 ÷ 2 1 
  8 ÷ 2 1 
  4 ÷ 2 0 
  2 ÷ 2 0 
  1  0  
 
Dönüştürme, aslında matematikte kullanılmış bir yöntem olmasına rağmen 

GMta çevirme (conversion) adı altında teknik bir işlem olarak kullanılmıştır. Le-
ibniz’e göre mantığın biçimsel olması, ifadelerin verilen düzenine bağımlı kal-
mamızı engeller. Dolayısıyla ifadeleri başka biçimlerde de anlamak mümkündür. 
Örneğin bir terim kendi çelişiğinin değiline eşittir.103 Boole’nin MCnde dönüş-
türme, bir denklemi, birleştirme ve yer değiştirme yasalarına uygun olarak, terim-
lerin yerlerini yahut biçimlerini değiştirerek ona eşit başka bir denkleme çevir-
mektir. Boole’ye göre çevirme, cebirsel akılyürütmenin yasalarına doğrudan doğ-
ruya bağlıdır ve bir ifadeden sonuç çıkarmada yetkin olan bir işlemdir. Çevirme 
işlemi, verilen bir önermeden sonuç çıkarmada olduğu gibi, tümel yahut tikel 
olumsuz önermelerin sembolleştirilmesinde de gereklidir. Boole, GMta üç türlü 
çevirme işlemi bulunduğunu belirtir; bunlar (a) basit çevirme (simple conver-
sion), (b) sınırlı çevirme (conversion per accidens) ile (c) karşı-konumlandırma 
veya inkar yoluyla çevirmedir (conversion by contraposition or negation).104  

 
(a) Hiçbir erdemli insan diktatör değildir. Hiçbir diktatör erdemli  

insan değildir. 
(b) Bütün kuşlar hayvandır.   Bazı hayvanlar kuştur. 
(c) Her şair dahidir.    Dahi olmayan birisi şair  

değildir. 
 
Boole dönüştürme işlemini açıklarken sınıf kavramına göndermede bulunur; 

çünkü x, diyelim “insan” gibi bir sınıfı gösteriyorsa 1 – x “insan-değil”i yani x 
içerisinde yer almayan nesneleri gösterecektir. Evren birbirinin çelişiği bu iki 
sınıftan meydana geldiğine ve x (1 – x) = 0 olduğuna göre, sınıflar birbirine dö-
nüştürülebilir. Çünkü GMta belirsiz terim diye ifade edilen 1 – x ifadesinin inkarı 
x sınıfının tasdiki anlamına geleceği gibi x’in inkarı 1 – x demek olacaktır.105 
Örneğin “Hiçbir x y değildir” (xy = 0) önermesi, ilkin “Her x y-değildir” önerme-
sine, “Bazı insanlar bilge değildir” (vxy = 0) önermesi de “Bazı insanlar bilge-
değildir” önermesine dönüştürülür. Buradaki kural, inkarı yüklemin çelişiğiyle 
tasdik haline getirerek boş sınıfı evrensel sınıfa dönüştürmekten ibarettir; çünkü 
inkar doğruysa inkarın çelişiğinin tasdiki de doğru olacaktır. Böylece xy = 0 

 
103  Türker (2002, s. 286-287). 
104  Boole (1847, s. 26), (1854, s. 227, 230). 
105  Boole (1854, s. 48, 80). 
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önermesi x = y ifadesine, vxy = 0 önermesi de vx = vy ifadesine dönüştürülmüş 
olur. Ancak x = 0 denklemi herhangi bir dönüştürmeye ihtiyaç duymaz.106 Bir 
başka örnek olarak, y = vx denklemi ele alınırsa çevirme yoluyla aşağıda 
sıralanan ve y = vx denklemine eşit olan sonuçlara varılabilir.  

 
  i.   y (1 – x) = 0  X olmayan hiçbir Y mevcut değildir. 
 ii.  1 – y = 0÷0 x + (1 – x) Y olmayan şeyler, X olmayan şeyleri ve X’ten 

 hariç kalan belirsiz şeyleri içerir. 
iii.  x = y + 0÷0 (1 – y) X olan şeyler Y olan şeyleri ve Y’den hariç  

kalan belirsiz şeyleri içerir.107 
 
 

6. Sonuç 
 
Boole’nin MC bir yönüyle, dilin mantık-cebirsel yorumuna indirgenebilir. 

Bu yorum, aslında MCnin temelidir; onun üzerinde yükselen sembolik sistem 
istenildiği gibi değiştirilebilir; nitekim değiştirilmiştir de. MMa giriş mahiyetin-
deki çalışmalarda çoğunlukla notasyon öne çıkarılarak, bu notasyonun nasıl işleti-
leceğini belirleyen mantık-cebirsel yorum sistemi ikinci plana itilmekte hatta 
tamamen ihmal edilmektedir. Boole’nin iki temel eseri MAL ve LT’u, özellikle dil 
kavramı etrafındaki tarihsel müracaatlarıyla birlikte okunduğunda, söz konusu 
yorum sisteminin MC notasyonundan daha az önemli olmadığı açıkça görülebilir. 
Ancak yorumsal özellikleri bakımından değerlendirildiğinde Boole cebiri, eko-
nomik bir sistem değildir. Çünkü o, konuşma dili ile cebirsel dil arasında sürekli 
olarak tercüme yapma gereğini ortaya koymaktadır. Örneğin, verilen bir ifadenin 
cebirsel denklemini oluşturmadan önce ondaki kelimelerden ne kastedildiğini 
netleştirecek bir sınama gereklidir. Ayrıca, mantık-cebirsel dilin daha az sayıdaki 
sembollerine uygun gelecek şekilde konuşma dilinin kelime ve eklemleri yorum-
lanmak zorundadır. Tersi şekilde bakıldığında, cebirsel bir denklemin konuşma 
diline dönüştürülmesini aynı zorlu süreç beklemektedir. Öte yandan daha basit bir 
seçenek ortada durmaktadır: MC, bu yorum sisteminden mahrum bırakıldığında 
tamamen kendisine özgü bir cebire dönüşür. 

Boole’nin biçimsel düşünme sistemi bir cebir midir yoksa mantık mıdır soru-
su, filozofun kendi eserlerinde üstü örtülü bile olsa sürekli gündemde tuttuğu ve 
yer yer çözümlemeye çalıştığı görülen bir meseledir. Aslında meselenin, filozofun 
gündeminde sürekli kalmasının temel nedeni, onun, kendileri vasıtasıyla MCne 
bir tanım vermeye çalıştığı iki düşünce arasında gidip gelmesidir. Birinci tanım 
bakımından MC, kavramı ve önermeyi sadece nitel değil ayrıca nicel bir yak-
laşımla değerlendirmesi ve düşünceyi ontolojik yükümlülüklerden bağımsız gör-
mesi bakımından GM değildir; öte yandan o, cebirdeki sembollerin bağlı olduğu 
yasalara ilkece uymasına karşın kısmen onlardan ayrılması bakımından cebir de 

 
106  Boole (1854, s. 35-36, 49, 63, 124). 
107  Boole (1854, s. 230). 
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değildir. Örneğin, cebirde a + a = 2a olduğu halde MCnde a + a = a’dır.108 
Kısaca birinci tanımıyla MC, ne GM ne de cebirdir. Ancak Boole, GM ile mate-
matik arasındaki çok hassas bir denge üzerine kurduğu MCni bir bilim olarak 
yorumlarken birinci tanımdaki bu dengeyi bozmaktan ve matematik lehine taraf 
olmaktan kendisini alamamaktadır ki bu, onun MCne verdiği ikinci tanımı ortaya 
koyacaktır. Boole mantığı denilince, daha ziyade onun matematik tarafı ağır ba-
san yönü akla gelir. Boole’ye göre, mantığın nihai yasaları biçimce neden mate-
matikseldir ve neden onlar, küçük istisnalar dışında sayıların genel yasalarıyla 
özdeştirler gibi sorulara olumlu cevaplar aramak, mantığı hesap biçiminde ortaya 
koymaya karşı çıkanları tatmin etmeyi sağlayacaktır. Ne var ki, MCni bu sorular 
mihverinde şekillendirmeye yahut anlamaya çalışmak, kendisini yasaları keşfet-
meye adayan bilimin amaçlarına hizmet etmekten uzaktır; kısaca bu, hedeften 
sapmaktır. Boole, mantığın yasalarını cebir biçiminde ortaya koymanın, kişisel 
bir seçim mevzusu olmaktan çok uzakta aklın doğasının bir gereği olduğunu söy-
ler. Zira bilimin ödevi, yasaları yaratmak değil zaten varolan bu yasaları keşfet-
mektir. Aklın yasaları, iradi seçimimize dayanmadığı gibi bu yasaların hangi 
biçimde ortaya konulacağı da bir seçim konusu değildir.109 Dolayısıyla MCnde x 
= y gibi bir ifadeyi yorum sürecinden bağımsız kılarak xy = 1 biçiminde tamamen 
nicel olarak ifade etmenin yolu zaten tesis edilmiştir. Filozofun matematik lehine 
tercihte bulunurken kendisine dayandığı ana delil şöyle özetlenebilir: Dil zaten 
matematikselse, mantık aslında dilden başka bir şey değilse ve ayrıca mantık bir 
hüner yahut alet değil bir bilim olarak görülecekse, bu durumda ısrarla konuşma 
dilini yorumlamak yerine cebirsel sembollerle mantık çalışması yapmak daha 
doğru görünmektedir. Buradan da anlaşıldığı gibi GM ile MC arasındaki temel 
farklılıklar iki noktada özetlenmektedir: Birincisi MCnin mantığı dil ve dili de 
matematik olarak değerlendirmesi, ikincisi MCnin mantığı hüner değil bilim ola-
rak görmesidir. Çalışmamızda görüldüğü gibi, Boole’yi MCnin ikinci tanımına 
götüren, birincisinin ekonomik olmaması ve ikincisinin saf bir bilim olmasıdır.  

Whitehead, 1898de yayınladığı A Treatise on Universal Algebra adlı 
çalışmasında cebirin aritmetikten farklı işleyen bir sürece sahip olmakla birlikte 
cebirsel süreçle varılan sonuçların aritmetik sonuçlarla çelişmeyeceğini belirttikten 
sonra, yukarıda değindiğimiz MCnin iki tanımına ilişkin bir değerlendirmede bulu-
nur. Ona göre cebir iki türlüdür; birisi niceliklerle ilişkili olan sayısal cebir (nume-
rical genus of algebra), diğeri niceliklerle ilişkisiz sayısal olmayan cebirdir (non-
numerical genus of algebra). Sayısal cebirin pek çok türü olmasına karşın sayısal 
olmayan cebirin bilinen tek örneği MC yahut sembolik MCdir (the algebra of sym-
bolic logic). MCnin temel özelliği onun doğrusal (linear) olmasıdır; dolayısıyla 
aynı cebirsel düzene ait olan bütün semboller toplanabilir.110 Ancak daha önceden 
belirtildiği gibi Boole, nitel ve nicel özelliklerini dikkate alarak MCni çift yönlü bir 
süreç olarak tesis etmiştir. Bir denklem yahut fonksiyon, doğrudan doğruya konuş-
ma dilinin ifadelerine göre yorumlanamıyorsa, bu durumda x, y, z gibi harfler x (x – 
1) = 0 kuralı gereğince nicel semboller olarak kabul edilirler. Buysa MCnin nitel 

 
108  Whitehead (1898, s. 22). 
109  Boole (1847, s. 11). 
110  Whitehead (1898, s. 11, 29-30, 35). 
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özelliğinin nicel olarak yorumlanabilmesiyle mümkündür.111 Boole’ye göre MC 
nicel olarak işletilirken anlamlı olması gerekmeyen adımlar atılarak yorumlanabilir 
sonuçlara varılabilir. Ne var ki bu anlayışın, matematik bilimi bakımından tu-
tarsızlık gösterdiğini Macfarlane isabetle tespit etmektedir.112  

Aristoteles’in kendisinden önceki matematik yöntemli filozoflardan nasıl et-
kilendiği ve mantığın kuruluşunda matematiğin etkisinin tam olarak ne olduğu, 
bugün bile açıklığa kavuşmuş değildir. GMçılar, basitçe mantığın mantık, mate-
matiğin de matematik olduğu görüşüyle bu meseleyi tartışmaya kapalı tutmuş-
lardır. Kendisine özgü problemler bir kenara bırakılarak mantığın tarihsel temelle-
ri mihverinde ele alındığında Boole’nin MC, aslında mantığın gizli tarihini yön-
temli bir şekilde tartışmaya açan önemli bir teori olarak değerlendirilebilir. Boole, 
GMın matematikle olan ilişkisinin ana hatlarını, tarihsel müracaatlarıyla değilse 
de yapısal olarak sergilemiştir. MCnin mantık tarihi açısından arz ettiği en önemli 
değer bu olmakla birlikte, onun GMla karşılaştırmalı olarak incelenmesinin yara-
tacağı sakıncaları da hatırlamak gerekir. Öte yandan, Boole’nin MCnde, MMın 
gizli tarihini ortaya çıkaran bir düşünce dikkati çekmektedir ki o da, bütün poziti-
vist felsefeyi kuşatan metafizik korkusudur. 20inci yüzyılda, özellikle Husserl 
fenomenolojisiyle kendi yolunu belirlemeye çalışan MM, klasik anlamda değilse 
bile, hiç şüphesiz bir metafizik arayışı içerisinde olmuştur. Bir bakıma bu arayış, 
MCnin asıl kurucusu Leibniz’in cebirsel mantığının ilkelerini La Monadologie ile 
Les Nouveax Essais’deki yeni metafiziğinin temelleri üzerine kurmuş olması gibi 
tarihsel bir nedenden dolayıdır. Öte yandan söz konusu metafizik arayışta, filo-
zofların MMa gösterdiği ilgisizliği giderme amacının önemli bir payı olduğu 
söylenebilir. Metafizik korkusunun açıkça kendisini gösterdiği Boole’nin MCnde, 
özellikle LT’da metafizik arayışların satır aralarında, hatta yer yer berrak bir şe-
kilde görülebilmesi son derece ilginçtir. Aristoteles’in De Caelo adlı eserine atıfta 
bulunarak uzay ve zaman kavramını tartışmaya açan Boole, birinci önermelerin 
temelinde uzay kavramının bulunduğunu iddia etmenin önünde ispatlanması güç 
engeller bulunduğunu, ancak ikinci önermelerin temelinin açıkça zaman olduğunu 
belirtirken, böyle bir arayış içerisindedir.113  
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ABSTRACT 
JOHANN GOTTLIEB FICHTE (1762 Oberlausitz–1814 Berlin), who is an 
important figure in the idealist philosophy, which opposes realism, materia-
lism, and naturalism, attracted attention with a concept of God in an Atheism 
Debate (Atheismusstreit), which is one of the most famous discussions of the 
history of philosophy, and was accused of being an atheist. Because the re-
construction of the perception of God and the philosophy of religion may 
only be performed within the integrity of the phiolosphy system, first the 
main points of idealist philosophy, German idealism, and subjective idealist 
philosophy of FICHTE will be provided and a multifaceted discussion of the 
perception of God will follow. FICHTE asserted his opinions by theoretically 
critiquing the textbook proofs of the existence of God. He also presented his 
conception of God, which is completely based on his philosophy. Although 
FICHTE philosophy was split up in two periods, it is not valid for the philo-
sophy of religion and the conception of God. The anthropomorphism of 
Christianity in the conception of God was seriously criticized by FICHTE. 
His critique was then supported by L. FEUERBACH (1804-1872). 
Key words: Idealism, German Idealism, Atheism, Philosophy of Religion, 
God, Proving 

 
ÖZET 
Realizm, materyalizm ve natüralizmin karşısında yer alan idealist felsefenin 
önemli ismi JOHANN GOTTLIEB FICHTE (1762 Oberlausitz–1814 Ber-
lin), felsefe tarihinin en bilinen tartışmalarından Ateizm Tartışması (Atheis-
musstreit)’nda, dile getirdiği Tanrı kavramıyla dikkati çekmiş ve ateist ol-
makla suçlanmıştır. Tanrı anlayışı ve din felsefesinin re-konstrüksiyonu, an-
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cak felsefe sisteminin bütünlüğü içinde yapılabileceğinden, idealist felsefe, 
Alman idealizmi ve FICHTE’nin sübjektif idealist felsefesinin ana hatları ve-
rildikten sonra onun çok tartışmalı Tanrı kavramı ele alınmıştır. Tanrı 
varlığına ilişkin klasik kanıtlamaları yöntemsel olarak eleştirmekle başlayan 
FICHTE, kendi felsefesine bütünüyle bağlı kalarak bir Tanrı anlayışını orta-
ya koymaktadır. FICHTE felsefesinin iki farklı döneme ayrılması din felse-
fesinde ve Tanrı kavramında söz konusu değildir. Hıristiyanlığın Tanrı an-
layışındaki antropomorfizm, FICHTE tarafından çok sert bir biçimde eleşti-
rilmiştir. Bu konudaki haklılığı, kısa bir süre sonra L. FEUERBACH (1804-
1872) tarafından yapılan eleştirilerde ortaya çıkacaktır. 
Anahtar Kelimeler: İdealizm, Alman İdealizmi, Ateizm, Din Felsefesi, 
Tanrı, Kanıtlama. 
 

… 
 
I. Giriş 
 
Alman idealist filozofların ve erken dönem romantiklerin din-tanrı-vahiy ko-

nusundaki düşünüş yöntemleri, kalkış yerleri ve vardıkları görüşler uzun za-
mandır ilgimi çekmekteydi. Bu konuda yapılacak araştırmaların ülkemizdeki din 
felsefesi çalışmalarına önemli bir katkı sağlayacağı düşüncesiyle, erken dönem 
romantiklerin teologu ve idealist felsefenin filozofu SCHLEIERMACHER’le 
başladığım araştırma dizisi, Alman idealist felsefesi denilince ilk akla gelen isim 
FICHTE’nin din felsefesi ile devam etmektedir. 

Çalışmada ilkin, idealizmin bir kavram olarak tarihsel arka planı incelenecek, 
Alman idealist felsefesinin önemli temsilcilerinin bu kavramdan ne anladıkları ve 
bu kavramı kendi felsefeleri doğrultusunda nasıl şekillendirdikleri belirlenecektir. 
Daha sonra, FICHTE’nin sübjektif idealist felsefesi, Tanrı, din ve vahiy konusun-
daki görüşlerini anlayabilecek zemini sağlaması için ana hatlarıyla verilecektir. 
Çalışmamızın merkezini oluşturan din felsefesi ise, öncelikle iki eser temel 
alınarak işlenecektir: İlk dönem eseri olan “Versuch einer Critik aller Offenba-
rung”1 kitabı ve “Über den Grund unseres Glaubens an eine göttliche Weltregie-
rung”2 isimli makalesi. Bu makaleyi, Jena’daki profesörlük (1794-1799) 
yıllarında çıkarmaya başladığı “Das philosophische Journal” isimli dergide, öğ-
rencisi FRIEDRICH KARL FORBERG (1770-1848)’in “Entwickelung des Beg-
riffs der Religion”3 isimli makalesine bir son söz olarak yazmıştır. Bu 
çalışmasında, FORBERG’in görüşlerini daha radikal ifadelerle desteklemiş ve 
öğrencisinin makalesinden daha fazla tepki almıştır. FORBERG’in yazısında ve 
FICHTE’nin savunusunda ileri sürülen görüşler, felsefe tarihinin en önemli ve 
toplumun ilgisini çekmiş tartışmalarından birisini, Atheismusstreit (Ateizm 
Tartışması)’ı doğurmuş ve bu tartışma sonucunda FICHTE’nin profesörlük kad-

 
1  “Her Tür Vahyi Eleştirme Denemesi”. İlk baskı Königsberg 1792. 
2  “Tanrısal Bir Dünya Düzenine Olan İnancımızın Sebebi Üzerine”. 
3  “Din Kavramının Gelişimi”. 
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rosu iptal edilmiş ve görevinden uzaklaştırılmıştır. Adı geçen yazılardaki savunu-
lan görüşler ve bunlara yöneltilen eleştiriler FICHTE’nin din felsefesi bağlamında 
ayrıntılarıyla tartışılmaktadır.4 

FICHTE felsefesini iki döneme ayırma eğilimine de değinmek istiyorum: Fel-
sefesini bir bütün olarak ele almaya çalışan felsefe tarihlerinde veya monografik 
çalışmalarda FICHTE’nin 1800’e kadar olan Jena ve 1801’den itibaren ölümüne 
kadar devam eden Berlin dönemi felsefelerinden bahsedilmektedir. Burada 
WITTGENSTEIN felsefesindeki gibi bir dönemlendirme, yani sistemin baştan 
sonra revize edilmesi ve birçok görüşün reddedilmesi söz konusu değildir. FICHTE 
felsefesindeki bu dönemlendirme, filozofun ilgilerinin ağrılık noktalarındaki deği-
şimle ilgilidir. Jena yıllarındaki bir sitem kurma çabasının sonucunda daha speküla-
tif kalan bir felsefeye sahip olan düşünürün, NAPOLYON’un güney Prusya’yı işgal 
etmesiyle doğan ve günden güne güçlenen milliyetçi havanın etkisiyle Berlin’de 
daha çok pratik sorunları konu edindiğini görürüz. Özellikle din felsefesi bağ-
lamında, felsefesinin iki farklı döneminden bahsetmek gerekli değildir. 

 
 
1. İdealizm 

 
Realist, materyalist ve natüralist felsefelerin tam karşısında yer alan idealizm, 

var olan her şeyin düşünce ile ilişkili olduğunu ve düşünceden çıktığını iddia eden, 
düşünce dışında nesnel bir varlığın olmadığını kabul eden felsefe sistemleri için 
kullanılan genel bir kavramdır. Çok genel olarak ikiye ayrılır. Gerçekliği süjenin 
zihnine indirgeyen sübjektif idealizm; varlığı ve gerçekliği en genel anlamda dü-
şünceye, en genel tine, başka bir ifadeyle Tanrısal olana indirgeyen, gerçekliğin 
özneden bağımsız idealardan oluştuğunu savunan objektif idealizm.5 

Metafizik ve epistemolojik özelliklerine göre felsefe sistemlerini tanımlayan 
‘idealizm’ kavramı, ilk olarak 18. yüzyılda karşımıza çıkmaktadır. Kullanılmaya 
başlandığı andan itibaren, olumsuz bir anlam yüklenerek öncelikle PLATON ile 
ilişkilendirilmiştir. İlk olarak I. KANT ve felsefesinin savunucuları kavrama yeni 
bir içerik kazandırmaya çalışmışlar, olumsuz çağrışımlar yapan genel bir kavram 
olmaktan çıkarmışlar ve savundukları görüşleri ifade etmekte kullandıkları bir 
kavram haline getirmişlerdir.6 

Bu kavramın PLATON ile ilişkilendirilmesi ve materyalizmin ve realizmin 
karşısında bir kavram olarak kullanılmasıyla ilk olarak LEIBNIZ’de 
karşılaşılmaktadır. 1702 tarihli bir yazısında (Réponse aux réflexions de P. Bayle, 
art. Rorarius) materyalist EPIKUR’un karşısına idealist PLATON’u koymak-
tadır. Her şeyin ruhta gerçekleştiği savunan PLATON idealizmi ile her şeyin 
maddede gerçekleştiğini kabul eden EPIKUR materyalizmi arasında orta bir yol 

 
4  Marsch, Wolf-Dieter: Philosophie im Schatten Gottes. Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 

Gütersloh, 1973. S. 10. 
5  Krş. Güçlü, Abdülbâki ve diğerleri: Felsefe Sözlüğü. Bilim ve Sanat, Ankara, İkinci Baskı 2003. 

S. 713. Ayrıca bkz. Cevizci, Ahmet: Felsefe Tarihi. Say Yayınları, İstanbul, 2009. S. 801 vd. 
6  Historisches Wörterbuch der Philosophie,1971-2007, Schwabe Verlag, Basel. Cilt 4, sayfa 30. 



318 Abdurrahman Aliy 

bulmaya çalışan LEIBNIZ, bu yazısında Kartezyen felsefeyi de idealist bir sistem 
olarak tanıtmaktadır.7 

Alman akademik felsefe eğitimini ve öğretimini KANT’a kadar çok derinden 
etkileyen, Almancadaki birçok felsefî kavramı ilk kez tanımlayarak 19. yüzyıl 
Alman felsefesinin kavramsal çerçevesini belirlemiş olan, LEIBNIZ ve KANT 
arasındaki dönemin en önemli aydınlanma filozofu CHRISTIAN WOLFF8, idea-
lizm hakkında şu görüşleri dile getirmektedir: İdealistler dünyanın ve bedenin reel 
varlığını yadsırlar ve yalnızca insan tinindeki ideal varlığı kabul ederler.9 Döne-
min WOLFF geleneğine bağlı birçok felsefecisinin de benzer tanımlar verdiği 
bilinmektedir. KANT’ın tanımı ise şöyledir10: “İdealizm, düşünen varlıklardan 
başka hiçbir varlığın olmadığı, düşüncede (Anschauung) algıladığımıza 
inandığımız diğer şeylerin yalnızca düşünen varlıklarda olan ve aslında kendileri-
nin dışında bulunan hiçbir nesnede karşılıkları olmayan tasarımlar olduğu id-
diasıdır”. 

İskoç aydınlanmacı filozof THOMAS REID (1710-1796), 1764 tarihli 
“Inquiry into the human mind” isimli eserinde LOCKE, BERKELEY ve HUME 
felsefelerini “ideal system” olarak tanımlamaktadır.11 Bu şekilde idealizmin, ras-
yonalist ve ampirik kuramlar için de kullanıldığını görüyoruz.12 

Tam bir idealist metafizik sistemin ilk kurucusu olarak G. BERKELEY kabul 
edilir.13 LOCKE’da olduğu gibi BERKELEY’de de “idealar” insan zihninin doğ-
rudan objeleridir. Onları ya duyularla duyumsarız ve idrak ederiz ya da hayal gü-
cümüz ile yaratırız ve ortaya çıkarırız.14 İdeaların hiçbir şekilde zihin dışı gerçek-
likleri yoktur. Ancak insanın eğilimlerinin ve duygularının şekil değiştirmesidir. 
Varlık maddi veya manevi diye ikiye ayrılamaz. Var olan tek şey tekil tinlerdir, 
yani düşünen varlıklar.15 Düşünen varlıkların belirleyici özelliği tasarım ve irade-
dir. Tasarımlarımızın ve irademizin objeleri, yani idealar, tinin dışında varlığı olan 
töz değildir. Bununla birlikte duyularımızla gerçekleşen algılarda bizim her hangi 
bir müdahalemiz yoktur. İdealar, fantezimizin yarattığı ürünlerden daha güçlü, 
daha açık-seçik ve düzenlidirler. Fakat yine de bir iradenin ürünü olmak durumun-
dadırlar.16 Bu yüzden, onların, bizim tinimizden daha üstün bir tin, yani Tanrı 

 
7  Historisches Wörterbuch der Philosophie, 4/30. 
8  Wolff felsefesi ve Wolff ekolü için bkz. Hirschberger, Johannes: Geschichte der Philosophie. 

Komet, 2000, 2 Bände. II/s. 259 vd. 
9  Historisches Wörterbuch der Philosophie, 4/30. 
10  Immanuel Kant. Werke in Zehn Bänden. Hrg. von Wilhelm Weischedel. 1968, Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft, Darmstadt. Cilt 5, sayfa 152 (§ 13, Anm. II.) 
11  Historisches Wörterbuch der Philosophie, 4/30. 
12  Historisches Wörterbuch der Philosophie, 4/37 vd., 43 vd. 
13  Güçlü, Abdülbâki ve diğerleri: Felsefe Sözlüğü. S. 716; Gökberk, Macit: Felsefe Tarihi. Remzi 

Kitabevi, İstanbul, 5. Baskı, 1985. S. 340. 
14  Weber, Alfred: Felsefe Tarihi. Çev. H. Vehbi Eralp. Sosyal Yayınları, İstanbul, 5. Baskı, 1993. S. 

275 vd. Krş. Güçlü, Abdülbâki ve diğerleri: Felsefe Sözlüğü. S. 716 vd. 
15  Hirschberger, Johannes: Geschichte der Philosophie. II/s. 221 vd.; Cevizci, Ahmet: Felsefe Tari-

hi. S. 602. 
16  Cevizci, Ahmet: Felsefe Tarihi. S. 606 vd. 
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tarafından yaratıldıklarını kabul etmemiz gerekmektedir.17 BERKELEY’deki bu 
metafizik radikallik, FICHTE ve SCHELLING üzerinden HEGEL’e kadar tüm 
idealist felsefe sistemlerinin temel özelliği olacaktır. 

Bu yadsımacı idealizmin karşısında, temel soruları yeniden ele alan ve olumlu 
anlamda daha ileri taşıyan idealizm KANT’ın kritik idealizmidir.18 BERKE-
LEY’den farklı olarak KANT, bir “kendinde şey”in varlığını kabul eder. Kendinde 
şeyi doğrudan doğruya bilemeyiz. Tecrübelerimiz yoluyla bilebileceğimiz şeyler 
yalnızca görüngülerdir. KANT’a göre ayrıca, bilmemizin formu ile tözü (cevheri) 
arasında ayrım yapmalıyız. Maddî bakımdan ve içerik bakımından tecrübemiz nes-
neleri objektif, yani bizden bağımsız gerçeklikler olarak kavrar. Duyarlılığımızın a 
priori formları mekân ve zamandır. Dolayısıyla bizim içsel ve dışsal tecrübemizin 
formları sübjektiftir ve bu yüzden tecrübelerimizde ortaya çıkan şeylerin, kendile-
rinden önce olan bir varlıkları yoktur.19 Bu durum kendi kendimizi tecrübe etme-
mizde de ortaya çıkar. İçimizde, bir “Ben”in durumlarının devamlı olarak birbirini 
izlemesini tecrübe ederiz. “Ben”i yalnızca, bu değişen tasarımların değişmez süjesi 
olarak düşünürüz, fakat nasıl bizatihi var olduğunu bilemeyiz. Aynı durum, Tanrı, 
özgürlük, ölümsüzlük gibi kavramlar için de geçerlidir.20 

J. G. FICHTE’ye göre KANT’ın idealizmi, ulaşması gereken noktaya ulaş-
mamıştır.21 FICHTE, yalnızca düşünce formlarının ve zihin kategorilerinin aklın 
yarattığı şeyler olmadığı, nesnelliğin de bizim bir ürünümüz olduğu görüşünde-
dir22, dolayısıyla dış dünyayı ve zihnin dış dünyaya ilişkin durumlarını dikkate 
almaz, hem zihnin dışındaki şeyleri hem de zihni kavrayan mutlak ve transandan-
tal bir “Ben”i öne sürer.23 İnsanın dış dünya olarak yaşadığı şey ona bağlı değildir; 
kendisini dış dünyada her hangi bir müdahalesi olmaksızın belirlenmiş olarak bu-
lur. Bu durumu kabul etmek insanın özgürlüğünü yadsımak demek olacağından 
FICHTE, bağımsız bir realitenin varlığını kabul etmemekte, bu tavrıyla BERKE-
LEY’e geri dönmektedir. Böylece BERKELEY’in idealizmini, mutlak “BEN” 
öğretisiyle daha da radikalleştirmektedir. FICHTE’nin ortaya attığı bu mutlak 
“ben” bağımsız ve sınırsızdır; ancak bir “ben-olmayan” ile kendi kendini sınırlar.24 
FICHTE’nin sübjektif idealist felsefesi ilgili bölümde daha ayrıntılı verileceğin-
den, şimdilik bu kısa açıklamalarla yetiniyoruz. 

 
17  Historisches Wörterbuch der Philosophie, 4/31; Ayrıca bkz. Cevizci, Ahmet: Felsefe Tarihi. S. 

611 vd. 
18  Kantın kritik idealizmi için bkz. Hirschberger, Johannes: Geschichte der Philosophie. II/s. 268 

vd.; Krş. Historisches Wörterbuch der Philosophie, 4/39. 
19  Immanuel Kant. Werke in Zehn Bänden. Cilt 5, sayfa 214-215 (§ 52 c) 
20  Historisches Wörterbuch der Philosophie, 4/31 vd.; Krş. Güçlü, Abdülbâki ve diğerleri: Felsefe 

Sözlüğü. S. 716 vd. 
21  Hirschberger, Johannes: Geschichte der Philosophie. II/s. 362; Gökberk, Macit: Felsefe Tarihi. S. 

417; Cevizci, Ahmet: Felsefe Tarihi. S. 803. 
22  Fichte, Johann Gottlieb: Sämmtliche Werke, 8 Bände, hrg. von I. H. Fichte, Berlin 1845/46. 2/221. 

Fichte’nin bütün eserlerinin bu baskısı için SW kısaltması kullanılacaktır.  
23  Güçlü, Abdülbâki ve diğerleri: Felsefe Sözlüğü. S. 717 ve 1117 vd.; Gökberk, Macit: Felsefe 

Tarihi. 419. 
24  Historisches Wörterbuch der Philosophie, 4/32; Hirschberger, Johannes: Geschichte der Philo-

sophie. II/s. 366 vd.; Weber, Alfred: Felsefe Tarihi. S. 335 vd.; Krş. Cevizci, Ahmet: Felsefe Ta-
rihi. S. 808 vd. 
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Buraya kadar FICHTE’ye bağlı kalan SCHELLING, FICHTE idealizminin 
sübjektif karakterini aşabilmek için ‘Geist’ (tin) kavramını ileri sürmektedir. 
Kendisinin, FICHTE’nin sübjektif idealizminin karşısına yerleştirdiği ‘objektif’ 
idealizmi de radikaldir.25 Çok açık bir ifadeyle, kendi idealizminin tam anlamıyla 
objektif bir idealizm olduğunu, FICHTE’nin ise idealizm kavramını tamamen 
sübjektif bir anlamda kullandığını söylemektedir.26 Doğada kendisine ya-
bancılaşan tin, özellikle sanat, din ve felsefe aracılığı ile insanda yeniden kendisi-
ne döner ve kendisini, kendisine dönme yolunda yeniden bilir.27 SCHELLING de 
mutlak idealizm kavramını, felsefe sisteminin ilerletilmesi ve geliştirilmesi olarak 
gördüğü geç dönem özdeşlik felsefesini (Identitätsphilosophie) tanımlamak için 
kullanmıştır. Buradaki amacının ise doğa felsefesi ile transandantal felsefesini 
birleştirmek olduğunu söylemiştir. Ona göre mutlak idealizm, doğanın ve “ben”in 
içinde birleştikleri mutlak özdeşlik iddiasında bulunmalıdır.28 

HEGEL mutlak tinin (Geist) metafiziğinde bu teoriyi daha da genişletir.29 
Ona göre tarih, en üst düzeyde incelmiş kavramlar bütünü yoluyla diyalektik 
yapısı ortaya konulan bir sürecin önemli bir aracıdır. Tarihî olan yaşamın bütün 
görüngülerinin, özellikle de sanat, din ve felsefe, bu süreçte belirleyici fonksiyon-
ları vardır.30 Gelişmenin sonunda bu fonksiyon sayesinde, mükemmel kavrayışa 
doğru olgunlaşan bir felsefe bilinebilir. HEGEL kendi sistemini idealizmin geliş-
mesi olarak görmektedir. Ayrıca metot olarak da mükemmellik iddiasında olduğu 
için HEGEL idealizmine mutlak idealizm denilmektedir.31 Her ne kadar 
SCHELLING’in son dönem felsefî düşüncelerinin idealizmin son aşamasını tem-
sil ettiği tartışılmışsa da32, HEGEL’in mutlak idealizminin, idealizmin en yüksek 
noktası ve aynı zamanda da sonu olduğu genel kabul görmüştür.33 

Felsefe tarihlerinde sıklıkla karşılaştığımız: “19. yüzyılın büyük ölçüde poziti-
vist ve materyalist yönelimli doğa bilimlerinin sorunlarına yüz çevirmesi ve onları 
önemsememesi, idealizmin sonunu hazırlamıştır” savı kısmen kabul edilebilir. Ye-

 
25  Historisches Wörterbuch der Philosophie, 4/42; Krş. Cevizci, Ahmet: Felsefe Tarihi. S. 819. 
26  Historisches Wörterbuch der Philosophie, 4/43; Hirschberger, Johannes: Geschichte der Philo-

sophie. II/s. 375 vd.; Krş. Soykan, Ömer Naci: Schelling. Yaşamı Felsefesi Yapıtları. MTV 
Yayıncılık, İstanbul, 2006. S. 10 vd. 

27  Historisches Wörterbuch der Philosophie, 4/32; Weber, Alfred: Felsefe Tarihi. 339 vd.; Gökberk, 
Macit: Felsefe Tarihi. 432 vd.; Cevizci, Ahmet: Felsefe Tarihi. S. 823 vd.; Soykan, Ömer Naci: 
Schelling. Yaşamı Felsefesi Yapıtları. S. 20 vd. 

28  Özdeşlik felsefesi için bkz. Soykan, Ömer Naci: Schelling. Yaşamı Felsefesi Yapıtları. S.19 vd. 
Ayrıca bkz. Historisches Wörterbuch der Philosophie, 4/33; Hirschberger, Johannes: Geschichte 
der Philosophie. II/s. 384 vd.; Krş. Gökberk, Macit: Felsefe Tarihi. 430; Cevizci, Ahmet: Felsefe 
Tarihi. S. 824 vd.  

29  Mutlak idealizmi hazırlayan koşulların genel bir tartışması için bkz. Güçlü, Abdülbâki ve diğerle-
ri: Felsefe Sözlüğü. S. 714 vd. Ayrıca bkz. Cevizci, Ahmet: Felsefe Tarihi. S. 844 vd. 

30  Cevizci, Ahmet: Felsefe Tarihi. S. 841 vd. 
31 Historisches Wörterbuch der Philosophie, 4/32, 33, 34; Ayrıca bkz. Hirschberger, Johannes: Gesc-

hichte der Philosophie. II/s. 407 vd. Hegel’de “mutlak” kavramı üzerine bkz. Orman, Enver: On 
Hegel’s Concept of the Absolute. Kaygı, Sayı 15, Güz 2010. S 11 vd. 

32  Schulz, Walter: Die Vollendung des Deutschen Idealismus in der Spätphilosophie Schellings. 
Kohlhammer, Stuttgart, 1955. S. 165 vd. 

33  Historisches Wörterbuch der Philosophie, 4/32; krş. Güçlü, Abdülbâki ve diğerleri: Felsefe Sözlü-
ğü. S. 718. 
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ni-Kantçılık ise, bu idealist tavrın karşında, KANT’ın kritik idealizmine döndüğünü 
ilan etmiştir. Yeni-Kantçılığın önemli temsilcileri, modern bilim bağlamında idea-
lizmi dikkatli bir biçimde yenilemeye ve yeniden yorumlamaya girişmişlerdir. Bu 
eğilim E. HUSSERL’in transandantal fenomenolojisinde de görülmektedir. 
HEIDEGGER’in “Sein und Zeit”da ortaya koyduğu felsefe de ancak idealizm gele-
neği ile bağlantılı bir biçimde tam olarak anlaşılabilir.34 19. yüzyılın sonunda 
KIERKEGAARD, MARX ve NIETZSCHE tarafından yapılan idealizm eleştirisi-
nin nedenleri ve yöntemleri henüz yeterince incelenmemiştir. Bu konuda yapılacak 
çalışmalar idealizmin daha sağlam bir zeminde anlaşılmasını sağlayacaktır. 

W. DILTHEY de üç tür dünya görüşünün (Weltanschauung) varlığını kabul 
etmektedir: Natüralizm, özgürlük idealizmi ve objektif idealizm. Ona göre özgür-
lük idealizmi üç Atinalının, SOKRATES, PLATON ve ARISTOTELES yarattığı 
bir dünya görüşüdür. Daha sonra geç dönem Roma’da CICERO’da ve Hıristiyan 
apolojistlerde yeniden ortaya çıkar. KANT, JACOBI, FICHTE, SCHILLER, 
MAINE de BIRAN ve BERGSON natüralist dünya görüşünün, panteizmin ve 
objektif idealizmin karşısındadır. Tercih ettikleri yaşam, kendilerini, tinsel olanın 
her şeyden hatta psişik durumdan bile bağımsızlığının kesinliği içinde hissetmek-
tir. Objektif idealizmin dünya görüşünde ise, derin düşünce, murakabe hali sanat-
sal duyuş hâkimdir. DILTHEY objektif idealizme örnek olarak HERAKLITOS, 
Stoa Okulu, BRUNO, SPINOZA, SHAFTESBURY, SCHELLING, HEGEL, 
SCHOPENHAUER, SCHLEIERMACHER ve GOETHE’yi anmaktadır. Ona 
göre objektif idealizmin temel yaklaşımı, parçaları bir bütün haline getirerek 
görmek, yaşam bağıntısını dünya bağıntısı haline getirerek anlamaktır. Düşünsel 
özellikleri ise metafizik monizmde ve panteizmde görülür.35 

 
 
2. Alman İdealizmi 

 
FICHTE’nin genel olarak felsefesini özetlemeden önce, bir parçası olduğu 

Alman İdealizmi’nden ne anlaşıla geldiğini ve anlaşılması gerektiğini kısaca 
açıklamak gerekir. 

Alman İdealizmi, içeriği çok kesin olarak açıklanamayacak bir tanımlamadır. 
Alman felsefesinin, konuları ve yöntemi bakımından KANT ile şekillenmeye 
başlayan dönemidir.36 Alman İdealizmi tanımı Almanya’da felsefe anlamında bile 
kullanılmıştır. Dönemsel sınır taşları KANT ve HEGEL’dir. Alman İdealizmin-
den, o dönemin düşünürlerinin ne anladığı işimizi kolaylaştırabilir. Tanımları en 
basit ve sınırları belirgin olanı C. L. MICHELET’in tanımıdır37: “KANT’tan 
HEGEL’e kadar Almanya’daki son felsefe sistemlerinin tarihidir.” 20. yüzyılın 
başlarından itibaren Almanya’da kabul edilen görüş şudur: ECKEHART, 
BÖHME, LEIBNIZ ve KANT’ın fikrî ve manevî babası olduğu Alman düşünce-

 
34  Historisches Wörterbuch der Philosophie, 4/32. 
35  Historisches Wörterbuch der Philosophie, 4/33-35 ve 41 vd. 
36  Hirschberger, Johannes: Geschichte der Philosophie. II/s. 267; Weber, Alfred: Felsefe Tarihi. S. 

332 vd.; Gökberk, Macit: Felsefe Tarihi. S. 415; Cevizci, Ahmet: Felsefe Tarihi. S. 801. 
37  Historisches Wörterbuch der Philosophie, 4/35 
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sinin sürekliliği, Alman İdealizmi’nin en belirgin niteliğidir.38 Örneğin N. 
HARTMAN, Alman İdealizmi’nin belirli bir döneme aitmiş gibi algılanmasını 
doğru bulmamaktadır.39 

Alman İdealizmi’nin, daha önce dediğimiz üzere, tarihsel olarak 
sınırlandırılmasının güçlüğünden dolayı, konulara ve kişilere göre de 
tanımlanması söz konusudur. Buna göre Alman İdealizmi, KANT’a bağlı veya 
KANT’ın karşısında duran filozofların geliştirdiği, HEGEL’in sistemiyle son 
bulan bir tin felsefesidir. Alman İdealizmi’nde KANT’ın konumu konusu çok 
tartışılmıştır. KANT genellikle, HEGEL ile son bulan Alman İdealizmi’nin baş-
langıç noktası olarak görülür.40 Fakat burada ortaya çıkabilecek en önemli soru, 
KANT’ın akıl eleştirisinden HEGEL’in tin felsefesinin nasıl ortaya çıktığıdır. N. 
HARTMAN daha haklı görünüyor. Ona göre Alman İdealizmi’nin başlangıç 
noktası KANT değil onun taraftarları ve karşıtlarıdır.41 

Alman İdealizmi ile ilgili olarak en tartışmalı konulardan birisi SCHEL-
LING’in konumudur. SCHELLING yalnızca HEGEL’in bir habercisi midir, yok-
sa geç dönem özdeşlik felsefesi ile Alman İdealizmi’ni zirve noktasına 
HEGEL’den önce taşımış kişi midir?42 

SCHOPENHAUER, NIETZSCHE, FEUERBACH, MARX ve KIERKE-
GAARD’ın idealist felsefe ile olan ilişkileri de tartışmalı konulardan birisidir.43 
Düşünce dünyalarını oluşturmada adı geçenlerin hepsi Alman İdealizmi ile hesap-
laşmışlardır. İdealizm anlayışları bu nedenle bizim için önemlidir. Fakat konu 
hakkında yapılmış özel çalışmaların olmayışı, doğru bir analiz yapmayı engelle-
mektedir. 

Almanca konuşulan dünyada bu kavram, GOETHE, SCHILLER, HÖLDER-
LIN, HERDER, JACOBI, JEAN PAUL gibi şair ve edebiyatçılar tarafından tem-
sil edilen klasik dönem Alman edebiyatı için de kullanılmıştır.44 

Her türlü materyalist vurguya karşı duran, tarihsel olarak felsefedeki Alman 
İdealizmi ile aynı dönemde ortaya çıkan ve 19. Yüzyıl boyunca devam eden ve 
başlangıcı BEETHOVEN olarak kabul edilen akım için de idealizm ifadesi kul-
lanılmaktadır.45 1900’lü yılların başlarından itibaren, II. Dünya Savaşı’nın son-
larına kadar bu kavramın Alman milliyetçi akımları tarafından, “baba vatan ve 
millet uğruna kendini feda etmeye hazır olmak” anlamında kullanılmasıyla birlik-
te Alman İdealizmi popüler anlamda çok büyük bir anlam kaymasına uğramıştır. 

 
38  Krş. Kroner, Richard: Von Kant bis Hegel. 2 Bände. Verlag von J. C. B. Mohr, Tübingen, 1921. I, 

10-11. 
39  Historisches Wörterbuch der Philosophie, 4/35 vd. 
40  Gökberk, Macit: Felsefe Tarihi. S. 415. 
41  Historisches Wörterbuch der Philosophie, 4/36. 
42  Historisches Wörterbuch der Philosophie, 4/36. 
43  Historisches Wörterbuch der Philosophie, 4/36. 
44  Historisches Wörterbuch der Philosophie, 4/36 vd. 
45  Historisches Wörterbuch der Philosophie, 4/37; Güçlü, Abdülbâki ve diğerleri: Felsefe Sözlüğü. S. 

715. 
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“İdealizm” sözcüğü, ‘Alman’ nitelemesi kullanılmadan, günümüz Almanya’sında 
belirli idealler için kendini feda etmek anlamında kullanılmaktır.46 

 
 
II. Yaşamı, Eserleri, Felsefesi 
 
1.Yaşamı 

 
JOHANN GOTTLIEB FICHTE 1762 yılında Saksonya ile Silezya 

arasındaki Oberlausitz bölgesinin Rammenau adlı küçük bir köyünde doğdu. 
Fakir bir dokumacı ailesinin yoksul ve kısıtlı imkânları içinde bir çocukluk ge-
çirmiştir.47 Çocukluğunda zekâsı ile dikkat çekmiş ve zengin birinin himayesinde 
eğitim hayatına devam etmiştir. Jena Üniversitesi’nde teoloji eğitimi alırken ha-
misi olan kişinin ölümü ve mirasçılarının FICHTE’nin eğitim masraflarını üst-
lenmemesi üzerine büyük bir maddî sıkıntı yaşamıştır. Bir burs başvurusunun da 
olumsuz yanıtlanması sonrasında, dönemin birçok teoloji öğrencisinin başvurdu-
ğu yola başvurur: Özel öğretmenlik. Zürih’ten gelen bir teklif üzerine oraya, zen-
gin bir ailenin yanına taşınır. Fakat öğrencisine ve ailesine karşı saldırgan ve uz-
laşılmaz tutumu yüzünden evden kibarca kovulur. Zürih yıllarında başından ge-
çen tek olumlu şey, orada âşık olması ve nişanlanmasıdır.48 

Başarısız Zürih macerası sonrasında Leipzig’e gider. Kraliyet ailesi mensup-
larının çocuklarına öğretmenlik yapmak ister. Fakat başarılı olamaz. Bir ara 
“Zeitschrift für weibliche Bildung” isimli bir kadın dergisi çıkarmak ister. Fakat 
hiçbir yayıncı kadın eğitimi gibi dönemin çok hassas bir konusunu FICHTE’ye 
emanet etmek istemez. Birkaç kez edebi eserler vermek gibi düşüncelere daldıysa 
da, bu konuda başarısız olduğunun farkına varması fazla uzun sürmez.49 

Üst üste yaşadığı başarısızlıklardan doğan depresif durumdan onu, ileride 
felsefesini de derinden etkileyecek bir teklif çıkarır. Bir öğrenci ondan KANT 
felsefesi dersleri almak ister. Konu ile çok fazla bilgisi olmadığından FICHTE, 
çok köklü bir KANT okuması yapar. Bu çalışmasıyla ilk hesaplaştığı ve eleştirdi-
ği felsefe KANT felsefesi olmuştur.50 

Maddi sıkıntısında bir iyileşme olmaz. Bu nedenle Leipzig’de kalamaz. Bu de-
fa çok daha uzakta, Varşova’da bir özel öğretmenlik-eğitmenlik bulur. Karakterinde 
bir değişme olmadığından kaderinde de bir değişme olmaz. Yine öğrencinin annesi 
ile anlaşamaz ve görevini bırakır. Fakat buradan aldığı parayla Königsberg’e 
KANT’ı ziyaret etmeye gider. Daha sonraları bu ziyaretinde KANT ile arasında 

 
46  Historisches Wörterbuch der Philosophie, 4/37; Krş. Güçlü, Abdülbâki ve diğerleri: Felsefe 

Sözlüğü. S. 715. 
47  Erdmann, Johann Eduard: Die Entwicklung der deutschen Spekulation seit Kant. 2 Bände. Fr. 

Frommanns Verlag. Stuttgart 1931. II/6; Hirschberger, Johannes: Geschichte der Philosophie. II/s. 
362; Kılıçaslan, Eyüp Ali- Ateşoğlu, Güçlü: Alman İdealizmi I. Fichte. S. 11. 

48  Erdmann, Johann Eduard: Die Entwicklung der deutschen Spekulation seit Kant. II/6 vd.; Gök-
berk, Macit: Felsefe Tarihi. S. 417; Kılıçaslan, Eyüp Ali- Ateşoğlu, Güçlü: Alman İdealizmi I. 
Fichte. S. 12 vd. 

49  Kılıçaslan, Eyüp Ali- Ateşoğlu, Güçlü: Alman İdealizmi I. Fichte. S. 13 vd. 
50  Kılıçaslan, Eyüp Ali- Ateşoğlu, Güçlü: Alman İdealizmi I. Fichte. S. 15 vd. 
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hiçbir iletişimin gerçekleşmediğini bildirecektir. Son işinden kazandığı para da kısa 
sürede bitince önce KANT’tan borç almak istemiş, alamayınca kendini, biraz da 
içinde bulunduğu durumu unutmak için çalışmaya vermiş ve dört hafta gibi kısa bir 
süre içinde “Versuch einer Kritik aller Offenbarung” isimli ilk kitabını yazmıştır. 
Çalışmasını KANT’a gönderir. KANT çalışmayı çok beğenir ve kendi yayıncısına 
önerir. Yayıncı eseri basıma hazırlarken yanlışlıkla yazarın adını kitabın üzerine 
basmayı unutur. KANT’ın yayıncısının dil olarak da kısmen üslup olarak da 
KANT’ı anımsatan ve ondan beklenen bir din felsefesi çalışmasını basması, hemen 
hemen bütün çevrelerde heyecan yaratmış ve kesinlikle KANT’ın din felsefesi 
olarak kabul edilmiştir. Kısa bir süre sonra KANT’ın da beyanıyla eserin 
FICHTE’nin olduğu anlaşılmıştır. Belki de çok uzun bir zaman sonra değerlendiri-
lecek ve belki de hiç önemsenmeyecek iken FICHTE’nin bu ilk çalışması dikkatleri 
bu huzursuz ve renkli kişiye çekmiştir.51 

Bunun üzerine Jena Üniversitesi’ne ders vermek üzere çağrılır. Jena erken 
dönem romantizmin doğduğu yerdir. Yine burada SCHELLING ve HEGEL aka-
demik hayatlarına ders vererek devam ediyorlardı. Dersleri, öğrencilerin en çok 
dinlemeyi tercih ettiği dersler haline gelir. Fakat hala çok agresiftir. Öğrenci bir-
liklerinin faaliyetlerini çok sert eleştirince, öğrenciler dersleri boykot etmiş, 
bazıları da derslerini işleyememesi için katılıp gürültü patırtı çıkarmaya 
çalışmıştır. Daha ileri gidenler olmuş, karısını yolda taciz etmeye ve evinin pen-
cerelerini taşlamaya kadar işi vardırmışlardır. Meslektaşları ise onu savunmak 
yerine, alaycı tavırlar takınmışlardır. O sıralar Weimer’in Kültür Bakanı olan 
GOETHE de, FICHTE’nin mutlak “Ben” ifadesini ironik bir biçimde kullanmış, 
mutlak “ben”in “ben-olmayan” tarafından hırpalandığını dile getirerek bu durum-
la alay etmiştir. Jena’daki profesörlük (1794-1799) yıllarında çıkardığı “Das phi-
losophische Journal” isimli dergide yayımladığı, öğrencisi FRIEDRICH KARL 
FORBERG (1770-1848)’in “Entwickelung des Begriffs der Religion” isimli ma-
kalesine son söz ve destek olarak yazdığı “Über den Grund unseres Glaubens an 
eine göttliche Weltregierung” isimli yazısı da FICHTE’nin Jena’daki durumunu 
iyice zorlaştırmıştır. Bu yazıda savunduğu görüşlerin ateizm olduğu hızla 
yayılmış ve öğrencisi ile birlikte ateist oldukları suçlaması ile karşı karşıya 
kalmıştır. Üniversitedeki meslektaşı SCHILLER durumu kurtarmaya çalıştıysa da 
FICHTE’nin bakanlığın tehdidine karşı tehdit ile cevap vermesi işi iyice kontrol 
edilemez hale getirmiştir. Bu yaşananlar sırasındaki tek olumlu şey, tabii ki gü-
nümüzden bakınca, tartışmalar sırasında yazılan yazılar olmuştur. 1799 yılında 
Jena’yı mecburen terk ederek Berlin’e göçmüştür. 1810 yılında eğitime başlaya-
cak üniversitenin kuruluş faaliyetlerine WILHELM von HUMBOLT ve 
SCHLEIERMACHER ile birlikte başlamıştır. 1809 yılında, eğitim faaliyetleri 
başlamadan profesörlük kadrosuna atanmış, üniversitenin kuruluşu bitince 1810 
yılından itibaren felsefe fakültesinin dekanı olarak göreve başlamış ve 1811 
yılından itibaren de rektörlük görevine seçimle gelerek öldüğü 1814 yılına kadar 
bu görevini sürdürmüştür. Bu sırada düzenlediği konferanslarla çoğu çevrenin 

 
51 Erdmann, Johann Eduard: Die Entwicklung der deutschen Spekulation seit Kant. II/7 vd.; 

Kılıçaslan, Eyüp Ali- Ateşoğlu, Güçlü: Alman İdealizmi I. Fichte. S. 14. 
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dikkatini çekmiştir. NAPOLYON tehdidi altındaki Berlin’de bir konferans dizisi 
halinde sunduğu “Reden an die deutsche Nation” isimli konuşmaları, yeniden 
yapılanma faaliyetlerinde bulunan Prusya için önemli bir rol oynamıştır. Daha da 
ileri giderek, motive edici konuşmalar yapmak üzere gönüllü olarak orduda görev 
yapmak istemiştir. Bu isteği Kral tarafından kabul edilmemiş, zaferden sonra 
onun hitabetine ihtiyaç duyulacağını bildirmiştir. Fakat FICHTE zaferi ve barışı 
görememiştir. FICHTE’nin askeri hastanede hemşirelik görevi yapan karısına 
ateşli bir hastalık bulaşmıştır. Uzunca bir süre hastalıkla mücadelesinde başarılı 
olsa da bu sefer hastalık FICHTE’ye geçmiştir. Bu hastalığı atlatmakta FICHTE 
karısı kadar şanslı olamamıştır. 52 yaşında 1814 yılında Berlin’de ölmüştür.52 

 
 
2. Eserleri 

 
Burada en önemli eserleri ele alınacaktır. Vereceğimiz eserlerin dışında bir-

çok yazısı ve kitabı vardır. 
Biraz önce adı geçen “Versuch einer Kritik aller Offenbarung”53 isimli 1792 

tarihli ilk kitabında KANT’ın pratik felsefesi ile vahyin bağdaşırlığını ispat etmeye 
çalışmaktadır.54 Felsefe tarihinde başyapıtı olarak kabul edilen eseri “Grundlage 
der gesamten Wissenschaftslehre”55 1794 tarihlidir. Bu eseriyle KANT felsefesin-
den kopuşu çok açık bir biçimde görülür. Artık sübjektif ve mutlak tinin felsefesi 
bu eserle bir sistem olma iddiasındadır. Jena yıllarının sonlarına doğru iki eser 
daha doğmuştur: 1796 tarihli “Grundlage des Naturrechts nach den Prinzipien der 
Wissenschaftslehre”56 ve 1798 tarihli “Das System der Sittenlehre nach den Prin-
zipien der Wissenschaftslehre”57. Tanrı ve din anlayışını sübjektif idealist felsefe-
siyle uyum içinde açıkladığı ve vahiy konulu ilk eserinden daha çok din felsefesi 
konusundaki görüşlerini ortaya koyduğu, “Über den Grund unseres Glaubens an 
eine göttliche Weltregierung”58 isimli yazısı (1798) “ateizm tartışması” olarak 
bilinen tartışmaları başlatmıştır. 1800 yılı içinde yayımladığı iki önemli eseri Ber-
lin döneminin ilk çalışmalarıdır: Ütopik devlet felsefesi eseri “Der geschlossene 
Handelsstaat”59 ve insanın doğa karşısında özgürlüğünü ele aldığı “Über die Bes-
timmung des Menschen”60 isimli kitabı. 1804 tarihli “Grundzüge des gegenwärti-
gen Zeitalters”61 ve 1806 tarihli “Anweisung zum seligen Leben, oder auch die 

 
52  Hayatı için bkz. Erdmann, Johann Eduard: Die Entwicklung der deutschen Spekulation seit Kant. 

II/6 vd.; Hirschberger, Johannes: Geschichte der Philosophie. II/s. 362 vd.; Windelband, Wilhelm: 
Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Verlag von J. C. B. Mohr, Tübingen, 1919. S. 478; 
Kılıçaslan, Eyüp Ali- Ateşoğlu, Güçlü: Alman İdealizmi I. Fichte. S. 17 vd.; Güçlü, Abdülbâki ve 
diğerleri: Felsefe Sözlüğü. S. 558 vd.; Gökberk, Macit: Felsefe Tarihi. S. 417 vd. 

53  “Her Tür Vahyi Eleştirme Denemesi”. 
54  Hirschberger, Johannes: Geschichte der Philosophie. II/s. 363. 
55  “Bütün Bilim Öğretisinin Temelleri”. 
56  “Bilim Öğretisinin İlkeleri Açısından Doğal Hukukun Temeli”. 
57  “Bilim Öğretisinin İlkeleri Açısından Ahlak Öğretisi Sistemi”. 
58  “Tanrısal Bir Dünya Düzenine Olan İnancımızın Sebebi Üzerine”. 
59  “Kapalı Ticaret Devleri”. 
60  “İnsanın Belirlenmişliği”. 
61  “Yaşadığımız Çağın Temel Özellikleri”. 
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Religionslehre”62 isimli eserleri pratik ahlak sorunlarını ele almaktadır. Berlin’e 
kadar uzanan NAPOLYON tehdidi karşısında 1808-1809 yılları arasında yaptığı 
“Reden an die deutsche Nation”63 adındaki konuşmalar Alman milli bilincine 
kazınmıştır.64 

Bir de kısaca FICHTE’nin eserlerinin kullanacağımız baskısı hakkında bilgi-
lendirme yapmamız gerekmekte. Oğlu I. G. FICHTE tarafından Berlin’de 
1845/46 yılında 8 cilt halinde âdet olduğu üzere “Sämmtliche Werke” adıyla 
yayımlanan toplu eserleri 1971 yılında tıpkıbasım olarak yeniden yayımlanmıştır. 
Bizim kullandığımız baskı bu baskıdır ve alıntılar SW kısaltmasından sonra cilt 
Romen rakamıyla, sayfa numarası da Arap rakamıyla verilecektir. Yaşamı 
sırasında basılmayan ve el yazılar halinde kalmış olan çalışmaları ve yazıları da 
yine oğlu tarafından baskıya hazırlanarak 3 cilt halinde 1834/35 yıllarında yayıma 
hazırlanmıştır. 1971 yılındaki tıpkıbasımda, toplu eserlerin devamı olarak ciltlen-
dirilmiş ve 9, 10 ve 11. cilt olarak basılmıştır. Kullandığımız baskı, 1971 tarihli 
tıpkıbasım olduğundan, SW olarak kullanılacaktır. 

 
 
3. Felsefesi 

 
19. yüzyıl Alman felsefesi idealizmdir. Diğer bütün ekoller ve yönelişler bu 

güçlü akımın gölgesinde kalmıştır. FICHTE’nin sübjektif idealizmi, SCHEL-
LING’in objektif idealizmi, HEGEL’in mutlak idealizmi Alman İdealizmi’nin deği-
şik tavırlarıdır. Bunların hepsinin de çıkış noktası KANT’tır.65 KANT felsefesinde 
inanca ve ahlak yasasına yer vermişti. Ona göre ahlak yasasına olan inancımız bizi 
nihai gerçekliğe ulaştıracak ve özgürleştirecektir. İşte FICHTE, SCHELLING ve 
HEGEL tam da bu noktadan, akılla anlaşılabilir bir dünya ve ahlak yasasının sağla-
yacağı özgürlük düşüncesinden hareket etmektedir. Gerçekliği olan dünya ideal 
yani duyular üstü olan dünyadır, aklın ve tinin (Geist) dünyası. Üzerinde durmamız 
gereken bir başka husus, bu üç Alman idealist köklü bir ilahiyat eğitimi aldıktan 
sonra felsefeye geçmişlerdir. Felsefelerindeki ilahiyat düşünüşünün izleri takip 
edilmesi gereken bir konudur.  

Alman idealistler, kendi kendini belirleyen tinin faaliyeti yoluyla bilgiyi, de-
neyimi, doğayı ve tarihi anlamaya çalışırlar. Onlara göre idealizm, teorik akıl ile 
pratik aklı birleştirerek kategorileri düzenler, böylelikle bilgimize birlik ka-
zandırır. Ancak bu birlik sayesinde bilgimizdeki karşıtlıklar son bulur. İşte bu 
nedenle de Alman idealistlere göre felsefe, her şeyi açıklayabilecek bir bilimdir.66 
Çünkü gerçekliği anlayabilmenin yegâne yolu idealist felsefedir. Doğanın ve 

 
62  “Kutlu Bir Yaşama Giden Yol ya da Din Öğretisi” 
63  “Alman Ulusuna Konuşmalar”. 
64  Eserleri ve içerikleri ile ayrıntılı bir sunum için bkz. Erdmann, Johann Eduard: Die Entwicklung 

der deutschen Spekulation seit Kant. II/9 vd.; Ayrıca bkz. Hirschberger, Johannes: Geschichte der 
Philosophie. II/s. 362-363; Weber, Alfred: Felsefe Tarihi. S. 333 vd.; Güçlü, Abdülbâki ve diğer-
leri: Felsefe Sözlüğü. S. 561. 

65  Kılıçaslan, Eyüp Ali- Ateşoğlu, Güçlü: Alman İdealizmi I. Fichte. S. 22. 
66  Krş. Kılıçaslan, Eyüp Ali- Ateşoğlu, Güçlü: Alman İdealizmi I. Fichte. S. 23. 
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tarihin değişik konularını ele alan ampirik bilimler gerçek anlamda bilim değildir. 
Bilmek, gerçekliği bilmektir, zamana, mekâna ve nedenler dizisine bağlı olguları 
bilmek bilim değildir. Bu düşüncelerinden dolayı adı geçen filozoflar, bütün soru-
lara yanıt verebilme iddiasında olan birer sistem kurma çabası içinde olmuşlardır. 
Üç idealist filozofun arasındaki fark, bu mutlak gerçekliğin bilgisine ulaşmak için 
kullandıkları yöntem ve hareket noktalarıdır.67 

FICHTE’nin düşünce dünyası, Fransız devriminin hâlâ etkisini sürdürdüğü 
Avrupa’da ve modernleşmeye çalışan bir imparatorlukta şekillenmiştir. Öylesine 
birbiriyle uzlaşmaz görünen düşünce dünyalarına rağmen, siteminin ekseni 
ahlâkî-olanın mutlaklığıdır.68 

KANT ve SPINOZA’nın, FICHTE felsefesinin şekillenmesinde önemli rol 
oynadığı görülür. İdeal ve reel âlem birliğini SPINOZA felsefesinde, ahlâkî ideali 
KANT’ta bulmuştur.69 Bu nedenle, WEBER’in ifadesiyle, FICHTE felsefesi, hiç 
uzlaşmaz görünen monizm ile özgürlüğü uzlaştırmaya çalışan yakın dönemlerin 
tek denemesidir.70 Ona göre ahlâk ile metafizik örtüşmek zorundadır. Bu nedenle 
FICHTE, KANT’ın felsefesinin ağırlık noktasını praksiste aramış ve buradan 
hareketle felsefe sistemini oluşturmuştur.71 Ona göre KANT felsefesinin özü, 
ahlâktır. İnsan ancak ahlâkî bir varlık olarak ve ahlâkı temel alarak determinizm-
den kurtulabilir ve yine ancak bu sayede doğayı anlayabilir. Varlık ve evren 
FICHTE’yi insan kadar ilgilendirmez. İnsanın “ben”i bütün varlığın temeli haline 
getirilir. KANT’ın kritik idealizmi insanın tasarım ve düşüncesine doğru sınırlar 
çizmek için yola çıkmıştı. FICHTE, irade eden ve tasarımlayan “ben”ine hiçbir 
sınır koymaz. Süjeyi her şeyin ölçütü yapan FICHTE idealizmi bu nedenle süb-
jektif idealizm olarak adlandırılır.72 Bu nedenle FICHTE “ben”in özgürlüğü ko-
nusunda bütün yaşamı boyunca çok fanatik olmuştur. Özgürlük tutkusunun teorik 
alt yapısını “özgür ve mutlak bir ben” kavramıyla oluşturur. Bu düşünce “Wis-
senschaftslehre” isimli başyapıtına, pratik nitelikte olan aklın bir ben olarak ben-
olmayana üstünlüğü şeklinde ifadesini bularak hâkim olmuştur.73 İnsanın, madde 
ve doğa karşısında özgürlüğünü ve onurunu kurtarmak isteyen FICHTE felsefesi-
ne “ahlakî idealizm” de denilebilir.74 

 
 
A. Bilim Öğretisi veya Metafizik 
 
Bilim öğretisi FICHTE’de ilk felsefe, temel ontolojidir. KANT bunu, saf zi-

hin kavramlarının transandantal tümdengelimi yoluyla gerçekleştirmek istemişti. 
FICHTE bu noktada KANT’a bağlı kalmakta, fakat onu yeterince radikal olma-

 
67  Kılıçaslan, Eyüp Ali- Ateşoğlu, Güçlü: Alman İdealizmi I. Fichte. S. 21 vd.; Cevizci, Ahmet: 
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69  Krş. Kılıçaslan, Eyüp Ali- Ateşoğlu, Güçlü: Alman İdealizmi I. Fichte. S. 22. 
70  Weber, Alfred: Felsefe Tarihi. S. 334. 
71  Hirschberger, Johannes: Geschichte der Philosophie. II/s. 362. 
72  Hirschberger, Johannes: Geschichte der Philosophie. II/s. 362. 
73  Gökberk, Macit: Felsefe Tarihi. S. 417. 
74  Hirschberger, Johannes: Geschichte der Philosophie. II/s. 362. 
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makla suçlayarak tamamlamaya çalışmaktadır.75 KANT’ta kategoriler, tecrübe ile 
çok yakından ilişkilidir; bu yüzden kategorilerin, bilincin zorunlu davranış 
tarzının sistemi olduklarını ve mutlak anlamda saf zihni temsil ettiklerini ispatla-
yamaz. KANT’ın girişimi bir kritikti, sistem kurmak değil. Bu düşünceden hare-
ketle FICHTE artık sistem kurulması gerektiği fikrindedir. Fakat ortada bir sorun 
vardır: Bütün sitemin üzerinde yükseleceği ana düşünce ne olmalıdır?76 

FICHTE’ye göre iki muhtemel felsefe vardır: Dogmatizm ve idealizm. 
Dogmatizm transandantal “kendinde şeyleri” kabul eder ve “ben”in özgürlüğünü 
tamamen elinden alır. Bu felsefî duruş, FICHTE’ye göre, yanlış bir ilkeden yola 
çıktığı için yanlış sonuçlara varmaya mahkûmdur. Düşünce asla varlıktan türeti-
lemez, varlıktan yalnızca varlık çıkar. İdealizm ise sadece tasarımları tanır, on-
ların kaynağı olarak “ben”i kabul eder ve “ben”i bağımsız ve özgür kılar. Bilincin 
kendisi de varlık olduğundan ve üstelik kendi kendinin bilincinde olan bir varlık 
olduğundan, varlık ancak bilinçten çıkarılabilir. Hem var olma hem de varlığın 
bilincine sahip olma özelliğinden dolayı bilinci temel alan idealizm çok daha 
doğru bir yaklaşımdır.77 Bu iki felsefî duruştan biri tercih edilmek durumundadır. 
Her iki duruş da teorik olarak ne ispatlanabilir ne de yanlışlanabilir. Bu durumda 
tercih ilkeseldir. Kişinin nasıl bir felsefeyi seçeceği onun kişiliği ile ilgilidir. 
FICHTE yaşamı boyunca aktif bir insan olmuş, bir şeylerin yanında veya 
karşısında olmuştur. Hiçbir bağlılığa maruz kalmamak ve “ben”e mutlak özgürlü-
ğü kazandırmak için idealist felsefeden yana tavrını koyar. Artık FICHTE’de süje 
belirleyicidir, tin her şeydir. KANT’ın saf aklı, önünde hazır bulduğu materyali 
işler, bu materyal de onun eylemine sınırlar çizerdi. FICHTE’ye göre ise tin, her 
şeyi yoktan var eder.78 Kendi bilim öğretisinin, bütün aklî varlıkların ortak bilinç-
lerini a priori olarak inşa ettiğini söylemektedir.79 

Tavrını idealist felsefeden yana koyan FICHTE, ilk olarak KANT’ın rasyo-
nalist dogmatizminin “kendinde şey” kavramını eleştirmekle başlar.80 Bilineme-
yen bir “kendinde şey” kavramı anlamsızdır. Gerçeklik bizim ortaya koyduğu-
muz, anlamlandırdığımız ve sonuçta bizim için var olan şeydir. Bundan an-
laşılması gereken, KANT’ın pratik akıl ile varmış olduğu sonucun FICHTE için 
başlangıç noktası olduğudur. Çünkü KANT’a göre “kendinde şey”in duyuların 
ötesindeki varlıklarına ulaşabilmemizin tek yolu pratik aklın postulatlarıdır. 
FICHTE’ye göre de bu, etkin bir “ben”in yaratımları sayesinde mümkün olur.81 

Varlıktan düşünceye ulaşan, dolayısıyla determinizmi kabule zorlayan dog-
matizmi yadsıyan FICHTE, felsefesini süjeden başka bir ifadeyle bilinçten hare-
ketle kurgulamaya başlar. Bunun için ilk yapması gereken süjenin objeyi nasıl 
oluşturduğunu açıklamaktır. Ampirik ve kişiye özel “ben” sadece öznel duyum-

 
75  Cevizci, Ahmet: Felsefe Tarihi. S. 803. 
76  Erdmann, Johann Eduard: Die Entwicklung der deutschen Spekulation seit Kant. II/54 vd. 
77  Krş. Cevizci, Ahmet: Felsefe Tarihi. S. 804; Gökberk, Macit: Felsefe Tarihi. S. 419; Kılıçaslan, 
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78  Hirschberger, Johannes: Geschichte der Philosophie. II/s. 364 vd. 
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ları ve duyguları ifade ettiği için FICHTE’nin “ben”den anladığı “transandantal 
ben”dir. Ancak bu “ben”, öznelliği aşarak bütün insanlar için geçerli bir dünya 
kurgular. Transandantal “ben” bölünüp her bireye dağıldığı için hepimizde 
vardır.82 Bu KANT’ın yanıtlamadığı sorundu. 

FICHTE’nin anladığı anlamda “mutlak ben”in en belirgin niteliği eylemdir. 
Bu nedenle vardığı en son önerme “düşünüyorum” değil “eyliyorum”dur. “Ben” 
in kendi bilincine varabilmesinin yolu da karşısına bir “ben-olmayan”ı koymakla 
gerçekleşir. Yani “ben”in kendini ortaya koyabilmesi için nesnel dünyayı koy-
ması gereklidir. Bu, “ben”in ilk eylemidir, varlık bu eylemden doğar.83 Bununla 
FICHTE’nin sisteminin ağırlık noktası teorik felsefeden pratik felsefeye kaydığını 
görüyoruz.  

FICHTE’nin bu yaklaşımı, “ben”in dış dünyayı nasıl bir süreçle kurduğunu 
ve böylelikle kendisinin bilincine nasıl vardığını gösterir. Bu yöntemi, 
SCHELLING’te hem bilmenin hem de doğanın gelişiminin, HEGEL’de de bilgi-
nin ve varlığın gelişmesinin evrensel yöntemi haline gelecek olan diyalektik yak-
laşımıdır. HEGEL’in diyalektik türetmeyi tamamen FICHTE’den aldığı ve diya-
lektik yöntemin MARX tarafından da kullanıldığı bu bağlamda anılmalıdır.84 

FICHTE’nin diyalektik yöntemine göre bilgi üç adımda meydana gelir.85 
1) a, a’dır. “Ben”in bizzat kendisi tarafından onaylanması, kendi kendini ya-

ratması (tez). 
2) a, a-olmayan değildir. “Ben-olmayan”ın onaylanması (antitez). 
3) a ile a-olmayan her ikisini de içine alan daha üst bir kavram içinde 

sınırlanır, yani “ben” ile “ben-olmayan”ın sınırlarının onaylanması (sentez).86 
Bu diyalektiğe göre “ben”, kendisini ortaya koyduktan sonra karşısına “ben-

olmayan”ı koymak durumundadır.87 Bu ikisinin bir araya gelmesiyle sentez gerçek-
leşir.88 FICHTE’ye göre bütün bilme eylemi bu üç aşamanın, tez-antitez-sentez, 
birbiri ardına gelmesiyle gerçekleşir. Burada FICHTE’nin yapmak istediği kuşku-
suz, KANT’ın transandantal dedüksiyonunu yeniden şekillendirmektir. Hatta 
KANT’ın felsefesindeki “kutsal ruhu”! ondan daha iyi anladığı iddiasındadır.89 

FICHTE “mutlak ben”den bir epistemoloji ve ahlak felsefesi türetmeye 
çalışır. “Ben” kendisini “ben-olmayan” tarafından sınırlandıran bir şey olarak 
ortaya koyarken hem etkindir hem edilgen. “Ben” ile “ben-olmayan” arasındaki 
bu ilişki üzerine düşünme sürecinden, nedensellik ve töz olma kategorileri do-
ğar.90 “Ben-olmayan”ın “ben”i etkilemesiyle ortaya çıkan nedensellik ile “ben”in 
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330 Abdurrahman Aliy 

müstakil bir cevher olma durumu arasındaki karşıtlık, ancak “ben”in iki eylemiyle 
aşılabilir. Birincisi “ben”in dışarı doğru sınırsız hareketi, ikincisi “ben”i yeniden 
kendisine dönmeye zorlayan hareketidir. “Ben”in ilk sınırlanışıyla duyum ortaya 
çıkar. Bilinç bunu bilinçsizce üretmiştir. “Ben”in ikinci sınırlanışıyla sezgi doğar. 
Yani eğer “ben” duyum üzerine düşünür ve duyumu sınırlayacak bir şey koymak 
zorunda kalırsa sezgi ortaya çıkar. Üçüncü aşamada sezgi üzerine düşünülür ve 
sezilen şeyin bir imgesi “ben”de oluşur. Bilginin bu duyusal ve sezgisel boyutunu 
rasyonel süreç tamamlar. Yani dördüncü evrede sezgiler kavramsallaştırılır, an-
lama yetisi ortaya çıkar. Beşinci aşamada soyutlama yetisi olan “yargı” doğar. 
Altıncı ve son aşamada akıl saf “ben”e ulaşır. Bu, bilgini en üst düzeyidir.91 

 
 
B. Ahlak Felsefesi veya İnsan Özgürlüğü 

 
FICHTE’nin felsefesinin temelinde etik vardır, metafiziği de etik doğrultu-

sunda şekillendirir. “Ben”in sınırlanışıyla “ben” bilinci ve bilgi ortaya çıkar, do-
layısıyla nesnel dünyanın var olabilmesi için “ben”in faaliyetinin sınırlanması 
gereklidir. Sadece teorik “ben”de kalacak olursak, nesnel dünyadaki farklı şeyle-
rin var oluşunu açıklayamayız. Problemin çözümü pratik “ben”dedir. Pratik “ben” 
de, dediğimiz gibi, teorik “ben”in kendisine sınırlar koymasıyla ortaya çıkar.92 

FICHTE’ye göre insanın bir “ben” olarak kendi bilincine varabilmesinin tek 
yolu, maddeyi şekillendirmek ve önündeki engeli veya kendisine konulan sınırları 
aşmak eylemidir. Bu yolla insanın iradeye sahip bir varlık olduğu ortaya çıkar. 
İnsanın bu ödevi yerine getirebilmesi için, içinde veya karşısında eylemde bulu-
nabileceği bir şey olmalıdır. Teorik “ben” nesneyi, pratik “ben”in bir dirençle 
karşılaşabilmeyi tecrübe etmesi için ortaya koyar. Kısaca, içinde gerçekleşeceği 
zemin ve mekân olarak dünya olmadan eylem, dünyayı tasarımlayan teorik “ben” 
olmadan dünya, teorik “ben”in kendi üzerine düşünmeden bilinç, “ben-
olmayan”ın sınırlaması olmadan düşünme eylemi yoktur.93 

Eylem, ancak bireyin eylemi olarak var olur. Birey olmadan, ne eylem, ne bi-
linç ne de ahlak söz konusu olabilir. Gerçi ahlakî eylemlerde bireysellik ile hesap-
laşılmalı ve aşılmalıdır, fakat bundan önce birey olmak gerekir. FICHTE’nin, idea-
list metafiziğine dayanarak ortaya koyduğu ahlak anlayışına göre ahlakî olan şey 
eylemdir. Ahlakî iyi eylemdir, ahlakî kötü ise eylemsizliktir.94 

Ahlakî bir yaşamı seçen insan için son nokta yoktur. Ulaşılan her aşama bir 
diğeri için başlangıçtır. Erdem insanın hem dış dünyası hem de iç dünyasına karşı 
kazandığı bir zaferdir. Fakat bunun için bazı ahlakî emirlere uyulması gerekir. 
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Bunun için FICHTE, evrensel oldukları iddiasında bulunduğu bir dizi formüller 
verir. Ona göre, her bireysel tin, kendisine yüklenmiş bir misyona sahiptir. Bu 
nedenle, her bireyin kendi ahlakî misyonuna işaret edecek “vicdanına göre eyle” 
ifadesi nihaî maksimdir.95 FICHTE’nin vicdanı maksim olarak belirlemesi, yani 
bireyler üstü bir ahlakî gerçeklik olarak vicdanı eyleme temel olarak belirlemesi, 
iradenin ve ödev bilincine sahip olmanın öncelenmesi demektir. Dolayısıyla di-
yebiliriz ki, vicdan özgürlük bilincidir.96 

Yukarıda dediğimiz gibi, FICHTE felsefesinin ekseni pratik felsefe, daha 
doğru bir ifadeyle ahlak felsefesidir. Ahlak felsefesinin temelinde ise özgürlük 
bulunur. FICHTE’ye göre özgürlük, doğa yasasından farklı ve ona müdahale 
edebilecek, hatta onu değiştirebilecek bir yasadır. Çünkü özgürlük, doğayı ortaya 
koyan “ben”in en önemli niteliğidir. Bu yüzden ahlak yasası “özgürlük” demek-
tir.97 Fakat kişi bu özgürlüğü hazır bulmaz, onu gerçekleştirmesi gerekmektedir.98 
Bunu gerçekleştirmeye çalışma süreci bile insanın özgür olması demektir. Özgür-
lüğü hedeflemiş olan bu eylemin tek hedefi kendisidir. Özgür olmak için özgürlük 
istenmelidir, başka bir amaçla değil. FICHTE’nin özgürlük bilinci olarak 
tanımladığı vicdanın varlığı, insanda özgürlük yasasının varlığına bir delildir. 
FICHTE ahlak yasasına uygun davranmak demek olan özgürlüğe yükselmenin üç 
aşamasından bahseder.99 İlk aşama olan bir şeyleri istemek, iştahlarla ilişkilidir. Bu 
durumda haz ve mutluluğa varmak yegâne amaçtır. Çevredeki her şey bu gereksi-
nim için araç olarak görülür. Bu aşamada herhangi bir özgürlük durumu söz konu-
su değildir. İkinci aşamadaki istemekte artık iştahlar değil, idare etmek ve hâkim 
olmak duygusu baskındır. Gerçek ahlaklılık ve özgürlük üçüncü aşamada ortaya 
çıkar. Bu aşamada kişi, kendisinde ve başkalarındaki insanlığa saygı gösterir ve 
onu önemser, diğer insanların hak ve özgürlükleri karşısında kendisininkini önce-
lemez. Özgülük bir olgu değil, ödev ve değer olduğundan kendisini 
sınırlayabilmeyi öğrenecektir.100 Bütün bu düşüncelerden sonra FICHTE, mutlak 
“ben”in gerçekleşmesini ele alır.  

FICHTE’ye göre ulaşılması gereken nihai gerçeklik sonsuz ve mutlak 
“ben”dir. Bu mutlak “ben”e sonlu ve tekil “benler”den geçilerek ulaşılır. Do-
layısıyla “ben-olmayan” yani nesnel dünya yalnızca teorik “ben”in kendisinin 
farkına varması için değil, aynı zamanda da sonlu, pratik “ben”in kendisini ger-
çekleştirebilmesi, yani özgürleşmek için eylemde bulunabilmesi için de gerekli-
dir. Yani gerçekten var olan sonsuz “ben” olsa da, maddî olan her şey ve özellikle 
insan topluluğu özgürleşme ve ahlakîleşme için gereklidir.101 
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C. Hukuk ve Devlet Felsefesi 

 
FICHTE’nin hukuk ve devlet anlayışı özgürlük anlayışı ile çok yakından 

ilişkilidir. FICHTE, bireyin pratik “ben”ini ve ahlakî yaşamını gerçekleştirebile-
ceği devlet ve devletin hukuk sistemini ele alır. Ahlak felsefesinin zorunlu sonucu 
olarak hukuk ve siyaset felsefesi önemlidir. Daha önce de dile getirdiğimiz üzere 
FICHTE’nin idealizmine göre gerçek anlamda var olan tek şey mutlak “ben”dir. 
Tekil “benler” mutlak “ben”in tezahürleridir. FICHTE’ye göre özgürlüğe ulaşmış 
tekil “ben”, kendisi gibi olan akıllı ve özgür başka varlıkların bilincine var-
madıkça, kendini onlardan ayırt etmedikçe kendi bilincine tam anlamıyla ulaşa-
maz. Bu nedenle tekil “ben” yalnızca kendisini özgür olarak göremez. Dolayısıyla 
“ben”in özgürlüğü, başka “benler”in özgürlüğünü tanıyabilmek için 
sınırlandırılmalıdır.102 Bu sınırlandırma düşüncesinden hak kavramına ulaşılır. Bir 
“ben”in diğer “benler”in özgürlüğünü hesaba katmadan eylemde bulunması, 
“ben”in mutlak özgürlüğe ulaşmasını engeller. Çünkü diğer “benler” ile birlikte 
mutlak “ben”in bir parçası olma durumu söz konusudur.103 

FICHTE hukuktan yalnızca pozitif hukuku anlamaz, hukukun bir de evrensel 
yanı vardır. “Ben” başka bir “ben”in karşısına özgür bir irade ile çıkar. Bu her bir 
“ben” için geçerlidir. Bireylerin birbirlerinin karşısına bu eşit iradeyle çıkmaları 
hukukun alanını oluşturur. Hukuk bireylerin birbirlerini özgür olarak 
tanımalarından doğar. Kişinin karşısındaki bireyden, kendisine özgür bir varlık 
olarak davranmasını isteyebilmesi için onu da özgür bir varlık olarak tanıması 
gereklidir. Bu nedenle, bireyin kendi özgürlüğünün başka bireylerin özgürlüğü ile 
sınırlı olduğunu kabul etmesi ve bunu ahlakî davranışlarında unutmaması gere-
kir.104 İnsanın tek başına değil, bir topluluk içinde özgürlüğünden bahsedilebilir. 

Bir “ben” olarak insanın doğal hakları vardır. Bu hakların başka “benler” ta-
rafından çiğnenmemesi için, bir erke sahip devlete gereksinim vardır. Devletin 
kökeni, özgürlüklerin garanti edilmesi zorunluluğunda aranmalıdır. Fakat burada 
da unutulmaması gereken, devletin bağlayıcı gücüne özgürce bağlanmalıdır. An-
cak bu sayede, bireyin özgürlüğü de garanti altına alınmış olur. Ancak bu şekilde 
kurulmuş ve işleyen devlet yasal bir devlettir. FICHTE’nin ideal devleti demokra-
tik devlettir.105 

Devletin özgürlük alanını korumak için zorlayıcı bir güç olması, insanın ah-
lakî gelişimini henüz tamamlamamış olmasıyla alakalıdır. Eğer her bir birey, 
diğerinin hak ve özgürlüğüne sırf ahlakî nedenlerle saygı gösterecek seviyeye 
gelirse devlete ihtiyaç kalmaz.106 Bu düşünce, milliyetçi duyguların daha güçlü 
olduğu geç dönem FICHTE’de ütopik yönde evrilir. 

 
102  Gökberk, Macit: Felsefe Tarihi. S. 423 vd.; Cevizci, Ahmet: Felsefe Tarihi. S. 813 vd. 
103  Hirschberger, Johannes: Geschichte der Philosophie. II/s. 372; Krş. Cevizci, Ahmet: Felsefe 

Tarihi. S. 814. 
104  Cevizci, Ahmet: Felsefe Tarihi. S. 815. 
105  Gökberk, Macit: Felsefe Tarihi. S. 424. 
106  Cevizci, Ahmet: Felsefe Tarihi. S. 816. 
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İlk dönemdeki anlayışından farklı olarak devlet, yalnızca bir araç olmaktan 
çıkarak bireylerin refahını ve güvenliğini sağlayacak bir yapıya bürünür. Bunun 
için de eğitim başta olmak üzere birçok yükümlülüğü vardır. Bu evrede despo-
tizme karşı çıktığı kadar, otoritesizliğe götürebilecek demokrasiye de eleştirel 
yaklaşır. 1800 tarihli ütopik devlet felsefesi “Der geschlossene Handelsstaat”107 
isimli eserinde bir tür nasyonal sosyalist bir devlet anlayışı sergiler. Devletin alt 
tabakasını üreticiler, zanaatkârlar ve tüccarlar olarak üzere üçe ayırır. Devletin üst 
tabakasını da bürokratlar, öğretmenler ve askerler olarak üçe ayırır. Bu kapalı 
ticaret devleti, ekonomik sisteme müdahil olmalıdır. Gerekli ekonomik düzenle-
meler, eşyaların değerini ve fiyatını belirlemek ve sabitlemektir.108 

Devletin garanti altına alması gereken bir başka alan, mülkiyet hakkıdır. Mül-
kiyet hakkından FICHTE, bir şeylere sahip olmayı değil, insanın çalışıp kazan-
masının anlam kazanacağı koşulların oluşturulmasını, özgürce çalışma hakkına 
sahip olmayı anlar. Bunun gerçekleşebilmesi için ekonomik hayatın devletin kont-
rolünde olması gerekir.109 Devlet üretimi ve tüketimi ayarlamalı, sınırsız rekabeti 
engellemelidir. Devletin içeride sağlayacağı düzenin dışarıdan gelen etkiler nede-
niyle bozulmaması için dış ticareti de kontrolü altında tutması gerekir. 
FICHTE’nin nasyonal sosyalist devleti, iç ve dış ekonomiyi bu şekilde elinde tuta-
rak bireylerin entelektüel ve ahlakî gelişimi için gerekli koşulları 
hazırlayacaktır.110 

Dikkat çeken bir başka düşüncesi de, insanlığın kaderinin Alman halkının 
kaderine bağlı olmasıdır. Alman halkı yok olursa insanlık yok olur ve yeniden 
diriltilmesi imkânsızdır.111 

 
 
III. Fichte’nin Tanrı Tasavvuru 
 
FICHTE’ye göre bütün felsefe sistemlerinin temel sorunu, ya insan ya da 

Tanrı’dan vazgeçmek zorunda kalmalarıdır. Bu düalizmin ancak kendi felsefesiy-
le aşılabileceğini söyler.112 İdealist felsefede Tanrı’nın mutlaklığı ve insan bilgi-
sinin bağımsızlığı, birbirinden ayrı iki “mutlak” olarak değil eş zamanlı olarak, 
bağdaşık bir bütün olarak vardır.113 “Wissenschaftslehre”114 isimli, sübjektif tran-
sandantal felsefesini temellendirdiği başyapıtında bu düalizmi kaldırma niyeti 
hâkimdir. Bu çalışmasında bile, yani henüz ateizm tartışmaları başlamadan önce, 
görüşlerinin ateizm suçlaması ile karşı karşıya kalacağını bilmekte ve eserindeki 
görüşleri ateizm ile suçlayacak kimselerin Tanrı tasarımlarını ve arzuladıkları 

 
107  “Kapalı Ticaret Devleti”. 
108  Cevizci, Ahmet: Felsefe Tarihi. S. 816 vd.; Devlet felsefesindeki değişim ve nedenleri için bkz. 

Hirschberger, Johannes: Geschichte der Philosophie. II/s. 372 vd. 
109  Gökberk, Macit: Felsefe Tarihi. S. 424. 
110  Cevizci, Ahmet: Felsefe Tarihi. S. 817. 
111  Hirschberger, Johannes: Geschichte der Philosophie. II/s. 373. 
112  Sämmtliche Werke (SW), 8 Bände, Hrg. von I. H. FICHTE, Berlin 1845/1846. Tıpkıbasım, ek 

olarak 9-10-11. ciltler, Berlin 1971. Burası için bkz. X/147. 
113  Wittekind, Folkart: Religiosität als Bewuβtseinsform. Kaiser Verlag Haus, Gütersloh, 1993. S. 11. 
114  SW X. Cilt. 
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Tanrıyı “ölü bir Tanrı” olarak nitelemektedir.115 FICHTE’nin tanrı ve din anlayışı 
idealist felsefesinden bağımsız olmadığı için bu eseri çalışmamız için önemlidir. 
İdealist felsefesini de kendisi tek bir kavrama, özgürlük kavramına indirgemekte 
ve felsefesinin “baştan sona özgürlük kavramının analizi” olduğunu söylemekte-
dir.116 Ona göre, Tanrı’yı düşünebilmek ancak insanın özgürlüğünü konu edinen 
felsefe sayesinde olur. Bu felsefede kendi idealizmidir. Bu idealist felsefe siste-
mini bilmeden dine dair düşüncelerinin bilinemeyeceğini özellikle vurgular.117 
Burada öncelikle yapmak istediğimiz, FICHTE’nin din felsefesinin sınırlarını 
çizmek ve temel problematiki olan “Tanrı” hakkındaki görüşlerini ortaya koy-
maktır. Alman İdealizmi’nin din ve Tanrı anlayışı konusundaki gördüğümüz boş-
luk, FICHTE’nin dine dair görüşlerinin Alman idealizmi içerisindeki konumunu 
ve tartışmalar bağlamındaki yerini belirlemeyi başka bir çalışmaya bırakmayı 
zorunlu kılmıştır. Bu haliyle, alana katkı sağlamak amacında olan tanımlayıcı ve 
serimleyici bir makale olarak kabul edilmelidir. 

FICHTE’nin din felsefesinin en belirgin şekliyle ortaya çıktığı birkaç eseri 
vardır. Çalışmamızın merkezinde bu eserler bulunacaktır Bunlardan ilki, öğrenci-
si FRIEDRICH KARL FORBERG (1770-1848)’in “Entwickelung des Begriffs der 
Religion” isimli makalesine yazdığı, “bir ahlak düzeni olarak Tanrı” görüşünü 
farklı argümanlarla desteklediği ve adı geçen makaleye son söz olarak eklediği 
“Über den Grund unseres Glaubens an eine göttliche Weltregierung”118 isimli 
makalesidir. Bu makalenin yayınlanması felsefe tarihinin en önemli ve toplum 
tarafından en çok ilgi çekmiş olan tartışmalarından birisini, Atheismusstreit (Ate-
izm Tartışması)’ı doğurmuştur. FICHTE’nin din felsefesi için önemli bir diğer 
kaynak da “Platner-Vorlesungen”119 adıyla bilinen takrir derslerinin metinleridir. 
FICHTE döneminde metafizik ve mantık konusunda kolegyum yapmak ve özellik-
le de bu kolegyumlarda ERNST PLATNER (1744-1818)’in “Philosophische Ap-
horismen” isimli eserini temel metin olarak kullanmak yaygındı. FICHTE de bu 
geleneğe uymuş 1794/95 kış sömestrinden 1798/99 kış sömestrine kadar Jena’da, 
1801/2 kış 1812 yaz sömestrine kadar Berlin’de toplam 11 takrir dersi vermiştir. 
Bu ders metinlerinde FICHTE’nin, PLATNER felsefesine yönelttiği eleştiriler ile 
din felsefesinin bazı temel kavramlarını oluşturduğunu görülmektedir.120 

Yukarıda bahsettiğimiz, ateizm tartışmasını başlatan makalesinde FICHTE, 
kendi din felsefesinin metodik yapısını ortaya koymak için, kabul etmediği farklı 
din felsefelerini ele alarak işe başlamaktadır. Hesaplaşmaya gittiği din felsefesi 
yaklaşımlarında, ona göre, eksik olan şey transandantal felsefedir. Bu tür yak-

 
115  SW X/147; Krş. Erdmann, Johann Eduard: Die Entwicklung der deutschen Spekulation seit Kant. 

II/111. 
116  Wittekind, Folkart: Religiosität als Bewuβtseinsform. S. 11. 
117  SW V/337. 
118  “Tanrısal Bir Dünya Düzenine Olan İnancımızın Sebebi Üzerine”. 
119  1964 yılından itibaren devam eden edisyon-kritikli toplu basımda yayımlanmıştır, IV/2: Gesam-

tausgabe der bayerischen Akademie der Wissenschaften. Hrg. R. Lauth ve H. Jacob, Stuttgart 
1964’ten itibaren. Bu toplu basım dört ana bölüm halinde düzenlenmiştir: Gesamtausgabe I Werke, 
II Nachgelassene Schriften, III Briefe, IV Kollegnachschriften. Kısaltma GA. 

120  Krş. Wittekind, Folkart: Religiosität als Bewuβtseinsform. S. 15. 
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laşımlara örnek olarak PLATNER’i ve çoğu görüşünü kabul etmekle birlikte meto-
dik bakımdan bazı eksiklikler gördüğü öğrencisi FORBERG’i vermektedir.121 

Makalede üç düşünce grubu vardı. İlk olarak, din felsefesinin kanıtlayıcı ka-
rakterini tartışmaktadır. Ona göre, din felsefesi yoluyla insanların iman etmesin-
den bahsedilemez.122 İman konusunda bir özgürlük olmalıdır. Sadece entelektüel 
boyutta kalsa da bir inandırma girişimi, “ben”in özgürlüğüne zarar verir.123 İkinci 
düşünce grubunda ortaya konulan ve savunulan, bir dinî imanın zorunluluğu dü-
şüncesi sanki ilk düşüncelerle çelişiyor gibidir. Fakat FICHTE’nin sübjektif idea-
lizmi açısından değerlendirildiğinde bu çelişkili görünüm bir açıklık kazanmak-
tadır. Son olarak ele alınan konu, onun ifadesiyle, duyular dünyasının varlığını 
veya yaratılmışlığını akıllı bir varlığa dayandıran, klasik Tanrı kanıtlamalarıdır.124 
Tanrı kanıtlamasının mümkün olmayacağını ileri sürerken, bizzat kendisi için var 
olan bir dünyayı kabul etmeyen felsefî sistemine bütünüyle bağlı kalmaktadır.125 

 
 
1. Tanrı Varlığının Kanıtlanması 

 
FICHTE’yi ilgilendiren, herhangi bir Tanrı kanıtının içerik olarak yanlış-

lanması değildir. Asıl sorusu şudur: “Tanrı’nın varlığını kanıtlamak ile yaşayan dinî 
imanın nasıl bir ilişkisi vardır?”126 Bunun yanıtını vermeden önce, felsefî argüman-
tasyon ve kanıtlamanın “neliği” üzerinde durur. Buradan elde ettiği sonuçları din 
felsefesinin ilgili problemine uygulamaya girişir. FICHTE din ve Tanrının varlığı 
meselesini, bilinç ve nesne ilişkisini ele alan epistemolojik bir problem olarak ele 
alır. Ona göre felsefenin görevi, sorun edindiği nesneyi olgu olarak kabul etmek, 
yaratmaya çalışmamaktır. Kendi dönemine kadar yapılan felsefede, bir şeylerin 
varlığını ya da yokluğunu kanıtlamak yoluyla bazı kanıların ve fikirlerin oluşturula-
bileceği kabul edilmiştir. Bu yanlış anlayış ve kabul, din felsefesini de elbette 
Tanrı’ya imanı sağlayabilmek için Tanrı varlığını kanıtlamaya götürmüştür. 
FICHTE’ye göre, felsefenin görevi bir şeylerin varlığını veya yokluğunu 
kanıtlamak, bir şeyleri kabul edilebilir kılmak değildir.127 Eğer ortada bir Tanrı 
kavramı varsa, bu kavramın oluşmasının temelleri araştırılmalıdır. Başka bir ifadey-
le, felsefe belirli nesnelerle değil, o nesnelere ilişkin bilinçle uğraşmalıdır. Sonuç 
olarak: Felsefe Tanrı’nın varlığını kanıtlayamaz. Yapması gereken, Tanrı’nın 
varlığına olan imanı bir olgu olarak kabul eder ve insandaki bu iman durumunun, 
bir başka ifadesiyle, Tanrı’ya iman bilincinin nedenini sorgular.128 

 
121  Wittekind, Folkart: Religiosität als Bewuβtseinsform. 25. 
122  SW V/178. 
123  Krş. Wittekind, Folkart: Religiosität als Bewuβtseinsform. S. 25. 
124  SW V/179 vd. 
125  Wittekind, Folkart: Religiosität als Bewuβtseinsform. S. 25 vd. 
126  Krş. Wittekind, Folkart: Religiosität als Bewuβtseinsform. S. 27. 
127  GA IV/1 s. 400; Krş. Wittekind, Folkart: Religiosität als Bewuβtseinsform. S. 28. 
128  SW V/ 178 vd.; Krş. Erdmann, Johann Eduard: Die Entwicklung der deutschen Spekulation seit 

Kant. II/111 vd. 
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Bunun en somut ifadesini şöyle dile getirir: “İnsan şu-bu imana nasıl 
ulaşır?”129 Bu soruda kastedilen bireysel iman değil, bütün insanlarda olan dinî 
bilinçtir. Bu dinî bilinçten de FICHTE Tanrı’nın hükümdarlığının bütün insanî 
davranışları belirleyiciliğine olan imanı anlamaktadır. Soruyu bu bakışla yeniden 
verecek olursak: İnsan, Tanrı’nın hükümdarlığının bütün insanî davranışları belir-
leyiciliğine olan imana nasıl ulaşır? İnsanı, Tanrı’nın herhangi bir eylemde bu-
lunduğuna iman etmeye zorlayan şey nedir? Buna verdiği yanıt: “Hiç bir şey, hem 
de hiç bir şey!” olmuştur. Çünkü insanların yaptığı yanlış, hazır bulduğu, seküler 
duyu dünyasından bir “en yüce zekâya”, bir yaratıcıya, bir ilk harekete geçiriciye 
gönderme yapmasıdır. Bu yapıldıkça, yukarıda verilen keskin yanıt aynı kala-
caktır.130 Yapılan yanlış FICHTE’ye göre çok açıktır: Ampirik bilimlerden çok 
sık yapıldığı gibi, etkiden nedene, yaratılandan yaratana varmaya çalışmak. Am-
pirik bilim, dünyanın şu andaki durumunun doğal ve tarihsel olarak gerçekleşti-
ğinden hareket edebilir. Dünyanın varlığını açıklamak için bir Tanrı’ya ihtiyacı 
yoktur. FICHTE’nin kulağa biraz tuhaf gelen ifadesiyle, ampirik bilimin “ateist” 
bir işleyişi vardır. Yapısı ve yöntemi gereği ampirik bilim dünyayı mutlak olarak 
kabul etmek zorundadır.131 Bütün dünyevî olgularda neden etki sırası içkin olarak 
açıklanabilir: Etkilenen her şeyin, etkileyen bir dünyevî nedeni olmalıdır. Dünya 
bağıntısına doğaüstü müdahalelerin gerçekleşmesini ve varlığını kabul etmek hem 
gerekli değildir hem de mümkün ve düşünülebilir değildir. Fakat dünya ve dün-
yevî-olan aynı zamanda, insanın kendi bilincine vararak özgürlüğünü gerçekleşti-
rebileceği ortam olduğundan, ampirik bilimden farklı olarak, duyuların sınırları 
içindeki dünyayı transandantal bakış açısıyla görmeliyiz.132 Çünkü gördüğümüz 
her şey, aslında bilincin kendi faaliyetinin yansımasıdır.133 Bunu KANT da, farklı 
ifadelerle, söylemiştir. Fakat FICHTE biraz daha ileri gitmektedir: KANT, “ken-
dinde şey”in ne olduğu konusunu tam açıklamamıştı. FICHTE bundan bizim içsel 
faaliyetimizin yansımasını anlamaktadır. “Kendinde şey”, düşünce yoluyla aktif 
olan süje tarafından “konulmuş” olmak bakımından, “ben”in karşısında olan bir 
“ben-olmayan”dır. “Ben”in düşünüşü ve eylemi tamamen bağımsızdır ve dünyevî 
koşullardan etkilenmez.134 

İnsan, Tanrı’ya dair bir şeyleri, ancak Tanrı’ya iman sınırları içinde bilebilir. 
Tanrı’ya iman durumunda Tanrı’nın varlığı onda belirir. FICHTE, bir imanın obje-
si Tanrı ile herhangi bir Tanrı arasında ayrım yapmaz. Ayrım yapılması gerekli 
gördüğü şey, sübjektif ve objektif Tanrı bilincidir. İdealist felsefesinin temel ka-
bullerinden birisi, nesne ile o nesnenin bilinci arasında ayrım yapılamayacağıdır.135 
Yani, “ben”in dışında herhangi bir nesne yoktur, yalnızca “ben”in o nesneye iliş-
kin bilinci vardır. Tanrı için de durum aynıdır. İman, yani Tanrı bilinci, Tanrı’nın 

 
129  SW V/179. 
130  SW V/179; Krş. Marsch, Wolf-Dieter: Philosophie im Schatten Gottes. S. 12 vd. 
131  SW V/180. 
132  SW V/180. 
133  SW V/181; Krş. Marsch, Wolf-Dieter: Philosophie im Schatten Gottes. S. 13. 
134  SW V/182. 
135  Wittekind, Folkart: Religiosität als Bewuβtseinsform. S. 29. 
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varlığının ispatlanacağı yegâne yerdir.136 Filozof, varlığını kanıtlamayı varlığına 
inanmaktan önce gördüğü Tanrı hakkında hiçbir şey bilemez. Bilebilmesinin koşu-
lu, Tanrı varlığını kanıtlamadan önce, bir Tanrı bilincine sahip olmasıdır. Transan-
dantal felsefenin ödevi, Tanrı varlığını felsefî olarak kanıtlamak değil, bir Tanrı 
düşüncesinin varlığının bir Tanrı bilincini koşulladığını göstermektir. 

FICHTE’ye göre Tanrı’ya iman, insanın ahlakî olarak belirlenmişliğine iman 
etmesi ve bu belirlenmişliğe sıkı sıkıya sarılması demektir.137 Böyle iman edilen 
Tanrı, insanın ödevinin başka bir şeyden türetilemez kesinliğini ve ödevi yerine 
getirmenin gerekliliğini ifade eder. Sübjektif ödev talebinde algılanan Tanrı’nın 
karşıda-bulunuşu, başka bir ifadeyle sonsuz-olanın duyular dünyasının sonlulu-
ğunda oluşu, teizmin de ateizmin de ve hatta “Bir Tanrı var mıdır?” sorusuna dair 
bütün tartışmaların da ötesinde bir şeydir.138 FICHTE’ye göre gerçekten ateist 
olarak nitelendirilmesi gereken kimseler, kendilerini teist olarak kabul edip eylem-
lerini belirli bir amaç ve ilahî bir mükâfat uğruna gerçekleştiren, yeryüzündeki 
ahlakî başarısızlıklarını (FICHTE için bu günah demektir) öte dünyada telafi et-
meyi düşünen kimselerdir.139 “Ahlakî yaşamın kendisi Tanrı’dır, bir başka Tanrı’yı 
tasavvur edemeyiz” diyen öğrencisi FORBERG’in görüşlerini FICHTE’nin de bu 
ifadeleriyle paylaştığını söyleyebiliriz.140 Tanrı’nın kişiselleştirilmesine, dünyadan 
farklı ve dünyevî olanın üstünde bir şahsiyet olarak kabul edilmesine FICHTE 
şiddetle karşı çıkar. Böyle bir düşünüş, Tanrı’yı insanın düşüncelerinin bir resmi 
haline getirir, hatta insanlaştırır.141 Tanrı’ya insan zihnin ürettiği sıfatlarla gönder-
me yapmak onu insanlaştırmak, kendimize benzeterek anlamaya çalışmak demek-
tir.142 Kendini dindar bir insan olarak gören ve tanıtan FICHTE’yi ateist diye suç-
lamak, ancak Hıristiyanlığın Tanrı tasavvurundan hareketle mümkündür. 

 
 
2. Klasik Tanrı Varlığı Kanıtlarının Yöntemsel Eleştirisi 
 
FICHTE’nin geleneksel kanıtların yöntemini eleştirdiğini söylemiştik. Bu 

eleştirinin temelinde, geleneksel kanıtların dünyevî, başka bir ifadeyle maddî 
olanı merkeze almaları yatmaktadır.143 Dünyaya ait nedensel bağıntılarında tinsel 
(geistig) nedenler açıklayıcı bir değere sahip değildir.144 Bu yüzden doğa bilimleri 
alanında her hangi bir Tanrı varlığı kanıtı mümkün değildir. Çünkü doğa alanında 
yalnızca içkin nedenler geçerli olarak kabul edilebilir. Zihinsel kanıtlamalar ise 
yalnızca transandantal felsefe alanında geçerlidir. Bu alanda da, dünyevî olanla 
ilişkili olarak bir Tanrı varlığı kanıtı, dünyevî olanın bilinç yasalarında tam bir 

 
136  Wittekind, Folkart: Religiosität als Bewuβtseinsform. S. 30. 
137  SW V/183; Bkz. Marsch, Wolf-Dieter: Philosophie im Schatten Gottes. S. 14. 
138  SW V/188 vd.  
139  SW V/186. 
140  Krş. Schmidt, Josef: Philosophische Theologie. S. 176 ve 229. 
141  SW V/ 187. 
142  SW V/ 187 vd.; Krş. Schmidt, Josef: Philosophische Theologie. S. 229. 
143  SW V/339 vd; Krş. Erdmann, Johann Eduard: Die Entwicklung der deutschen Spekulation seit 

Kant. II/112 vd. 
144  Wittekind, Folkart: Religiosität als Bewuβtseinsform. S. 102. 
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şekilde açıklanabilmesi nedeniyle, mümkün olamaz. Tanrı, bilincin varlığının 
nedeni olarak da düşünülemez. Çünkü transandantal felsefede bilinç, tıpkı günlük 
sıradan düşüncede doğa gibi, bağımsız olarak görülmelidir.145 Bu iç içe üç eleştiri 
dizisi şu sonuca götürür: FICHTE’nin amaçladığı, Tanrı’ya imanın transandantal 
felsefeye dayanarak yapılan temellendirilmesi, bilincin içkin yapısına hâkim olan 
yasalara dayanır. Kısaca, Tanrı’ya olan dinî iman ancak transandantal felsefenin 
sınırları içinde zorunlu olarak temellendirilebilir.146 FICHTE’ye göre Tanrı tecrü-
besinin ve Tanrı’ya dair düşüncelerin gerçekleşebileceği tek yer sübjektif vic-
dandır.147Vicdanın sesi, sonsuz tanrısal iradenin sesidir. Bu sese kendimizi verir-
sek, ahlakî çabamız gerçekleşmiş olur.148 

 
 
Sonuç Olarak 
 
Din felsefesinin üç klasik tarzından söz edilebilir. Dinin felsefeleşmesi şek-

linde ortaya çıkan ilk tarzın temelinde, Hıristiyanlığın kendisini Yunan felsefesi 
ile hesaplaşma durumunda görmesi ve bu felsefe karşısındaki duruşu yatmak-
tadır.149 Din felsefesinin ikinci tarzı felsefî teolojiyi, üçüncü tarzı ise din fenome-
nolojisini temel alır. Son iki din felsefesi yaklaşımının ilk belirgin izleri Alman 
İdealizmi’nde görülmektedir.150 Bu nedenle, Alman İdealizmi’nde yapılacak 
araştırmaların, doğrudan din felsefesi konulu olmasalar bile, din felsefesi alanına 
büyük katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. 

Din bilimlerinin sorunları ve sorularının temelinde de Alman İdealizmi’ni 
görüyoruz. Özellikle din fenomenolojisi, dinler tarihi ve din kritiği alanındaki 
temel sorular hep ilgilendiğimiz bu döneme uzanmaktadır. İdealist felsefenin din 
ve Tanrı kavramı, FEUERBACH, SCHOPENHAUER ve NIETZSCHE gibi din 
eleştirmenlerinin genelde din özelde Hıristiyanlık hakkındaki düşüncelerini anla-
mamızı sağlayacak sağlam bir zemini sunmaktadır. Bu alanda yaptığımız 
araştırmalar bir başka kanıyı doğurdu: Alman İdealizmi’nin din ve Tanrı konusu-
nu özel bir vurguyla ve önemle işlemelerinde Protestanlığın çok büyük bir etkisi 
olduğu.151 Bütün bunlar, Alman İdealizmi’nin yaşantısı ve düşüncesiyle en renkli 
siması FICHTE’nin Tanrı kavramına ilgimizi çekti. 

 
145  Wittekind, Folkart: Religiosität als Bewuβtseinsform. S.103. 
146  Bkz. Schmidt, Josef: Philosophische Theologie. S. 116; Krş. Wittekind, Folkart: Religiosität als 

Bewuβtseinsform. S. 103. 
147  Marsch, Wolf-Dieter: Philosophie im Schatten Gottes. S. 21. 
148  Schmidt, Josef: Philosophische Theologie. S. 153. 
149  Flasch, Kurt: Das philosophische Denken im Mittelalter. Reclam, Stuttgart, 1987. S. 23 vd., 127 

vd. 
150  Schaeffler, Richard: Religionsphilosophie. Albert Studienausgabe. Freiburg-München, 2002. S. 

29 vd., 50 vd. 
151  Sayın Prof. Dr. Ayhan BIÇAK’a, bu konudaki araştırmalarımın sonuçları hakkında yaptığımız 

önemli tartışmalardan ve bu makale hakkındaki değerli görüşlerinden dolayı teşekkür etmek isti-
yorum. Ayrıca, sayın Doç. Dr. Enver ORMAN’a, Alman İdealizmi ve Hegel’in mutlak idealizmi 
konusundaki katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. 
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FICHTE, insanın özgürlüğüne zarar vermeyecek bir Tanrı fikrine ulaşmaya 
çalışmaktadır. Bu soyutlamacı ve yadsımacı Tanrı tasavvuruyla FICHTE, 
FEUERBACH’ın (1804-1872) 1839 yılında yayımladığı “Hıristiyanlığın Özü” 
isimli eserinde Hıristiyanlığın antropomorfik Tanrı anlayışına yönelteceği eleştirile-
rin önüne geçmek istemektedir. Kanıtlamaya çalıştığı, Tanrı’nın varlığından maddî 
nesnelerin varlığı gibi bir şeyin anlaşılamayacağı, anlaşılmaması gerektiğidir. Gü-
nümüzün birçok Protestan teologunun, Tanrı’ya dair İncil’deki nitelikleri, antropo-
morfizme düşmemek için sembolik olarak yorumlamaya çalıştıkları göz önünde 
bulundurulacak olursa, aslında FICHTE’nin de bunu farklı ve elbette sübjektif idea-
list felsefesi doğrultusunda radikal ifadelerle yapmaya çalıştığını kabul edebiliriz.152 
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Mehmet Günenç∗ 
 

KANT’S METAPHYSICS OF MORALS 
 
 

ABSTRACT 
The law of morality is one of the most important concept in Kant’s ethics. 
This concept helps us to understand the other concepts of his moral unders-
tanding such as virtue, action, duty, respect. Beside this, to understand 
Kant’s ethical system will show us the specific period of modern era since he 
was an Enlightment philosopher. The basic claim of this article is, although 
Kant’s ethical system and the concepts within it were consistent, the applica-
tion of this system was not correct.  In order to support this claim, it will be 
mentioned the relationship of Kant’s morality with religion. 
Key words: Law of Morality, duty, respect, action, Enlightment, religion. 

 
ÖZET 
Ahlak yasası Kant’ın felsefesinin en önemli kavramlarının başında gelmek-
tedir. Bu kavram Kant’ın ahlak anlayışında yer alan erdem, ödev, eylem, 
saygı gibi diğer kavramları açıklamaktadır. Bunun yanında, bir Aydınlanma 
filozofu olarak Kant’ın ahlak felsefesinde yer alan bu kavramları açıklamak 
belirli bir dönemin anlaşılmasını da sağlayacaktır. Temel iddiamız, Kant’ın 
ahlak sisteminde yer alan yukarıdaki kavramların tutarlılıkları olmasına rağ-
men uygulamada sorunlu olduklarıdır. Bu iddiamızı destelemek için hem 
Aydınlanma döneminin hem de Kant’ın ahlak anlayışının din ile olan ilişki-
sine değineceğiz. 
Anahtar Kelimeler: Ahlak Yasası, ödev, saygı, eylem, Aydınlanma, din. 
 

… 
 
Modern dönemin en önemli filozoflarından olan Kant’ın ahlak anlayışının 

temelinde ahlak yasası kavramının olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Kant’ın felse-
fesinde; eylem, erdem, irade kavramları;  iyi, kötü değerleri ile din, Tanrı gibi 
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inanç kavramları ahlak yasası üzerinden açıklanırlar. Bu makalemizde, ahlakın 
içinde yer alan ahlak yasası ile hem doğrudan hem de dolaylı bir biçimde ilişkili 
olan bu kavramları ele alacağız. Bunların Kant’ın ahlak anlayışını içersinde nasıl 
yer aldığının belirtilmesinin yanında, bu bağlamda ortaya çıkan sorunları değer-
lendireceğiz. Değerlendirmelerin bir kısmı dinle ilişki üzerine olacağı gibi, eleşti-
rilerin kaynağını da yine bu ilişki oluşturacaktır. Bu bağlamda iddiamız, ahlak 
yasasını merkeze alan Kant’ın etiğinin tutarlılığa sahip olmasına rağmen uygula-
mada başarısız olduğudur.  

Ahlak yasası temel bir rol oynuyorsa, bu kavramın açıklanması aslında diğer 
kavram ve değerlerin de açıklanmasını sağlayacaktır. Bilindiği üzere Kant, Saf 
Aklın Eleştirisi’nde metafiziğin teorik alanda yapılmasının mümkün olmadığını 
onun sakıncalarını ortaya koyarak göstermeye çalışmıştır. Buna karşın Kant’a 
göre, metafizik pratik alanda yapılabilir ve hatta bir ahlak metafiziğinin oluştu-
rulma imkânının ötesinde oluşturulma gereği vardır.1 İki alan arasındaki bu 
farklılığa rağmen, Kant pratik alanda metafiziği inşa ederken aynı teorik alanda 
olduğu üzere a priori ve evrensel olmayı şart koşar.2 Teorik alanda saf ve a priori 
olan, deneyim alanıyla karışmamış ve ondan gelmemiş olandır. Pratik alanın de-
neyim alanıysa insan psikolojisidir ve bununla karışmamış olmak, saf ve a priori 
olan ilkelerin belirlenmesi için şarttır.3 Bu nedenle Kant’a göre, “Ahlak metafizi-
ğinin işi, görevi, olanaklı bir katkısız istencin ide ve ilkelerini araştırmak ol-
malıdır; yoksa büyük bir kısmı psikolojiden çıkarılan genellikle insanın istencinin 
eylem ve koşullarını araştırmak değil.”4  

Burada ahlak yasasını oluşturan ilkelerin neler olduğu ve bunların nasıl belir-
lendiği sorusu karşımıza çıkar. Çünkü yukarıda ortaya konulan hususlar, ahlak 
yasasının ne olduğunu değil, ne olması gerektiğini belirten şartlardır. Her ne ka-
dar Kant, aynı zamanda nesnel ilkeler olarak belirteceği yasaları ortaya koysa da 
bunların kaynağına ilişkin olarak bir cevap vermekten kaçınır. Bunun nedeninin, 
Kant’ın felsefi yaklaşımının bir şeyin aslında ne olduğuna ilişkin olarak yargıda 
bulunmamasıyla ilgili olduğunu söyleyebiliriz.5  

Kant’a göre, ahlak yasasına yönelme becerisini gösteren iyi iradeden daha 
değerli bir şey yoktur.6 Kant, yukarıda aradığımız şart olan evrenselliğin, iradenin 

 
1  G, 4:387-389. Alıntılar için bkz. Allen W. Wood, Kant, Blackwell Publishing, 2005. s. Xiii. 

Ayrıca N. Bozkurt’un I. Kant: Seçilmiş Yazılar ve I. Kuçuradi’nin Pratik Aklın Eleştirisi adlı çevi-
rilerinden de faydalandık.  

2  G 4:389. 
3  Her ne kadar ilkeler her zaman deneyim üzerine inşa ediliyorlarsa da pratik ilkelerin deneyim 

üzerine uygulanması ile teorik ilkelerin deneyim üzerine yani insan doğası üzerine uygulanmaları 
farklıdır. Çünkü ilki her halükarda deneyim olmadan anlam kazanamaz. Ama ahlak yasası insan 
doğasını aşar. Bu anlamda ahlak yasasının insan doğasına uygulanmasıyla anlam kazanan insan 
doğasının kendisidir yoksa ahlak yasası değil. Bkz Teoman Duralı, Çağdaş Küresel Medeniyet, 
Dergâh Yayınları, 2000, s.32-33. 

4  G 4:391. 
5  Bu husus için bkz. Mehmet Günenç, “Modern Aklın Özerkliği” İslam Araştırmaları Dergisi, 23. 

Sayı, 2010, s. 59-74. 
6  İyi irade ahlak yasasının kaynağı değildir daha çok onun belirli bir biçimde kullanıldığı yetidir. 

Zaten iradeyi iyi kılan onun kaynağının ne olduğu değil, onu belirleyenin ne olduğudur. 
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bütün içerikli nesnelerden ve eğilimlerden7 soyutlanmasıyla ortaya çıktığını be-
lirtmektedir. Eylemin ahlaksal değerinin belirlenmesinde önemli olan husus, irade 
tarafından neyin maksim olarak belirlendiğidir. Buna karşın, maksimlerin sorunu 
öznel olmaları açısından içerikle değil, formla ilgilidir. Maksimler sadece öznel 
olarak kaldıklarında aşılması gereken bir durum ortaya çıkar ve bu durumun 
aşılmasından sonra geriye kalan, doğal olarak, bunun tam tersi olacaktır. Bir diğer 
deyişle, Kant tarafından öznelliğin her türlü şekli dışarıda bırakıldığında geriye 
kalanın evrensellik olacağı öngörülmektedir. Böylece “maksimimin aynı zamanda 
genel bir yasa olmasını isteyebileceğim biçimden başka türlü hiç davranmamam 
gereklidir.” sonucuna varılır.8 Yasa, öznellik karşıtı olduğundan evrenseldir. Ev-
rensellik de öznellik karşıtı olarak kendisini tanımlamaktadır. Ancak evrensel 
olan istenilmelidir çünkü bu durumda öznel olan maksim herkes için geçerli ve 
zorunlu bir hale yani yasa haline gelmektedir. Bu durumda ortaya sentetik a priori 
bir sonuç çıkmaktadır:  
 

Çünkü buyruk yasadan başka yalnızca maksimin bu yasaya uygun olması zorunlulu-
ğunu içerdiğinden yasa ise onu sınırlayan hiçbir koşul içermediğinden, geriye genel 
olarak bir yasanın genelliğinden başka hiçbir şey kalmıyor. Öyleyse kesin buyruk tek 
bir tanedir ve şudur: Yalnız aynı zamanda genel bir yasa olmasını isteyebileceğin 
maksime göre eyle.9 

 
Kant’ın neden doğa yasası kavramını ahlak alanında kullandığı sorusuna, 

rasyonelliğin sağlanmasını amaçladığını söyleyerek cevap verebiliriz. Doğa ya-
sasına aykırı olmak ya da davranmak aslında irrasyonelliktir. Çünkü belirli kural-
ların dışına çıkıldığında yapılmak istenenle çelişen bir durum söz konusu olur.10 
Mesela uçma yeteneği olmadan uçmaya çalışmak doğa yasalarına aykırı davran-
maktır. Bu nedenle de bu hareket aynı zamanda irrasyoneldir.11 Nitekim Kant 
yalan söylemenin istenilebileceğini ama yalan söylemenin evrensel olmasının 
istenemeyeceğini belirtirken bu irrasyonaliteye vurgu yapmaktaydı.12Yine uçma 
örneğinden hareket edecek olursak, insan uçmayı isteyebilir ama bunun gerçek-
leşmeyeceğini evrensel olan kurallar çerçevesinde bilmektedir. Elbette teorik 
alandaki rasyonalite ile pratik alandaki rasyonalite birbirlerinden farklı özelliklere 
sahiptirler. En azından teorik alanda, doğaya yani dış bir nesneye ilişkin yasa, 
pratik alanda öznenin yani iradenin kendisine ait yasaları söz konusudur.13 Ama 

 
7  Konumuzun daha iyi anlaşılması açısından Kant’ın yaptığı şu tanımların verilmesinin faydalı 

olacağını sanıyoruz: Alışkanlık haline gelmiş arzu eğilimdir. Arzu yetisinin birisinin eylemiyle 
nesnesini meydana getirme bilincine katılımına seçim denir. Bilinç olmasa buna dilek denir. İçsel 
belirleyici zemini, öznenin aklında bulunan arzulama yetisiyse iradedir. MS 6:212-213. 

8  G 4:402. 
9  G 4:421 
10  Edited by James p. Sterba, Ethics in the History of  Western Philosophy, St. Martin’s Press, 1989, 

s. 212. 
11  Rasyonellikte eylemin şartlarına ilişkin tarifte bulunulurken, irrasyonellikte eyleme ilişkin örnek 

verilerek tasvirde bulunulur. Çünkü bir eylem nasıl irrasyonel olacağının tarif edilmesi uygun de-
ğildir. Çünkü bir tarif, olumsuzlama üzerine inşa edilemez.  

12  G 4:403. 
13  KpV 5:16.  
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bu farklılık evrenselliğin ya da rasyonalitenin her iki alan için de kul-
lanılamayacağı anlamına gelmez. Bu nedenle Kant’ın, ahlaki eylemde doğa yasası 
derken evrenselleştirebilmeyi düşündüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Nitekim bil-
gideki evrenselliğin aklın nesnelliğine ve a priori olmasına dayanması gibi eylem-
deki evrensellik de aklın aynı özelliklerini gerektirmektedir.14 Bundan ötürü, Kant 
belirli bir eylemi önermekten ziyade daha çok bir eylemin nasıl olması gerektiğine 
ilişkin şartları belirlemektedir. 15 Bir eylemin değeri sonucunda ya da sonunda 
değil, öncesinde yer alan bu şartlara ilişkindir. Bu anlamda Kant, ahlak metafizi-
ğinde şunu yapmalısın demekten ziyade eylem şöyle olmak zorundadır demek-
tedir.16 

İradenin yukarıdaki şartlar çerçevesinde belirli bir biçimde davranmasına 
özen gösterilmelidir. İradenin biçimselliği olarak adlandırılan bu durum insanın 
kendi öznelliğini oluşturan unsurlardan ayıklanması için gereklidir. İnsanın irade-
si ilkönce öznelliğinden arındırılmakta ve daha sonra iradenin, ahlak yasasının 
diğer ilkeleri üzerinden evrensel içeriği oluşturulmaktadır. İlk ilkeden böyle so-
nuçların çıkması zorunlu olduğu gibi, bu ilkenin de böyle sonuçlara ihtiyaç duy-
duğunu söyleyebiliriz. Dikkat çekici olan nokta, diğer ilkelerin yukarıda ortaya 
koyulan ilk ilkenin zorunlu bir sonucu daha doğrusu devamı olmalarıdır. Çünkü 
ilk ilkeyle nasıl istenileceği, sonrakilerle de neyin istenileceği belirlenerek bir 
eylemin şartlarının bütünlüğünün sağlandığını söyleyebiliriz.17 Bu anlamda, diğer 
ilkeler ilk ilkenin açığını kapatır daha doğrusu içeriğini oluşturur.  

Kant iradenin yasa olma şartını koyarken evrensel olanın bir arayışı içerisin-
dedir. Bu ilkeyle neyin aranması gerektiği belirlenmektedir.  Arayışı ifade eden 
soru, evrensel değerde olan ve ancak kendi başına amaç olabilecek; değerini ken-
disinden alan nitelikte olanın ne olduğudur. Kendi başına amaç olabilecek insanın 
kendisidir. İnsanın amaç olması onun özellikle akıl sahibi bir varlık olmasıyla 
ilgilidir. Dolayısıyla iyi iradenin en üstün olduğu ortaya koyulduktan sonra geriye 
bu yetiye sahip varlıkların bir amaç olarak belirlenmesi kalır. Yasalılık ve evren-
sellik formlarına sahip olan, kendisinden dolayı yapılması gereken, kendisinde iyi 
olanı taşıyabilecek ilke, insanın akıl sahibi bir varlık olarak araç değil, amaç 
olmasıdır. Sonuçta önemli olan nokta, ahlak yasasının evrensel ve a priori yapısı 
gösterildikten sonra bunun içinde neyin olabileceği belirlenerek ahlak metafiziği-
nin temellerini atmaktır:  

 
Ama kendi başına varoluşu mutlak bir değere sahip olan, kendi başına amaç olarak 
bazı yasaların temel nedeni olabilecek bir şey varsayılırsa, kabul edilirse o zaman 
mümkün bir kesin buyruğun, yani pratik genel bir yasanın temeli ancak onda bulu-
nur. Şimdi diyorum ki: İnsan ve genellikle akıl sahibi her varlık, şu ya da bu iradenin 

 
14  A.e. 5:69. 
15  Manfred Geier, Kant’ın Dünyası, Çev: Erol Özbek, İletişim Yayınları, 2009, s.241.  
16  Yukarıdaki alıntıda belirttiğimiz hususu burada da kullanabileceğimizi düşünüyoruz. Kant örnek 

bir eylem ya da eylemler grubunu gösterip tasvir etmekten ziyade eylemin örnek haline gelmesi 
için şartların ne olduğunu tarif etmektedir. 

17  Allen W. Wood,  Kant’s Ethical Thought, Cambridge University Press, 1999, s.436-437. 
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rastgele istemesiyle kullanılacak yalnız bir araç olarak değil, ama kendi başına bir 
amaç olarak vardır.18 
    Ahlak metafiziğinin tamamlanması için, girişte belirttiğimiz ödev kav-

ramına ve aslında Kant tarafından onunla birlikte kullanılan saygı kavramına 
bakmak gereklidir.19 Kant’ın ifadeleriyle, “ödev, yasaya saygı gereği yapılan bir 
eylemin zorunluluğudur.”20 Kant’ın ödev kavramını devamlı olarak ahlak ya-
sasından çıkartmasına dikkat etmek gereklidir. Ahlak yasasının kategorik impe-
ratif olması, yasa karşısında ödev ya da sorumluluk içinde olmaktan başka bir 
yolun olmadığını göstermektir. Bu şekilde insanın ödevi, bir seçim olmaktan 
ziyade kavramın kendisinde yatan bir zorunlulukla ilgili olur. Bu anlamda, ödevin 
yasaya saygı gereği yapılan bir eylemin zorunluluğu olması anlaşılır hale gelir. 
Çünkü yasa zorunluluğunu kendisinden almaktadır. Böylece yasa kendisini buyu-
rucu bir şekilde sunabildiği gibi, eylem de ödev olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Yani yasa, bir eylemin iyi olduğunu göstermenin ötesinde, bir eylemin 
yapılmasının zorunlu olduğunu buyurmaktadır.21 Buyruk olmasının nedeni 
kısmen de olsa insanın yapısıyla ilgilidir. Çünkü insan eğilimlerine uyarak her 
zaman yasaya karşıdır. Hâlbuki yasalılık kendisini buyurma olarak belirleyerek, 
öznelliğin aşılması için yapılması gerekeni tavsiye etmenin ötesine geçer.22 Aynı 
zamanda buyruk, yasaya uyan kişinin yasanın içeriğine değil de formuna bak-
masını sağlar. İçeriğin ne olduğuna bakılmaması daha doğrusu dikkate 
alınmaması oldukça önemlidir. Çünkü içeriğe bakılmaması yasa ile ödev arasında 
kurulan ilişkide temel bir şartı öne sürer: Yasadan dolayı davranmak. Aslına 
bakılırsa ödev, yasadan dolayı yapılan bir eylem biçimine işaret eder. Bu anlamda 
ödevden dolayı yapmak ile yasadan dolayı yapmak arasında herhangi bir fark 
kalmaz: 
 

İkinci önerme şudur: Ödevden dolayı olan eylem değerini amacında değil, karara uy-
gun olan maksimde bulur. Bundan dolayı eylemin değeri, nesnesini gerçekleştirmede 
değil, arzulama yetisinin herhangi bir nesnesini dikkate almadan davranan iradenin 
ilkesi üzerinedir.23 

 
Kant ödevden dolayı yapmayı ya da eylemin biçimsel olmasını herhangi bir 

içeriğin karışmaması için önemsemektedir. Kant için bütün içerikler ben sevgisi 
 

18  MS 6:395.  
19  Doğrusunu söylemek gerekirse felsefesinin üslubuyla bu kadar içice geçmiş başka bir filozofun 

olduğundan şüpheliyiz. Kendisinin sisteme ne kadar önem verdiğini ve sistemin de bir ide et-
rafında yapılan düzenleme olarak onun tarafından tanımlandığını biliyoruz. Sanıyoruz ki bu husus, 
bir kavramın başkasının yerine kullanıldığı ya da aynı anlama gelecek şekilde düzenlendiği örnek-
lerin oldukça fazla olmasına neden olmuştur. Mesela ödev ve saygı kavramları ile ahlak yasası 
bunun bariz bir örneğidir. Bunun nedenin belirttiğimiz gibi ahlak yasasının bir ide olarak kabul 
edilmesi neticesinde ondan sonra gelen her kavramın onunla ilişkili olarak açıklanmasıyla ilgisi 
vardır.  

20  G 4:400. 
21  Erdem Peşinde adlı kitabında, Alasdair MacInytre’nin buyrukların kendilerini doğru ve yanlışa 

kapattıklarını belirtmesi bu açıdan önemlidir. Bkz. Alasdair MacInytre, Erdem Peşinde, Ayrıntı 
Yayınları, 2001, s. 97.   

22  G 4:425. 
23  A.e. 4:400. 
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adı altında toplanabilir.24 Ben sevgisinin bir diğer ifadesi öznelliktir. Evrenselliğin 
kendini öznellik karşıtı olarak konumlandırması, kişinin ben sevgisinin üstüne 
çıkmasını ifade ettiğinden, aynı zamanda ahlaki bir tavır almadır. Dolayısıyla bir 
içeriğin olmaması tam da Kant’ın hedeflediği bir noktadır: 
 

Öyleyse ödevden dolayı yapılması gereken bir eylem, eğilimin etkisini ve onunla bir-
likte de iradenin her türlü nesnesini kendinden uzak tutmalı ya da ortadan 
kaldırmalıdır; böylece iradeyi belirlemek bakımından nesnel olarak yasadan öznel 
olarak da bu pratik yasaya katkısız saygıdan yani bütün eğilimlere zarar verse bile 
böyle bir yasaya uymak maksiminden başka iradeyi belirleyecek başka bir şey kal-
maz geriye.25 

 
Ödevi aynı zamanda bir saygı duygusu olarak tanımlayan Kant, girişte yer 

alan ahlak metafiziğinin insanın psikolojisini etkileyen her husustan ayrılması 
şartıyla çelişkiye düşer gibidir. Buna karşın Kant, saygının nesnesinin farklı oldu-
ğu ve hazdan ziyade bir nevi bilinç olduğunu belirterek bu duygunun farklılığına 
işaret eder.26 Nitekim buradaki duygu negatiftir çünkü diğer duygular hazzı 
taşırken bu duygu acıyı taşımaktadır. Kant için, yasaya duyulan saygı eğilimlere 
baskı kurmanın bilincidir. Bu bilinçten hareketle yapılan eylem ödevdir. Bilinç 
aynı zamanda ödeve saygı duymayı ifade eder. Ödev de aynı ahlak yasasına uy-
mak gibi temelinde acı taşımalıdır. Ama insanın aklı olduğundan buradaki ödev 
bilincinin kaynağı aynı zamanda eylemde yüce olanı yerine getirmenin güzelliğini 
taşır.27 Nitekim Kant duyguların özellikle mutlulukla28 olan bağlantısı dolayısıyla 
sınırlanmasını isterken bunun yerine kendinden memnun olmayı koyar. Kendisi-
ne saygısı olan ve saygı duygusunu eylemlerinde yaşayan ve kaybetmeyen kişi 
kendinden memnundur. Saygı duygusunun bir diğer önemli farklılığı eylemin 
sonucunda değil, eylemin başında bulunmasıdır. Bu anlamda saygı bir güdü değil, 
bir motiftir. Yasaya saygı duymanın kendisi doğal bir eğilimin sonucunda değil de, 
aksine, bu eğilimlere karşı koyulması sonucunda meydana geldiğinden bir eylemin 
şartıdır. Nitekim Kant’a göre ahlak yasasının buyurucu olması karşısında oluşan 
ödev duygusu, hak olanın da ne olduğunun belirlendiğinden saygıyla içice geçer.29 
Yasaya saygı tam da bu nedenle ahlak güdüsü değil, ahlak yasasının kendisi olur.  

Ödev, saygı ve iradenin belirlenmesinde ahlak yasasından dolayı yapıyor 
olma şartı, Kant’ın ahlak metafiziğinde son olarak değineceğimiz iradenin 
özerkliği kavramına götürmektedir bizleri. Kant’a göre, irade, eylemin zorunlu 

 
24  A.y.   
25  A.y. 
26  G 4:400’teki dipnot. 
27  KpV 5:81. 
28  “Kant fiziki ve ahlaki diye iki farklı mutluluk türünden söz eder. Buradan hareketle o ahlaki 

mutluluğu memnunluk veya kendinden memnun olma diye adlandırır. Refleksiyonlara göre insani 
mutluluk birbirine denk olmayan iki kaynaktan beslenir: doğanın sunmuş olduğu şeyden ve özgür 
iradenin niteliği olan erdemden. İnsan hayatı, ona göre doğa ve özgürlüğün toplamıdır; ilki zevk, 
ikincisi ise kıvanç, memnunluktur. Kendinden memnun olma olarak mutluluk, insan hayatının bü-
tününe eşlik eden bir bilinçlilik halidir. Mutluluk, bu bilinç ve kıvanç olmaksızın mümkün değil-
dir.” Lokman Çilingir, Umut Felsefesi, Elis Yayınları, 2003, s.36 

29  MS  6:239. 
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olduğunu düşünüp bunu bir ödev duygusuyla yani yasadan dolayı, yapmasaydı 
kendisini şartlı; heteronom kılardı. Eyleme zorunluluk katan ödevdir. Yani ödev, 
eylemin her ne olursa olsun zorunlu bir biçimde; yasadan dolayı yapılmasını ge-
rektirmektedir. Bu nedenle irade, özerkliğini eylemin zorunluluğunu eğilimden ya 
da mutluluktan başka bir şarta bağlayarak bir ödev duygusuyla; yasadan dolayı 
yapmakla kazanır. Yasadan dolayı yapılmayan bir eylem, özerkliğini, saygınlığını 
yitirdiği gibi ahlaki değerini de yitirmektedir. Şu halde ödev duygusu bir saygı 
duygusudur ve eylemde yasaya saygı eylemin kendisi olacak kadar önemlidir. Bu 
nedenle, “bu yasa aslında özgürlüğün biçimselliğidir çünkü aynı zamanda düşün-
sel nedenselliğidir. İçimizdeki eğilimlere ters düşerek kendini beğenmişliği 
zayıflatır ve bu nedenle saygı konusu olur.”30Sonuçta ben sevgisini aşması gere-
ken kişi, bunu ancak yasaya saygı duymakla yapacağından yasaya saygı bir eylem 
haline dönüşmektedir.  

Burada dikkati çeken husus, Kant’ın iyiyi nasıl tanımladığı ve bu anlamda 
başta ahlak yasası olmak üzere ödev, saygı ve zorunluluk gibi kavramlara nasıl 
ihtiyaç duyduğudur. Kant’ın iyiyi belirlemediği, daha doğrusu onun iyi iradeyi, 
iyinin yerine ikame ettirdiğini söyleyebiliriz.31 Bu nedenle Kant, diğer filozofların 
iradede yer alması gereken uygun bir nesneyi aradıklarını, hâlbuki olması gereke-
nin iradeyi belirleyen yasayı aramak olduğunu söylemiştir.32 Yani yasanın içeri-
ğini iradenin bir nesnesinden hareketle oluşturmaya çalışmak yerine, yalnızca 
yasadan hareket edecek olan bir irade gereklidir. Nitekim Kant’a göre, kendisin-
den önceki filozoflar en yüksek iyiyi, iradenin nedeni olarak belirlerken henüz 
daha belirlenmemiş olan bir iradeden hareket ediyorlardı. Kant ise iradenin ahlak 
yasasına bağlanmasından sonra bunun yapılması gerektiğini belirtmektedir.33  

Buraya kadar ahlak yasasıyla ilgili olan kavramları ve bunların birbirleriyle 
olan ilişkisini açıklamaya çalıştık. Zaten bu kavramları birbirleriyle ilişkili bir 
biçimde açıklamaktan başka bir seçeneğimiz bulunmamaktadır. Bunun yanında, 
özellikle ahlak yasasını dolduran ilkelerden bahsederken bunlar üzerinde çok kısa 
durduk. Kant, pratik antropoloji olmadan bir ahlak metafiziğinin imkânından 
bahsedilebilse de, uygulanamayacağını Ahlak Metafiziği’nde belirtecektir.34Nasıl 
doğa metafiziği, doğanın en yüksek evrensel ilkelerinin deneyim nesnelerine 
uygulanmasını içeriyorsa ahlak metafiziği de insan doğasına uygulamadan 
ayrılamaz. Dolayısıyla ahlak metafiziği her ne kadar antropoloji üzerine inşa edi-
lemese de ona uygulanabilir.35 Ahlak metafiziğinin tamamlayıcısı olarak görül-
mesi gereken pratik antropoloji de, insan doğasında yasaya karşı olan öznel insan 
koşullarını araştırıp bunların ahlak ilkeleri lehine aşılması için kullanılmalıdır. 

Bu anlamda ahlak yasasının ve yasaya bağlılığı ifade eden ödev ile saygı 
kavramlarının soyut olduğuna ilişkin eleştirilerin, ne ölçüde Kant’ın Ahlak Meta-

 
30  KpV 5:73. 
31  Burada iyi derken en yüksek iyi gibi bir idealden bahsediyoruz. 
32  KpV 5:64. 
33  A.y. 
34  MS 6:217. 
35  MS 6:217 
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fiziği adlı eserini göz önünde tutarak yapıldığı tartışılmalıdır.36 Şurası aşikârdır ki, 
Kant özellikle Ahlak Metafiziği adlı eserinde metafiziğin uygulanmasına ilişkin 
olarak tanzime girişmiştir. Bize kalırsa, Kant’ın yapmaya çalıştığı, kimi eylem ve 
tanımların kendi felsefesine uygun olduğunu göstermek kadar, kimi eylem ve 
tanımların da tamamıyla kendi felsefesinden yani ahlak metafiziğinden 
çıkarılabileceklerini göstermek olmuştur.37 Bu aşamada göstermeye çalışacağımız 
husus, metafiziğin ilkelerinin belirlendikten sonra bunların nasıl uygulanacağına 
ilişkin açıklama ve örneklere yer vermektir. Özellikle öne çıkacak olan kavramlar 
gaye, erdem, mükemmellik ve mutluluk olacaktır. Bunlara ilişkin açıklamalara 
geçmeden önce belirtmek istediğimiz husus, ahlak metafiziği inşasında bu kav-
ramlara yer verilmekten kaçınılırken şimdi bunlara yer verilmesidir. Dolayısıyla, 
uygulamada bu kavramların gösterilmesi aslında bu kavramlara karşı çıkıldığını 
değil, bunların uygun bir biçimde kullanılmasının önemsendiğini gösterir.  

Metafiziğin uygulanabilirliği, bizleri, en azından ilk başta, gayeler krallığı38 
ve yasakoyucu kavramlarına götürmektedir. Çünkü yukarıda öneminden bahset-
tiğimiz özerklik, insanın sadece yasaları belirlemesinde değil, kendisine buyrulanı 
gerçekleştirmesinde anlamını kazanır. Bir diğer deyişle, rasyonel, özerk varlık 
olmak sadece ahlak yasasına uymak değildir. Aynı zamanda bu ahlak yasasına 
uygun bir biçimde bir gaye için yaşamak ve bir gayeler krallığı kurmaktır. Buna 
karşın, gayenin, ödevi belirlememesi ama ödevin gayeyi belirlemesi önemlidir. 
Ancak böylece ahlaki ilkeler taban alınarak bir gaye kurulabilir.39 

İradenin özerkliği doğrultusunda rasyonel bir varlık olarak insan, kendisine 
ait bir krallığın olmasını gaye olarak belirler.40 Akıl sahibi varlıkların olduğu bir 
dünya, bir krallık biçiminde olmayı gerektirir. Bu düzen a priori olduğu için Kant 
krallıktan sistemli birlikteliği anlar.41 Sistemli birliktelikten oluşan gayeler 
krallığında insan hem yasakoyucu hem de bu yasanın uyruğudur. Yasakoyucu 
olmak, yasayı kendi üzerinde uygulayarak insanın kendisini sorumlu bir kişi hali-
ne getirmesi anlamına gelmektedir. Bu anlamda Kant’a göre insan sorumluluk 
sahibidir yoksa yasanın sahibi değildir.42  

Aslına bakılırsa Kant, ahlak metafiziğinde gaye kavramına karşı durur. Çün-
kü gaye, ödev kavramının anlamı olan yasadan dolayı yapmayı bozarak eylemin 
heteronom hale dönüşmesine neden olabilir. Ama Saf Aklın Eleştirisi’nde belir-

 
36  Wood, a.g.e, s.13. Allen Wood’un da belirttiği gibi Kant’ın etiğine ilişkin bir fikir sahibi olmak 

için Ahlak Metafiziği’ni de dikkate almak gereklidir. 
37  Bu makalenin son aşamasında değerlendireceğimiz din anlayışı, temelde, aslında ahlak felsefesine 

uygun düşen ilkelerin belirlenmesinden ibarettir. Bunun yanında bir inanç olarak Hıristiyanlık da 
bu din anlayışına en uygun inanç öğretisi olarak Kant tarafından işlenir. Bu konuya daha sonra ge-
leceğiz. 

38  Regnum Hominis: Kingdom of Man. Aslında bu ifade belirgin olarak F. Bacon tarafından kul-
lanılmıştır. Kralın insan olduğu bir yönetim değil insanın yegâne kral olduğu bir yönetim biçimini 
ifade etmektedir. Bkz. Robin Attfield, God and Secular, University College Cardiff Press, 1978, 
s.17.  

39  MS 6:382. 
40  Sterba, a.g.e, s.219. 
41  G 4:433-434. 
42  MS 6:227. 
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tildiği üzere insanın zorunlu olarak sorduğu üçüncü soru ne umabilirimdir.43 Bu 
son soru insanın bir gayesinin olmasını, bunun gerçekleşmesi umudunu taşımasını 
ve en azından bunun için çabalanmasını ödev olarak belirler. Bu anlamda gaye, 
ahlak yasasını tamamlamaktadır. Dikkat edilmesi gereken husus, en azından ga-
yenin yasaya uygun olmasıdır. Dolayısıyla, yasadan dolayı gaye olmasa da yasa-
ya uygun gaye olabilir. Nitekim kişinin gaye seçiminde herkesin aynı gayeye 
sahip olmasını dikkate alması ahlak yasasının formuna uygundur.44  

Ahlak yasası altında oluşturulan gayeler krallığında sevgi, başkasına yardım 
etmek olarak ödevdir. Nitekim Kant’ın ahlaki sistemi içerisinde başkasını sev-
mek, başkasının mutluluğunu ödev olarak kabul etmektir.45 Aslında başkasına 
sevgi, eğilimlere karşı gelerek insanın kendisini ahlaki anlamda düzeltmesi an-
lamına geldiğinden bir ödev olarak insana yüklenebilmektedir. Ayrıca başkasını 
sevmenin bir ödev olarak telakki edilmesi, ahlak yasasında belirtilen insanın amaç 
haline getirilmesi ilkesine oldukça uygun düşmektedir. Nitekim Kant, başkasına 
karşı olan ödev aşkının46 aslında bilinen anlamda hissi olmadığını, bunun daha 
çok pratik akılda kaynaklanan sevgi olarak hayırseverlik olarak anlaşılması ge-
rektiğini belirtir.47 Yani başkasına duyulan ödev aşkı, aslında hayırseverliğin 
eylemde maksim haline getirilmesidir.48 Mesela, Kant tarafından “komşunu ken-
din gibi sev” düsturu hayırseverlik maksimi olarak bir insanın diğerine karşı yü-
kümlülüğüdür.49 Hayırseverlik insanın başkasının mutluluğu için karşılık bekle-
meden bir şey yapması anlamında herkesin ödevidir.50 Aynı şekilde şükran da 
başkasına karşı bir hayırdan dolayı duyulan minnet hissi olduğu için ödev olarak 
değerlendirilir.51 

Kant’ın kendi ahlak metafiziğinden çıkarılacak olan eylemlerin düzenlenme-
sinde erdemleri türlere ayırması önemlidir. Buna göre erdemler, erdem ve doğru-
luk52 ödevleri olarak tasnif edilirler. Kant erdem öğretisi adı altında ahlak yasasını 
önermektedir: 
 

Erdem öğretisinin yüce ilkesi herkes için evrensel bir yasa olabilecek bir gayeler 
maksimine uygun eylemde bulunmaktır. Bu ilkeyle uyumlu olacak şekilde bir insan, 
kendisi için olduğu kadar başkası için de bir gayedir ve bu şekilde insanı gaye 
kılmak, kendisinin bir ödevi olduğundan ne kendisini ne de diğerlerini araç kılmaya 
yetkilendirilmemiştir.53 

 

 
43  KrV A805/B833. 
44  MS 6:395. 
45   MS 6:401-2. 
46  Ödev sevgisi yerine ödev aşkını kullanımının yaygınlığından dolayı tercih ettik. 
47  Hissi derken duygusal, pratik derken akılsalın kastedildiği Kant’ın bilinen tasnifinden açık bir 

biçimde çıkarılabilir.  
48  MS 6:449. 
49  MS 6:451.  
50  MS 6:453. 
51  MS 6:455. 
52  Recht. 
53  MS 6:395. 
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Özsel olarak doğruluk ödevlerini erdem ödevlerinden ayıran husus, ilkinin 
ahlaken mümkün olmayı içerirken, ikincisinin ancak kişinin kendisini özgürce 
kontrol etmesi anlamına gelmesidir.54 Buna ek olarak doğruluk ödevi, (dışsal) 
özgürlüğün şeklî yönüyle ilgilidir. Erdem ödevi bunun ötesine geçerek saf aklın 
gayesini sağlar ki bu gaye aynı zamanda insanoğlunun nesnel zorunlu olan bir 
gayesinin ödev olarak görülmesidir.55 Kant için gayelerin aynı zamanda ödev 
olduğu durumlar, insanın kendi mükemmelliği ve başkasının mutluluğudur. Bun-
lar karşılıklı olarak yer değiştirmezler ama aynı kişide farklı ödevler olarak gö-
rülmelidirler. İnsanın kendi mutluluğu bir ödev olmaz; çünkü bu zaten 
kaçınılmazcasına vardır. Başkasının mükemmelliği de her bir kişinin kendi öde-
vini ve gayesini kendisinin kurması gerektiğinden bir ödev olarak alınamaz.56 

Dikkat edilirse Kant, ahlak metafiziğinin ilkelerinin uygulanmasına önem 
vermesiyle beraber, mutluluğu ödev biçiminde ele almaya başlar. Artık ödev, mut-
luluğun başkasına verilme çabasıdır. Aslında mutluluk, yukarıda mükemmellik 
bahsinde belirtildiği üzere, başkasına yönelik olduğunda hem gaye hem de ödev 
olur. İnsanın kendi mutluluğunu sağlaması dahi, en azından insan olarak kendisini 
yaşatmak veya yaşamını sürdürmesi için gereklidir.57 Nitekim Kant’a göre acı, 
şanssızlık gibi şeyler gerçekten de ödevin ihlaline neden olurken; zenginlik, güç, 
sağlık da kişinin kendi ihtiyaç duyduğu mutluluğun sağlanması açısından ödev 
olarak sayılmalıdırlar.58  

Kant, ödevleri, aynı zamanda, mükemmel olan ve olmayan ödevler şeklinde 
tasnif eder. Mükemmel ödevler insanın kendi kişiliğindeki insanlık ve insanoğlu-
nun hakkıdır. Bu hak, insanın hem kendisine hem de diğerlerine karşı sorumlu-
luklarını ifade etmektedir. Mükemmel olmayan ödevler insanın kendi kişiliğinde-
ki insanlık gayesidir.59 Bu gaye insanın mükemmel hale gelmesiyle oldukça ilgi-
lidir. Her iki tür mükemmellikten anlaşılması gereken, insanın kendisindeki hay-
vani tarafları eğitimle aşıp, sadece ödevden dolayı eylemde bulunacak hale gele-
rek ödev bilinciyle hareket edilmesidir.60 Nihayetinde mükemmellik, gayelerin 
gerçekleştirilmesi için rasyonel bir varlık olarak insanın kapasitelerinin geliştiril-
mesini şart koştuğundan bir ödevdir.61 Bu ödev insanın bir kültür varlığı olarak 
kendisini görmesini ve böylece geliştirmesini gerekli kılar. Şu halde, insanın bir 
kültür varlığı olması, hem kendisini hem de insanlığı geliştirmesi anlamına gel-
mektedir. Buna karşın, insanın kendisini geliştirmesi bir ödevken insanlığı geliş-
tirmesi bir gayedir. Ama insanın kendisini mükemmelleştirmeden bir gayeye 
geçmesi mümkün değildir. Bu anlamda ödevin önceliğe, gayenin ise üstünlüğe 
sahip olduğunu söyleyebiliriz. Sonuçta, insanlık sözkonusu olunca ödev ile gaye-
nin içice geçtiğini gözlemlemekteyiz.62 

 
54  MS 6:383. 
55  MS 6:380. 
56  MS 6:386. 
57  MS 6:388. 
58  MS 6:388 .    
59  MS 6:240. 
60  MS 6:387. 
61  MS 6:392. 
62  MS 6:386. 



Kant’ın Ahlak Metafiziği 351 

   

Ahlak metafiziğinin uygulanmasına ilişkin olarak özellikle Kant’ın Ahlak 
Metafiziği bağlamında verdiğimiz örneklerin en azından bir fikir verdiğini düşü-
nüyoruz. Kant’ın metafiziğinin doğal olarak soyut olduğunu çünkü metafiziğin 
geleneksel tanımında dahi, onun kavramlardan hareket ettiği bilinmektedir. Do-
layısıyla soyutluğun olması normaldir. Önemli olan bu soyutluğun ne için oldu-
ğudur. Bu soyutluk makalenin başında belirttiğimiz evrensel ve a priori olma 
özelliklerinin sağlanması için gerekli olduğundan, bu felsefenin sonucunda ortaya 
çıkan bir durum değil, başından beri olması gereken bir özelliktir. Zaten kategorik 
imperatifle bir eyleme değil, eylem biçimine işaret edilmektedir.63 Aslında Kant 
sadece ahlak metafiziğinin temellendirmesiyle yetinseydi eleştiriler haklı olabilir-
di. Ama insanın amaç edinilmesi olarak ahlak yasası, bir somutluk olduğunun 
göstergesidir. Nitekim Ahlak Metafiziği adlı eser özellikle ahlak yasasının bu 
yönüne ağırlık veren, yukarıda bir kısmına değindiğimiz, örnek ve tanımlamalarla 
doludur. Kanaatimizce bu ilkelerden, farklı nitelikte örneklerin çıkarılması ahlak 
yasasının aslında birer form olduklarını göstermeleri açısından ilginçtir. Nasıl 
zaman ve mekân duyarlılığın formları olarak deneyim dünyasını oluşturuyorlarsa, 
ahlak yasaları da, deyim yerindeyse, ahlaki duyarlılığın formlarını oluşturmak-
tadırlar. Bu nedenle zaman ve mekân olmadan bir fenomenal dünya üzerine 
yargıda bulunmak mümkün olmuyorsa, bu yasalar olmadan eylemde bulunmanın 
da mümkün olmayacağını söyleyebiliriz.  

Kant’ın etiğine getirilen bir diğer eleştiriyse, soyutluktan ziyade biçimsellikle 
ilgilidir. Biçimsellik, ahlak yasası ve ödev ile kendini gösterir. Ödev kavramı 
eylemin belirli bir şekilde olmasına o kadar önem vermektedir ki, yaşamın ödev 
olması dışında geriye başka hiçbir şeyi kalmamaktadır.64 Bu anlamda ahlak 
alanında, mekanist dünyanın katı belirlenimciliğinden kaçan Kant, ödev ve ahlak 
yasasıyla türleri farklı olsa da yoğunlukları aynı olan bir belirlenimciliğe devam 
etmiştir. Belirlenimciliğe insanın kendisinin karar vermiş olması, bu anlamda 
özgür ve özerk bir kişi olması, sonucu değiştirmez ama sonucu oldukça etkiler. 
Bize kalırsa ahlak yasasının bu yönü negatiftir ve her ne kadar insan artık özerk 
kişi olsa da bu kişilik beraberinde yalnızlığı da getirmektedir.65 Çünkü ahlak ya-
sasından dolayı yapılan her eylem kişinin kendi özerkliği doğrultusunda herhangi 
başka bir şeyle doğrudan ilişki içerisinde olmasını engellemektedir.  

Bu son husus, kendi eleştirimize geçişte yardımcı olacaktır. Bizim eleştiride 
bulunacağımız husus, Kant’ın ahlak yasası olarak belirlediği ilkelerin evrenselliği 
ya da a priori olmasıyla ilgili olmaktan ziyade bunların evrensel ve a priori olarak 
nasıl uygulanacaklarına ilişkindir.66 Bir yandan özerk insan evrenselliğin formü-

 
63  Robert B. Bouden, Morality and Moral Theory, Oxford University Press, 1992, s.102. 
64  Ross Poole, Ahlak ve Modernlik, Çev:Mehmet Küçük, Ayrıntı Yayınları,1993,  s.88. 
65  Kişi olmanın diğer ifadeleri olarak birey, ben olmaktan bahsedebiliriz. Ahlak yasası belirli bir 

biçimde bağlılık üzerine kurulan bir öznenin “Biz inanıyoruz” yerine “Ben inanıyorum” demesi de 
bu yalnız insanın ifade biçimidir.  Bkz.,Lucien Goldman, Çev: Emre Arslan, Aydınlanma Felsefe-
si, Doruk Yayımcılık, 1999, s. 83.  

66  Kant’ın bahsettiği ilkelerin evrensel, doğru olduğunu düşündüğümüzü belirtelim. Buna karşın, 
insanın akıl sahibi bir varlık olmasının bu onu amaç kılmasının kimi sorunlar taşıdığını belirtme-
miz lazım. Akıl sahibi bir varlık olarak insanın yüceltilmesinden ziyade ahlak yasasını taşıyan bir 
varlık olarak insanın bir değerinin ve böylece amaç olmasının sözkonusu olması lazım. Kant bunu 
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lünü ahlak yasasıyla bulmakta ama bir yandan da bu formülde yer alan ahlak 
yasasından dolayı yapmayı bir ödev olarak belirleyerek, insanın kendisinden 
başka her şeyle irtibatını dolaylı hale getirmektedir. Bu anlamda, Kant’ın ahlak 
yasasının evrensel ve a priori olması, bunun uygun ve yeterli bir biçimde kul-
lanıldığı veya kullanılabileceği anlamına gelmemektedir. Bize göre, ahlak ya-
sasının ortaya çıkarılması, saygı ve ödev kavramları, mutluluğun belirlenimi sis-
tem içi geçerliliğe sahip olsalar da, insan hayatına ilişkin bir yeterliliğe sahip 
olamayacakları için uygulamada başarısız olmaya mahkûmdurlar. Bu başarısızlık 
özellikle insanın yalnızlaşmasında kendisini iyice açığa çıkarmaktadır. Aslında 
başarısızlığın birbiriyle oldukça alakalı iki nedeni olduğunu düşünüyoruz. Önce-
likle Kant’ın başta ahlak yasası olmak üzere bu kavramla beraber ele aldığımız 
saygı, ödev, mutluluk kavramlarının din ve Tanrı ile olan dolaylı ilişkisi sorunun 
yapısal kısmını oluşturmaktadır.67 Bunun yanında, bu yapısal sorunun 
Aydınlanma dönemi içinde yeşerdiğini ve büyüdüğünü söylemeliyiz ki bu da 
yapısal sorunun tarihi olan yönüne işaret etmektedir. Çünkü Kant’ın ahlak ya-
sasının, kendi içinde doğru olsa da, Aydınlanma zihniyetiyle değerlendirildiğinde 
farklı bir biçimde kullanılacağını göz önünde bulundurmak gereklidir. Bu da bizi, 
gerek modern döneme gerekse Aydınlanma dönemine kısaca bir göz atmaya ve 
bu dönemin özellikle din ile olan ilişkisine Kant üzerinden bakmaya götürmekte-
dir.  

Öncelikle, Kant’ın teorik anlamda modernist, pratik anlamda Aydınlanmacı 
bir filozof olduğunu düşündüğümüzü belirtelim. Pratik anlamda Aydınlanmacı 
olması onun ahlak anlayışının Aydınlanma zihniyetine uygun hedefler taşıyor 
olmasıyla ilgilidir. Aydınlanmanın akıl anlayışının dine karşı aldığı tavır üzerin-
den anlaşılması, tam da Aydınlanmanın karakterini gösterdiğinden önemlidir.68 
Bir diğer deyişle, Aydınlanmanın akıl anlayışı kendisini dindışı olmakla 
tanımlamaktadır.69 Bunun nedenleri üzerinde kısaca durmak gerekmektedir.  

 
belirtmektedir. Bunun yanında, bu farklılığın Aydınlamanın yarattığı atmosferde ne derece bir an-
lamının olabileceğine ilişkin şüpheye düşülebilir. Bu hususun, yani Kant’ın evrensel olduğuna bi-
zim de katıldığımız ilk yasayla insanın amaç haline gelmesinin değerlendirilmesini başka bir ma-
kalenin konusu olarak belirlemekle şimdilik yetinelim.  

67  Kant’ın dinin ve Tanrı’nın varlığının zorunluluğunu işaret ettiğini bilmekteyiz. Bizim vurgulamak 
istediğimiz nokta bunun dolaylı bir biçimde olmasının bir sorun teşkil ettiğidir. 

68  “Aydınlanmanın toplumbilimsel temeli, Hıristiyanlık karşıtı zihinsel yapıların gelişmesini ve aynı 
zamanda da Hıristiyan inancının eski dış kalıpları içindeki yapısal bir değişim gerçekleştirmesini 
destekleyen toplumsal bir süreçtir. Bu değişim sadece 18. yy’ın değil, hatta daha da çarpıcı bir bi-
çimde günümüz batı toplumunun özelliğidir.” Bkz.,Goldman, a.g.e., s. 81. İlginçtir ki, 
Aydınlanma kendi rasyonel ahlak anlayışının özgünlüğünü ve bağımsızlığını savunmaya 
çalışırken bir Hıristiyanlığın ve Antik Yunan’ın oluşturduğu değerlerin farklı bir temellendirmesi-
ni yapmanın ötesine geçememiştir. Bir diğer deyişle, kendisini seküler veya dindışı olarak konum-
layan Aydınlanma dini değerleri reddedememiş ama onu kendine göre düzenlemeye kalkışmıştır. 
Bkz. MacInytre, a.g.e., s. 85-100.    

69  Duralı, a.g.e., s. 60. Değerli Hocamın Avrupa dindışılığının anlaşılması üzerine bakış açısı için 
oldukça önemli bulduğum ve Alasdair MacIntyre’nin Erdem Peşinde adlı eserinde ortaya koyduğu 
temel teziyle de örtüşen şu cümleyi buraya aktarmak istiyorum: “Hayatın en üst değerleri ve 
aslında dini terimler olan akıl ve vicdan, başlıbaşına, muhtar birimler olarak kabul olunmuşlardır. 
Başka deyişle, kendinden menkul hakikatlar olarak kabul olmuşlardır; Vahiy nevinden doğaötesi 
mercie uzanan bağları kesilmiştir.”  
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Bilindiği üzere, Hıristiyanlığın elinde, en azından ilk başlarda, dünyaya ve ev-
rene ilişkin bütüncül bir değerlendirme imkânı yoktu. Kilise bunun için Yunan 
felsefesinden faydalanmıştır.70 Modern dönemde, doğa anlayışından hareketle 
ortaya konulan sonuçların reddedilmesi, kilisenin oluşturduğu dünyayı sarsmıştır. 
Aristo felsefesinde bulunan cevher, aktüellik ve potansiyellik gibi kavramlar artık 
kullanılmak istenmemiştir. Bunun yanında doğanın fiziksel okunuşunda gösterilen 
başarının otorite olan dine karşı kazanılması, modern insanın kendi din anlayışını 
oluşturmasına imkân tanımıştır. Neticede mekanik maddeci yaklaşımla üzerinden 
doğanın ve insanın incelenmesi bile, bilim ile din arasında mücadeleye dönüşmüş 
ve bu da, Tanrı ile insan arasındaki ilişkinin bozulmasına neden olmuştur.71  

İşte Aydınlanma, modern dünyanın yarattığı bu değişimin sonraki halkasıdır. 
Tanrı’yı ve doğayı değiştiren insanın kendini de değiştirme cesaretidir.72 Bu deği-
şim en çok insanın, Kant’ta olduğu üzere, kendisine ait yasalar koymasında görü-
lür. Çünkü Aydınlanma, insanın düşünsel olgunlaşmasını; özerkliğini kazan-
masını hedefler.73 Bunun için de, sadece teorik anlamda modern bilime uygun bir 
epistemoloji anlayışı ortaya çıkarılmakla yetinilmemiş, aynı zamanda pratik alan-
daki yasalılıkta dahi, aklın ortaya koyduğu yasalara göre bir işleyişin mümkün 
olması hedeflenmiştir. Bunun yanında, yasalara yasa olmalarından dolayı gösteri-
len bağlılık kişinin kendi özerkliğini sağlama almasıdır. Yani aydınlanma, (özerk) 
aklın yasaya saygı duyması kadar, insanın kendi başarısına duyduğu bir saygıyı 
da ifade etmektedir. Fakat bu saygınlık insanın yalnızlaşması gibi ağır bir sonuca 
yol açmıştır. 

Yalnızlığın anlaşılması için bu aşamada Aydınlanma ortamı içinde meydana 
gelen ve özellikle Kant’la açığa çıkan yapısal soruna ilişkin daha detaylı bir 
açıklamaya geçebiliriz. Kanaatimizce Kant’ın, dinin ya da Tanrı’nın varlığını 
reddetmekten ziyade, ahlâkın özerkliği gereği, dinin ve Tanrı’nın varlığının pa-
ranteze alınmasını gerekli görmesi bu sürecin yapısal tarafını oluşturmaktadır.74 
Kant’a göre, ahlâki eylemde bulunan insan sadece ahlâk yasasını gözetmelidir. 
Bir eylemin ahlâki kisve altında yapılıyor olması yani doğru yapılması da yeterli 
değildir. Çünkü bir eylemde önemli olan, ahlâk yasasına uygun değil, ahlâk ya-
sasından dolayı yapıyor olmaktır. Bu anlamda dine veya Tanrı’ya dayalı olarak 
yerine getirilen eylemler ahlâk yasasına uygun olabilir ama ahlâk yasasından 
dolayı değildir. Bir başka açıdan söylemek gerekirse, önemli olan nokta, dinin 
söylediklerinin ahlâki olup olmadığı değil, insanın bir başka merciden hareketle 
eylemlerine yön vermesinin ahlâki olup olmadığıdır. Bir başkası ya da başka bir 
şey için eylemin yerine getirilmesi ahlâklılığı bozmaktadır. Burada dikkat edilme-

 
70  Theodore C.Denise, Sheoldon P. Peterfreund, Great Traditions in Ethics, Wadsworth Publishing 

Company, California, 1992, s. 85. 
71  Attfield, a.g.e, s.35. 
72  Sepere Aude. Aslında bu söz Kant’ın en beğendiği Latin yazar olan Horatius’un Sapere aude, 

incipe: Bilgelikten yana karar ver! Başlangıca cüret et. Şeklindeki ifadesinin bir tekrarıdır. Bkz., 
Geier, a.g.e., s.192. 

73  George Pitch, What Is Enlightment, ed.by james schmidt, tr. by Garret Green, Universtiy of Cali-
fornia Press, 1996, s. 369. 

74  Din derken vahiy ve peygamberin olduğu ve bu anlamda başta İslam olmak üzere Yahudilik ve 
Hıristiyanlığı kastettiğimizi belirtmeliyiz.  
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si gereken nokta, ahlaklılığın yapısıyla ilgilidir. Ahlaklılık, bir eyleme işaret et-
menin ötesinde kişinin bağımsızlığına daha doğrusu özerkliğine atıfta bulunmak-
tadır. Nitekim Kant’ın, her ne kadar erdemli insan gibi bir ideali söz konusu ol-
masa da özerk insan hedefi olduğunu söyleyebiliriz.  

Kant’a göre, insanın ahlâklı olmak için ne bir din ne de bir Tanrı inancının 
olması zorunlu değildir. Hatta ona göre insanın ahlaklılığı böyle bir inancın pa-
ranteze alınmasını şart koşmaktadır. Çünkü “Ahlâk özgür bir fail kavramı üzerine 
kurulduğundan, akıl aracılığıyla şartsız yasalara kendisini, sadece özgürlüğüyle, 
bağladığı için ne kendisi üzerinde herhangi bir varlığa ne de ödevini kavramak 
için yasadan başka herhangi bir teşvike ihtiyaç duymaktadır.”75 Nasıl teorik alan-
da bilgi elde etmek için Tanrı ideasının olmasına gerek yoksa pratik alanda da 
ahlâklı olmak için Tanrı’nın varlığına gerek yoktur. Hatta nasıl teorik alanda 
Tanrı ideasına düzenleyici değil de oluşturucu bir işlev yüklenildiğinde bilgimiz 
karışıp spekülatif hale geliyorsa, pratik alanda da Tanrı inancı üzerine inşa edilen 
eylemin de, özerk insanın ahlakını karıştırıp hipotetik hale getirdiğini söyleyebi-
liriz. Şu halde hem (teorik) bilmede hem de (pratik) eylemde Tanrı’nın belirleyici 
olmaması gereklidir. 

Aslında Kant’ın, Hıristiyanlığı reddetmekten ziyade, belirli bir biçimde an-
lamlandırmak istediğini söyleyebiliriz. 76 Nitekim Kant’a göre, İncil’deki 
“Tanrı’yı sev komşunu da kendin gibi sev.” emri bir niyet olarak devamlı 
taşınamasa da, insanın bunu gerçekleştirme çabalamasına katkıda bulunmak-
tadır.77 Bu anlamda din, insanların kendi başlarına gerçekleştiremeyecekleri gaye-
leri için gereklidir.78 Tam da bu aşamada Kant’ın kiliseyi de kullandığını görmek-
teyiz. Kilise bir akıl dinine inancın nasıl olması gerektiğini kendi Hıristiyanlık 
öğretisinden hareketle insanlara öğretmelidir.79 Yani Kant kilisenin olmasını in-
sanlık için gerekli görmektedir. Burada önemli olan nokta, kilisenin dayandığı 
ilkelerin saf aklın ahlaki ilkelerine uymasıdır. Nitekim Kant, bir kilisede kutsal 
kişilerden ziyade ahlaki öğretiyi yayacak öğreticilerin olmasını önemsemekte-
dir.80 

 
75  R., p. 3.  
76  Hemen belirtmeliyiz ki, Aydınlanmanın bu akılcı yaklaşımında Hıristiyanlığın kendisine has bir 

takım karışıklıklarının etkisi vardır. Aydınlanma tamamıyla dine karşı değildir ama dinin akıl 
dışında herhangi bir biçimde ele alınmasına karşıdır diyebiliriz. Bkz. Ahmet Çiğdem, Aydınlanma 
Düşüncesi, İletişim Yayınları, 1997, s.40-41, s.49.  
Ayrıca Kant’ın felsefesinde ve Aydınlanma’nın yaklaşımında dine karşı yapılan düzenleme giri-
şimlerinin haklı bir sebebi olduğunu öne sürebiliriz. Hıristiyanlığın oluşturulması, bir inanç öğre-
tisi olarak Kant tarafından adlandırılmasından da anlaşılacağı üzere, kurucusu olarak kabul edilen 
Hz. İsa’nın vefatından sonra olmuştur. Hem konumuzu hem de bilgimizi aştığından bu konuyla 
ilgili olarak yalnızca şunu belirtmekle yetinelim: Dini yetkililerce  yapılan değerlendirmelerin ol-
dukça önemli bir yer  oluşturduğu bir dinin söz konusu olması, doğal olarak bu din üzerine yetkin-
leştirilmiş akıl tarafından yapılacak değerlendirmenin daha doğru olacağına inanmayı anlaşılır 
kılar. Şu halde, Aydınlanmanın akla dayalı doğal din anlayışını oluşturmayı istemesinde haklı bir 
zeminin olduğunu göz ardı etmemek gereklidir.   

77  KpV 5:83. 
78  Wood, Kant’s Ethical Thought, s.180.  
79  R, s. 152. 
80  A.e., s. 145. 
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Kant’a göre, akıl dini haricindeki pozitif dinler birer inanç öğretisidir.81 
Hıristiyanlık bunun dışında değildir. Hatta Hıristiyanlığın bazı emirleri ahlak 
yasasına en uygun formu taşımaktadır. Ayrıca kilisenin de insanlara bu dindeki 
ahlaki ilkeleri yayması ve hurafeleri ayıklaması gibi bir görevi vardır.82 Buna 
karşın ne kilise ne de bütünüyle Hıristiyanlık, akıl dininin karşısında duramaz.83 
Akla verilen bu üstünlüğün nedeni, dinin kendine has bir takım ibadetler üzerine 
inşa edilmesine karşı çıkılmasıyla ilgilidir. Zaten ahlak yasasının dışında Tanrı’ya 
yapılan ibadetler bir yanılsamadan ibarettir.84 Kanaatimizce, Kant tarafından böy-
le bir değerlendirme yapılmasının iki nedeni vardır. Öncelikle, birçok insanda 
görüldüğü üzere, sadece ibadetlerin Tanrı’nın rızasını kazanmaya yeteceğinin 
sanılmasıdır. İkinci husus ise, Kant’ın kendi felsefesinden kaynaklanmaktadır. 
Zaman ve mekânı felsefesine yerleştiren Kant, bu felsefenin bir neticesi olarak 
aynı insanın Tanrı ile olan her türlü irtibatının imkânsız olduğunu düşünmüştür. 85 

Kant’a göre, kutsal kitap ve peygamberlere örnekler olarak bakıldığında tari-
he yani deneysel olana dayanılmaktadır.86 Bu durum aynı teorik alanda olduğu 
gibi saf olana ulaşılmasını engeller. Bunun yanında, ahlak alanında örnek olandan 
ziyade ideal olan vardır ve ideal olan tarihte değil, akılda bulunmaktadır. Nitekim 
Kant, İncil’deki havarinin örnek olarak alınmasında bile, akıldaki ahlak idesinden 
hareket edildiğini düşünür.87 Dolayısıyla örneklerden ziyade, bunların örnek ola-
rak alınmasını sağlayan temele bakmak gereklidir.88 Bir diğer önemli husus, aklın 
özerkliği gereği insanın kapasitesinin ilkeleri çıkaracak düzeyde olduğunu göste-
rebilmektir. Akıl, bu ilkeleri dinden dolayı yapmamasının yanında bunların neler 
olduğunu da dinden öğrenmemelidir. Çünkü bu durumda hep bir aracı89 devreye 
girmektedir. Ama bu aracının doğrulanması bile aslında insan aklında yer alan ide 
ve ilkeler neticesindedir. Nihayetinde akıl, yasa ya da erdem kavramına sahip 
olmasaydı, karşıdaki öğreticinin ya da aracının doğruyu söylediği nasıl bilinecek-
ti? Bu durumda yapılması gereken, kaynağa yani akla inerek başkasına bağımlı 
olmaktan çıkmaktır. Nitekim Kant’ın bu yaklaşımın doğal bir sonucu, teolojiden 
kendisini kurtarma olgunluğuna ulaşmış aklın bir din anlayışı oluşturmasıdır.90 Şu 

 
81  A.e., s. 98. 
82  A.e., s. 162-3. 
83  Kant’ın akıl inancı, “deneysel koşullara vahye veya başka bir dış otoriteye dayalı her tür inanç 
şeklinden kalın hatlarla ayırt edilir.” Bkz. Lokman Çilingir, Umut Felsefesi, Elis Yayınları, 2003, 
s. 77. 

84  R., s. 158. 
85  CF,  s. 63, LoE, s. 99. 
86  R, s. 152. 
87  G 4:408-9 
88  Aslında bu yaklaşım Alman Aydınlanması’nın önemli bir figürü olan Lessing’in “Tarihin ilineksel 

gerçekleri asla aklın zorunlu gerçekleri için bir kanıt olamazlar.” sözünde de kendisini daha önce  
belli etmişti. Bkz. George di Giovanni, Fredoom and Religion in Kant and His Successors, Camb-
ridge University Press, 2005, s. 33. 

89  Aracı derken Peygamber olduğu kadar ruhban sınıfını da kastetmekteyiz. Peygamberler de her ne 
kadar elçi, tebliğci, müjdeci olarak ruhban sınıfından farklı olsalar da aracı olarak aynı kategori 
içine yerleştirilebileceklerini düşünüyoruz. Kant’ın özellikle ruhban sınıfının aracılığına karşı 
şüpheleri için bkz. R. s. 142. 

90  Pitch, a.g.e. s.368. 
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halde “ödevleri aynı zamanda kutsal emirler olarak görmek”91 normaldir. Nitekim 
Kant, Tanrı sevgisini aslında yasanın daha iyi uygulanması olarak düşünmektedir. 
Bir diğer deyişle, din, ahlak ile zorunlu bir işbirliğine sürüklenmektedir. Çünkü 
Kant’a göre, Tanrı sevgisi aslında Tanrı’nın kendisinin sevilmesi değil, O’nun 
söylediklerinin sevilmesidir. İşte burada bir geçiş yapılarak Tanrı’nın sözlerinin 
mutlaka ahlak yasası doğrultusunda olması zorunluluğu getirilmektedir.92 Nite-
kim Tanrı’ya olan inanç ve özellikle iman bir aracısızlığı ifade ederken Kant için 
ahlak yasasından başka bir şey aracısız olamaz.93 

Bu aşamada Kant’ta yer alan ödev anlayışının sanki Tanrı’nın emriymiş gibi 
düşünülmesinin94 sorunlu olduğunu ve insanı nasıl yalnız bıraktığını ortaya koya-
biliriz. Tanrı’ya inanılması ahlak yasasının Tanrı’nın emriymiş gibi düşünülmesi 
demektir. Dolayısıyla Tanrı’nın böyle söylediği varsayılmaktadır. Bu varsayım, 
kanımızca insanın yalnızlığına işaret etmektedir. Çünkü Kant ahlak yasası dâhi-
linde Tanrı’nın ancak öyle söylemesi gerektiğine işaret etmekte ve ancak buradan 
hareketle Tanrı’nın varlığını da kendisine göre varsayılması zorunlu bir hakika-
te(!) dönüştürmektedir. Bu nedenle ahlakı dinin içine sokmaktan ziyade dinin 
söylediklerinin nihayetinde aklın söyledikleriyle aynı olduğunu belirterek dine, 
aklın ahlakını açığa çıkarmaktan başka bir işlev yüklenmemektedir. Bu anlamda 
Tanrı’ya olan inancın, aklı belirlemesinden ziyade aklın, inancı belirlemesi söz 
konusudur.95Bir diğer deyişle, ahlakın emirlerinin Tanrı’nın emirleri olarak var-
sayılması aslında, ahlak yasası üzerinden Tanrı’nın da her ne olursa olsun öyle 
söylemek zorunda bırakılması anlamına gelmektedir.96 Bu anlamda, neden 
Tanrı’ya ihtiyaç duyulsun sorusunu rahatlıkla sorabiliriz. İnsanların geneli için 
bunun bir ihtiyaç olduğu söylenebilir ama bu, insanın kendi aklını henüz kulla-
namadığını iddia eden Aydınlanma filozofu için aşılması gereken bir durumdur 
ve bu bağlamda aslında Tanrı olmadan her şeyi yapabilmek yani Tanrı’ya ihtiyaç 
duymamak insanın görevi ve gayesi haline neden gelmesin?97  

Kant’ın ahlak metafiziğinin sorunu şu halde soyut olmasından ziyade, insanı 
yalnız bırakmasıdır. İnsan ilginç bir biçimde ahlak yasasından dolayı yalnız ol-
maya mahkûm olmaktadır. Ahlak sisteminde saygı, ödev ve ahlak yasası, özerklik 
birbirleriyle düzgün bir ilişki içersinde olarak geçerli bir ahlak sistemi sunabilir. 
Bu anlamda Yalın Aklın Sınırları İçinde Bir Din içinde ahlak yasasının temel 
alınması için uygun olabilir. Ama bunun insana nasıl uygulanacağı önemli bir 

 
91  R, 142-3. 
92  R. s.171.Mesela Tanrı Hz. İbrahim’den oğlunu kurban etmesini isteyemez. Bkz. CF s.63. 
93  Çilingir a.g.e., s.31. 
94  Burada yapma yerine düşünmeyi kasıtlı olarak kullandık. Çünkü buradaki düşünmenin var-

sayımsal olduğunu vurgulamak istiyoruz.  
95  Giovanni, a.g.e. s.36. Burada makalede daha çok inanç kelimesini kullandığımızda alıntıda yer 

alan iman yerine inancı tercih ettik. Yazar kitabında, bu durumu Ortaçağ batı felsefesinde bir kul-
lanım olan “fides quearens intellectum” yerini “intellectum quearens fidem”e bırakması olarak gö-
rür. 

96  R, s.82. 
97  İnsanın, Tanrı; toplumunda din yerine geçme çabası bunun açık bir kanıtı olarak görülebilir mi? 

Bkz.W. Watts Miller, Durkheim, Morals and Modernity, Routledge, 2003, s. 142. Ayrıca bir ör-
nek olması açısından Nietzsche’nin üstinsanını(Ubermensch) gösterebiliriz. 
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sorundur. Nitekim insanın dua ederken dahi Tanrı ile irtibat kuramayacağını dü-
şünmek, olgunluğunu ve bağımsızlığını kazanmış bir akıl anlayışı üzerinden ah-
lakı inşa etmek, insanı yalnızlaştırmaktadır. Bu yalnızlık, aslında aklın kendisin-
den başka bir yere dayanmamasıyla yani ahlak yasasından dolayı davranma 
şartıyla ilgilidir. Aklın kullanımına cesaret edilmeye teşvik edilmesi, aslında sa-
dece akla dayanmayı önermekte daha doğrusu bir gaye olarak insanın önüne 
koymaktadır. Fakat ortaya koyulan bu ideal, insanı yalnızlaştırmak gibi ağır bir 
şekilde sonuçlanmaktadır. Ayrıca ahlakın bu şekilde ilkesel olarak ele alınıp pra-
tikten uzak tutulması din ile kavgaya dönüşmektedir.98 Çünkü din ilkeleri 
barındırsa da bunlarla yetinemez.99 Yani din ilkelerini eylemlere nasıl dökülece-
ğini de göstermek zorundadır. Bu eylemler de birisinin örnek alınmasıyla in-
sanlığa sunulabilir. Buna karşın aklı temele almak, dinin ortaya koyduklarının 
sadece ilkeler bazında ele alınmasını şart koşar. Yani dinin, aklın ahlaki ilkelerini 
içermesi demek, din ancak aklı tasdik edebilir demektir. Bir diğer deyişle dinin, 
aklın söylediklerinden daha fazlasını içermesi sakıncalıdır demektir. Hâlbuki 
dinin insana gelmesi ile insan için olması arasında fark gözetilmesi gerekmekte-
dir. Kant’ın da dâhil olduğu Aydınlanma yaklaşımıysa dini de Tanrı’yı da profan-
laştırmakta; insanileştirmektedir.100 Çünkü dini ve Tanrı’yı reddetmemekte ama 
belirlediği bir biçimde anlamaktadır. Bu biçimselliği, rasyonelleşme olarak an-
ladığımızda hemen şu soru akla gelmektedir: Antropomorfik yaklaşımda yer alan 
Tanrı anlayışından rasyonel biçimli Tanrı inancına geçiş ne kadar farklılık arze-
der? Bu anlamda rasyonelitenin de antropomorfik olarak değerlendirilmesinin 
yanlış olmayacağını ve rasyonalitenin, dinin insana gelmesi ile dinin insan için 
olması arasındaki farkı karıştırdığını düşünüyoruz.101  
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98  Nitekim (rasyonel) etiğin ahlakı yıkması da aynı bağlam içerisinde değerlendirilebilir. Çünkü 

ahlak kendi kavramlarının canlılığını dinden ve Tanrı’dan almaktadır. Bkz. Miller, a.g.e., s. 141-
142.   

99  Buna benzer bir sorunun İslam dünyasında da yaşanığını söyleyebiliriz. İbn Teymiyye’nin ke-
lamcıların nazari olana ağırlık verip Kuran ve hadisten saptığı eleştirisi kanaatimizce benzerlik 
taşımaktadır. Buradaki nazari olandan özellikle Yunan felsefesiyle biçimlenmişliğe atıfta bulunul-
duğunu unutmamak lazımdır. Bkz. M. Sait Özervarlı, İbn Teymiyye’nin Düşünce Metodolojisi ve 
Kelamcılara Eleştirisi, İsam Yayınları, 2008, s.116.  

100 Pitch, a.g.e., s. 351. 
101 Burada düşünmeyi ya da akletmeyi ortadan kaldırmak gibi bir niyetimizin olmadığını belirtmek 

gereklidir. Vurgulamaya çalıştığımız husus rasyonelliğin de her türlü nesneyi bir şekilde kendisine 
indirgediğidir. Bu da bize kalırsa antropomorfik inanma ile benzerlik taşımaktadır.  
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ABSTRACT 
Man differs from other animate beings in that he perceives thing-in-itself 
(ding an sich) and transforms it into thing-for-itself (ding für sich). The de-
velopment of consciousness is related to transforming the data from percep-
tion into the means to transform the nature by means of abstraction, concep-
tualization, and praxis. The source of conception is again in this world, and 
in this material reality. Yet conception is the efforts to establish relations be-
tween the ideas in our minds.  
Key words: Conception, thing-in-itself, thing-for itself, impression, sensa-
tion, consciousness, intellect, thing. 

 
ÖZET 
İnsanın diğer canlılardan farkı, “kendinde şey” konumundaki nesneleri 
algılaması ve onları “kendisi için şey”e yani bir “bilinç korrelatı“na dö-
nüştürmesidir. Bu dönüştürme süreci, aynı zamanda nesneler hakkında bir 
tasarlama ve uygulama sürecidir. Tasarımların kaynağı yine bu dünyada, bu 
maddi gerçeklikte bulunmakla birlikte, tasarım yapmak, zihnimizdeki ide’ler 
/ kavramlar arasında ilişki kurma uğraşısıdır. 
Anahtar Kelimeler: Tasarım, kendinde şey, kendisi için-şey, izlenim, 
duyum, bilinç, zihin, nesne. 
 
 
 

 
*  Doç. Dr. Seçil Şatır, İstanbul Teknik Üniversitesi-Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı 

Bölümü öğretim üyesi. 
**  Yrd. Doç. Dr. Oktay Taftalı Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğre-

tim üyesi. 
 



360 Seçil Şatır – Oktay Taftalı 

… 
 

Giriş 
 
Başlangıçta insan da tüm diğer canlılar gibi, tabiata ait bir varlıktır. Ancak 

tarih öncesi çağlardan günümüze dek, insanın tabiat içindeki varoluşu, diğer 
canlılardan çok farklı bir seyir izler. Diğer canlılar, varlıklarını sürdürebilmek için 
gerekli olan unsurları, yine tabiatın sunduğu olağan koşullar içinde ve verili 
olduğu şekilde temin ederken, insan, gereksinimlerini kendine özgü bilinç 
sayesinde, tabiatı değiştirerek, onu kendi gereksinimlerine ve amaca yönelik 
olarak dönüştürmek suretiyle elde eder. İnsanın yeryüzündeki varoluş serüvenine 
baktığımızda, onun, kendiliğinden sunulmuş imkânlarla yetinmediğini, tabiatın 
mevcut imkânlarını, kendi tarihinin belli bir aşamasından sonra değiştirmeye ve 
dönüştürmeye başladığını görüyoruz. Beslenmek ve avlanmak amacıyla bir taşı, 
bir başka taşa sürterek, onun keskin bir biçim almasını sağlaması, barınmak 
amacıyla bir taşı diğer bir taşın üstüne koyması, yaşama iradesinin gereği olarak, 
kendisini tabiatın ve diğer canlıların tehditlerine karşı koruyacak ortamlar ve 
gereçler “üretmesi”; ve tüm bunları “soyutlayan bir bilinç“ sayesinde tasarlaması, 
onu diğer canlılardan ayırıyor. 

Tabiatta nesneden, zamandan ve mekândan soyut, kendi başına bir “kırmızı”, 
kendi başına bir “üçgen” veya kendi başına bir “tat” yoktur. Ancak bilincimiz 
bize nitelik ve nicelik bildiren bu bilgileri, dış dünyada ilişkiye girdiği ve üzerle-
rinde deneyim kazandığı tek tek nesnelerden; onları kendi bağıntısına (korrelat) 
dönüştürerek edinir; onlardan soyutlar. İşte, tabiatta mevcut tek tek varolanların 
ortak nicelik ve niteliklerinden bilincin deney yoluyla ulaştığı soyutlamalar, in-
sanın tabiatı değiştirme ve tasarlama yetisinin ön imkânlarını oluşturuyor. Ör-
neğin: ilgili nesnelerden edindiğimiz, zihnimizdeki bir kırmızı renk algısı veya 
hafızamızdaki elma tadı, artık zamandan, mekândan ve gerçeklikte ait olduğu 
maddi cisimden soyutlanmıştır. Onu, dildeki kavramlar ve imgeler aracılığıyla bir 
yere kadar anlatabiliriz. Ancak duyusal ve deneysel (empirik) olarak göstere-
meyiz. Eğer bir niceliği veya niteliği duyusal-deneysel (empirik) olarak bildirmek 
istiyorsak onu ancak gerçeklikte, zaman ve mekân içinde yer kaplayan, maddi bir 
varlık üzerinden, bildirebiliriz 

Duyularımızla algıladığımız tabiat ve nesneler dünyası, aynı zamanda bizim 
duyularımızla sınırlıdır. Biz nesneler dünyasını, ancak duyularımızın algılama 
yetisi, algı gücü oranında algılayabiliyoruz. O nedenle, varolmayan bir nesneyi 
algılamamız ya da bizde varolmayan bir duyunun karşılığı olan bir şeyi bilmemiz 
mümkün değildir. Ancak tek tek varolanlar hakkında edindiğimiz algıları, soyut-
lama yoluyla kavramsallaştırabilir ve onlar arasında yeni ilgiler kurabiliriz. Ör-
neğin: Boynuzu olan bir boğadan “boynuz” imgesini (tahayyülünü), uçan bir 
kuştan “kanat” imgesini soyutlayarak, boynuzu ve kanatları olmayan bir atla bir-
leştirebilir ve boynuzlu kanatlı bir at tasarlayabiliriz. (Bkz. Resim 1.) 

Biz çeşitli biçim ve içeriklerle, çeşitli nicelik ve niteliklerle dolu bir nesneler 
evreninde yaşıyoruz. Dalından koparak yere düşen üçgen şeklinde bir ağaç 
yaprağını, kumda ardısıra ”S“ şeklinde izler bırakıp kıvrılarak ilerleyen bir yılanı, 
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dalgaların sivri köşelerini yontup aşındırarak küre şekline getirdiği bir taş pa-
rçasını, yerde alçalarak avına doğru sesizce yaklaşan bir kedinin gerilmiş kaslarını, 
görüyor, dokunuyor ve böylece algılıyoruz. Bütün bu algılamalarımız, çevre-
mizdeki tek tek varolanlar hakkında, belli bir bilgi ve o bilgiden kaynaklanan çeşit-
li imgelere (tahayyül) sahip olmamızı mümkün kılıyor. Dolayısıyla, olmayan veya 
duyularımızla algılayamadığımız bir “şey”i bilmemiz ve ondan herhangi bir nitelik 
veya nicelik soyutlaması yapmamız, “hiçlikten hiçlik doğar” ilkesi gereğince 
mümkün değildir. Buradan anlıyoruz ki, tasarımlarımızın kaynağı, yine bu 
dünyada, bu maddi gerçeklikte bulunuyor. Bu maddi gerçeklik, doğrudan bir tabiat 
unsuru olabileceği gibi – Mondrian’ın ana renklerden, dikey-yatay siyah çizgiler-
den oluşan iki boyutlu tablosunun, Ritwelt’in koltuk tasarımında, (bkz. resim 2.3.) 
üç boyutlu bir biçime dönüşmesinde olduğu gibi, kendi tasarım alanında var olma-
yan, fakat başka sanat, doğa, bilim, teknik, günlük yaşam vd. alanlarda – başka 
insanların tasarladığı objelerden de dönüştürülmüş olabilir. 

 
1. 

  

 2. 

  

 3. 

 

Resim 1: Doğada var olmayan, insanın hayal gücünün sentezi ve soyutlaması ile var ettiği  
                boynuzlu ve kanatlı at/‘Unicorn+Pegasus‘1 
Resim 2: Mondrian’ın “Composition“ Tablosu,19212 
Resim 3: Ritwelt Koltuğu 3 

 
 
Bu çıkarımlar doğrultusunda değinebileceğimiz “bilgi edinme eylemi”, artık o 

nesnelerde cereyan eden; o nesenelere ait bir süreci değil, bizim duyularımızdan 
süzülerek bilincimize, oradan imgelemimize (hayal gücü / muhayyele) uzanan bir 
süreci içeriyor. Şu derede akan berrak suyu gördüğümüzde, (“berraklık” suya ait bir 
nitelik olmakla birlikte) su hakkında edindiğimiz “berraklık” fikri, (kavramı, imgesi 
veya tahayyülü) artık suya ait değil, bize ait bir bilgi olmaktadır. Böylece tek tek ve 
gerçek berrak su akan derelerden, berrak denizlerden, genel ve “ideal” bir “ber-
raklık” kavramına ulaşmış bulunuyoruz. Eğer gerçeklikte berrak bir su veya başka 
berrak bir nesne olmasaydı, biz berraklık kavramını bir bilgi olarak edinemeyecek 

 
1  <www.tr.wikipedia.org/wiki/> 
2  <http://www.metmuseum.org/Works_of_Art/ > 
3  Fiell, C., P., Modern Chairs, Benedikt Taschen Verlag GmbH, Köln, 1993, s: 47. 
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ve herhangi berrak bir obje tasarlama imkânına sahip olamayacaktık. Demek ki, 
dünyayı dönüştürürken hayata geçirdiğimiz tasarımlarımız, yine bu gerçek 
dünyadan edindiğimiz kavramlarla mümkün olmaktadır. Öyleyse şu tanımı dile 
getirmek mümkündür: “Tasarım yapmak, zihnimizdeki ide'ler arasında ilişki kurma 
uğraşısıdır.” 

Bunun yanısıra, “ideler”, “kavram”lar aynı zamanda ideal varlıklardır ve 
yine ideal olarak kendi hakikatlerini içerirler. Dolayısıyla bunlar arasında bilincin 
kurduğu ve daha önce mevcut olmayan her bağıntı, yani her tasarım, yine kendi 
hakikatini içeren; bir başka “ide”, bir “fikir”, bir “tahayyül”dür. Demek ki, insan 
tasarım yaparken, kaynağı bizzat bu maddi dünyada olan “ideal varlıklar”ı düzen-
lemekte, onlar arasındaki ilişkilere çeşitli ve yeni bağıntılar atfederek, onları önce 
imgeleminde dönüştürmekte, sonra ortaya çıkan bu yeni “ide” yi tekrar zamana ve 
mekâna tâbi maddi gerçekliğe aktarmaya çalışmaktadır. Konuya biraz daha 
açıklık kazandırmak için, gerçek ve ideal varlık arasındaki ilgiye dair, aşağıdaki 
düşüncelere kulak verebiliriz: 
 

Gerçeklik, çok farklı ve karşılıklı belirlenimlerde kullanıldığı için, çoğul anlamlı bir 
sözcük olarak görünebilir. Felsefi anlamda, aşağı yukarı değersiz bir varlık olarak 
çıplak empirik gerçeklikten söz edilir. Fakat eğer düşünceden, kavramdan, teoriden 
söz ediliyorsa, bunların gerçekliği yoktur. Bu, onlara gerçekliğin uğramadığı an-
lamındadır; örneğin: Platonik bir Cumhuriyet’in ide’si kendi kendinde ya da kavramda 
elbette hakikat olabilir4.  

 

Hegel’in değindiği “Platonik Cumhuriyet” yani Platon’un Devlet’i bilindiği 
gibi, düşünce tarihinin en geniş kapsamlı toplum ve siyaset tasarımlarından 
(ide’lerinden) birisidir. Gerçekliği (Realität) olmamasına karşın, tasarımın bizzat 
kendisi bir hakikattir (Wahrheit). Tıpkı sanat tasarımında olduğu gibi; tıpkı Sha-
kespeare’in Hamlet oyununda, sahnedeki Hamlet’in gerçek Danimarka Prensi 
Hamlet olmamasına karşın, oyunun kendisinin bir hakikat olması gibi. 

 
 
İnsanın Bilen Bilinci 
 
İnsanın, bireysel, toplumsal ve tarihsel bir varlık olarak değerlendirilmesine 

yol açan eylemlerinin yanı sıra, insana özgü eylemi mümkün kılan ve çoğu zaman 
tanımlamakta, kapsamını kestirmekte güçlük çektiğimiz bilinç/bilen/soyutlayan 
bilinç üzerinde devam ediyoruz: –insanın hareket eden, yer değiştirebilen bir varlık 
olması dolayısıyla– hayati ihtiyaçlarını gidermek için, tabiatın sunduklarını arayıp 
bulan, bulduğunu bir yerden bir başka yere taşıyan, onları işleyen, depolayarak 
biriktiren, kendi türdeşleriyle paylaşan, değiş tokuş eden ve soyutlama yoluyla tüm 
bunların bilgisine ulaşabilen bir bilinçten söz ediyoruz. Hemen bu bağlamda örnek 
verecek olursak: İnsanın yukarda değinilen bilinç ile gerçekleştirdiği ve bir ilk 

 
4  Hegel, G., W., F., (2000), Wissenschaft der Logik, Werke 5, Bd. I, Suhrkamp Verlag, Frankfurt 

am Main, s: 119 
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örnek (archetype) olarak, özelliğini tarih boyu sürdürme yetisine sahip “Ernis 
Evditepe Demir Baltası”nı ele alabiliriz (Bkz. resim. 4.). M.Ö. 11-10. Yüzyılın 
başlarına ‘Erken Demir Çağı’a ait olan ve Doğu Anadolu’da bulunmuş bu balta, 
yalın biçimi ile amacına uygun bir işlevsellik içeriyor. Keskin kenarı ve ters 
yöndeki dövme-ezme işlevlerini yapan kare biçimli çekiç kısmı, iki uç arasında 
kalan ve sapına bağlanan deliği sayesinde temel biçimini tarih boyunca koruyacak 
gibi görünmektedir. Binlerce yıl sonra günümüzde dahi balta standartlarını bu ilk 
örnek tasarımın ortaya koyduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz5.  

 

4.  
Resim 4: Ernis-Evditepe Demir Baltası 6 

 
5.  

  

 6. 

   

 7. 

  

8. 

  

Resim 5: Çatalhöyuk Çanağı, Çatalhöyük arkeolojik kazı alanı müzesinden; fotograf: S.Satir 
Resim 6: Alev Ebuzziya Çanağı, özel Koleksiyon. Fotoğraf: Patrick Müller7 
Resim 7: Sallanan koltuk (Schaukelstuhl) New Lebanon, um 18208 
Resim 8: Apple computer Inc. Firması’nın Logoso9 
 
 

İkinci örnekte ise: yine tabiatta, en yakınında bulduğu toprağın ayırt edici 
özelliğini kullanıp çömlek yapan Çatalhöyük (İ.Ö. 7000-5500) insanı, bugünkü 
tasarım anlayışını etkileyebilecek yetide bir örnekle, günümüz seramik tasarımcısı 

 
5  Belli, O., Konyar, E., Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erken Demir Çağı Kale ve Nekropolleri-Early 

Iron Age Fortresses and Necropolises in East Anatolia, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2003, İstan-
bul, s:46,48,154 

6  Belli, O., Konyar, E., aynı eser, 2003, s:154 
7  Clark, Garth, „Alev Ebuzziye Siesbye, Bir Seramik Evreni/1964-2000“ (Sergi adı), çeviren: Zey-

nep Rona, 2004,< http://arkitera.com/sanat2002/10/mecekalti10/ > 
8  Sergi Kataloğu, Die Shaker - Leben und Produktion einer Commune in der Pionierzeit Amerikas, , 

Schaukelstuhl New Lebanon, um 1820. 
9   <http://en.wikipedia.org> 



364 Seçil Şatır – Oktay Taftalı 

Alev Ebuzziya’ya esin kaynağı olabilmiştir. Yine aynı bilinç bağlamında sunabi-
leceğimiz sallanan koltuk örneği ise, yerin çekim kuvveti ve hareketin daireselliği 
ilkesi dolayısıyla, yüzlerce yıl sonra bile sallanma temel biçimini ve işlev tarzını 
değiştirmeden koruyabilecek bir tasarımı sergiliyor. 

İnsanın tasarım yapmasına yol açan veya bilinci adeta tasarıma zorlayan bir 
diğer imkân da “değiş tokuş“ eylemidir. Bu eylem diğer canlılarda görmediğimiz 
farklı bir niteliğe işaret ediyor: İnsanın, kendi hayati gereksinimlerinin öngördüğü 
miktardan daha fazlasını tabiattan elde edebilme yetisine sahip olduğunu sa-
vlayabiliyoruz. Diyelim ki, günlük gıda ihtiyacı üç-beş elma olmasına karşın, 
insan bir günde, ihtiyacından çok daha fazla elma toplayabilen ve onları giderek 
artan miktarlarda biriktirebilen bir varlıktır. Tabiatta ihtiyacından fazlasını üreten ve 
hâttâ depolayan, arı, karınca gibi canlılara da rastlıyoruz. Ancak bu canlıların depo-
ladıkları ihtiyaç maddeleri, miktarı giderek artan bir birikim oluşturmuyor. Tam 
tersine, arı, yaptığı ve bir mevsimlik biriktirdiği balı, birbirini tekrar eden süreçler 
şeklinde, her mevsim sıfırdan başlayarak yeniden yapmak zorundadır. Oysa bu 
örnekten farklı olarak, insanın tabiatı değiştirme eylemi, onun giderek artan miktar-
larda artık-ürün temin edebilmesini mümkün kılıyor. Ama insan sadece ihtiyaçlarını 
tasarlamakla kalmadığı gibi onların değiş tokuşunu ve dolanımını da tasarlayabil-
miştir, Bu bakımdan; yani değiş tokuşun tasarlanmasından ilginç bir örnek: ihtiyaç 
duyduğu eşyaları bütünüyle kendisi üreten ve bir dini inanç grubu olan Shaker Gru-
bu’dur; 19. Yüzyılda yaşamış olan Shaker Grubu, ihtiyaç fazlası ürünleri değiş-
tokuş ediyor ya da zamanla satıyordu. Bunlar işlevden doğan, çok yalın ürünlerdi. 
Tarihi süreç içinde biriken ihtiyaç fazlasının, çeşitli değiş tokuş yöntemleriyle el 
değiştirmesi, giderek pazarların ve ekonomik yaşantı birlikte-liklerinin ortaya 
çıkmasına yol açmıştır. Yeryüzünde pazarların oluşma sürecini, aynı zamanda in-
sanın sabit yerleşim alanları ve şehirler tasarlayarak, bir bakıma doğadan sıyrılıp 
çıkma süreci biçiminde de anlamak mümkündür. 

Tarihi bakımdan kısaca değindiğimiz, bu süreci belirleyen insan bilinci, “ken-
dinde şey“ konumundaki nesneler dünyasını, “kendisi için şey”e (obje) dönüş-
türme eylemini, giderek planlı bir şekilde ortaya koymaya başlamıştır. Hegel`e göre 
“kendinde şey”, tin’in insani ve tarihi eylem olarak harekete geçmeden önceki du-
rumudur. Bu aynı zamanda bilincin bizzat kendisi ve kendisini bilme sürecidir. 
Dünya, töz ve görüngü olarak ayrıştırılamaz. Varlık hem kendinde hem de kendisi 
içindir. O hem bilinçtir, hem de kendi kendisini bildiği için, kendi kendisini bilen 
gerçekliğin ta kendisidir. 

 
Tin’in doğası bakımından en önemli nokta, sadece onun kendinde olmasıyla gerçek 
olması arasındaki ilgi değildir, bilakis onun kendi kendisini bilmesidir, bu kendini 
bilme, onun aslen bilinç olduğundan dolayı [dır], gerçekliğinin temel belirlenimidir10. 
Yukardaki ifadeler, meselenin bir yönünü; yani ideal yönünü oluşturuyor.  
 

 
10  Hegel, G., W., F., (2000), Wissenschaft der Logik, Werke 5, Bd. I, Suhrkamp Verlag, Frankfurt 

am Main, s: 27. 
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Ancak biz elinizdeki metin bağlamında bu kavramların "pragmatist-pozitivist" 
uygulamalarını da dikkate almaya çalışıyoruz. Çünkü yeryüzünde mevcut nesneleri 
belli bir “kullanım” ve “değer” amacına yönelik olarak tasarlamak ve bu tasarım 
doğrultusunda onları yeniden şekillendirmek, doğrudan pratik-empirist bir eylem 
olarak, söz konusu kavramlara yukarıda atfedilen metafizik anlamları uygulama 
açısından kısmen dışarıda bırakmayı gerektiriyor. 

Dolayısıyla, tikel insan bilincinin, duyuları aracılığıyla empirik olarak ka-
vradığı ve kendi amacına göre şekil verme, dönüştürme ilgisi kurduğu nesneler, 
artık “kendinde” olma durumundan çıkıyor ve bilinç “için” olma durumuna giriyor-
lar. Burada sadece çıplak duyularımızla algıladığımız nesneleri ve yine onları 
algılayabildiğimiz kadarıyla gerçek ve verili kabul ediyor, onların arkasında 
spekülatif bir töz, bir ilk neden aramıyoruz. Çevremizdeki tek tek var olan nesnelere 
empirik olarak ilgimizi yöneltiyor, bakıyor, dokunuyor, kokluyoruz. Böylece onlar 
hakkında edindiğimiz deneyimlerden yola çıkarak, onların aralarında yeni bağıntılar 
kuruyor ve çevremizi bu bağıntılar sayesinde yeniden düzenliyoruz. Ortaya çıkan 
şey tinsel gücümüzün eseri olan bir tasarımdır. Ancak bu türlü pratik-empirist bir 
açıdan bakıldığında, tasarımın oluşması David Hume’a göre şöyle bir süreç izliyor: 
 

[...] ve tinin bütün bu yaratıcı gücü sadece, bize duyumlar ve deney aracılığıyla verilen 
malzemeyi, birleştiren, nakleden, çoğaltan ya da azaltan yeteneğinden oluşur. Bir altın 
dağ düşünelim, burada daha önceden bildiğimiz, sadece bağdaştırılabilir iki kavramı 
altın ı ve dağ ı birleştiriyoruz. Kendi duygularımızdan erdemi tasarlayabildiğimiz ve 
bunu, aşina bir hayvan olan, bir atın biçimi ve dış görünümü ile bağdaştırabildiğimiz 
için erdemli bir at tasarlayabiliyoruz. Kısaca söylersek, düşüncenin bütün malzemesi iç 
ya da dış duyu algılarından (outward or inward sentiment) oluşuyor: Tinin ve iradenin 
sadece ve biricik görevi karmak ve terkip etmektir11.  

 
Yukarda görüldüğü üzere, eğer varlığın, duyusal maddi verilerin ötesinde he-

rhangi töz’sel bir niteliği olsa bile, nesneler dünyasına ilişkin herhangi bir tasarım 
yapmak açısından bunun bir önemi yoktur. Ayrıca Hume’a göre, zaten herhangi 
bir töz‘ün varlığından da söz edilemez. 

 
 
Bilgi ve Tasarım Özdeşliği  
 
Konuya, pragmatist-pozitivist açıdan yaklaştığımızda, ister istemez Hume’un 

bilgi ve tasarım özdeşliği hakkındaki düşüncelerini hatırlıyor ve onları, konumuz 
kapsamında yorumlayarak ele alıyoruz: Hume (2002) için sadece iki tür bilgi 
mevcuttur. Bunlardan birincisi duyumlarımız aracılığıyla deneyden kaynaklanan 
bilgi, diğeri ise geleneksel olarak kavramlar arasındaki ilgilerde temellenen bilgi-
dir. Aslında biz buradaki ikinci tür bilgi hakkında, hakiki bir bilgiye sahip ola-
mayız. Çünkü kavramlar ve kavramlar hakkında türetilen bilgiler, bizim deney 

 
11  Hume, D.,(2002), Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand. Reclam Verlag, Stuttgart, 

s: 33-34.  
 



366 Seçil Şatır – Oktay Taftalı 

dünyamızın dışındadırlar. Biz duyumlarımız aracılığıyla dış dünyadan çeşitli 
izlenimler (impression) alırız. Bu izlenimlerin düzenlenip tasnif edilmeleri say-
esinde çeşitli tasarımlar oluşur. Bu tasarımlar her hangi bir objeyi içerebilir, onu 
ifade edebilirler. Örneğin, bir yelkenli kayık hakkındaki tasarım veya matematik 
bir kombinasyon hakkındaki tasarım gibi, bütün tasarımlarımız eninde sonunda iç 
ve dış deneyden kaynaklanırlar. 

O halde, bir tasarımın bütün elemanlarını iç veya dış deneye geri götürebili-
yorsak, bu doğru bir tasarımdır ve bu aynı zamanda bir bilgidir. Doğabilimsel 
tasarımlar duyumlara geri götürülebildikleri kadar yargılanırlar. Metafizik 
tasarımlar ise, gerçeklik hakkında bilgi verdiklerini söylemelerine rağmen, 
duyumlara geri götürülemedikleri için metafiziktirler. Ayrıca vurgulamak gere-
kirse, bu tür tasarımlar bilginin empirist açıdan eleştirilmesine de hedef oluşturur-
lar. 

Hume’un bilgi eleştirisinden şunu anlıyoruz: Dışarıdan duyularımız 
aracılığıyla aldığımız izlenimler, bizim tasarımlarımızı oluştururlar. İzlenimlerden 
kaynaklanan ve izlenimlere geri götürülebilen tasarımlarımız bilgidir. Geri 
götürülemeyenler ise bilgi değildir. Duyu verileriyle kavradığımız gerçekliğin 
arkasında maddi bir töz yoktur. Hume’un bu anlayışı doğrultusunda, eğer maddi 
değişmez bir töz yoksa, duyu verilerinin de sürekli değişken ve akışkan 
olabileceğini varsayabiliriz. “Değişkenlik“, “akışkanlık“ ve “ilerleme“ bir başka 
bağlamda empirist-impressionist ‘Aydınlanma Düşüncesi’nin tipik karakterini 
oluşturmaktadır. 

Ancak günümüzün verileri ışığında: Düşüncenin sürekli çağrışımlar, aktarma-
lar ve sentezlerle çalıştığı, düşünce eyleminin kullandığı unsurların, düşüncenin 
işlerliğini sağlayan somut veya soyut bilgiler olduğu söylenebilir. Bu bakış açısı ile 
Hume’un bilgi eleştirisinden anladıklarımıza şunu ilave edebiliriz: İzlenimlerden 
kaynaklanan ve izlenimlere geri götürülebilen tasarımlarımız bilgi oluyorsa, 
hafızamızda önceden yer etmiş olan ve düşüncemize yeni girmiş olan farklı 
düzlemdeki bilgilerin sentezlenmesinden de yeni bir tasarım diyebileceğimiz, yeni 
bir fikir meydana gelir. Yeni bir fikir aynı zamanda yaratıcı (kreativ) bir düşünce 
ürünüdür. 

Bir insan, bilim adamı, şair, plastik sanatçı, müzisyen, ürün tasarımcısı vd. 
olabilir; hepsinde aynı düşünce ilkeleri, aynı çağrışımlar, aynı düşünce düğüm-
lenmeleri ve aynı şekilde dönüşmüş bilgi ve düşünce sistemleri bulunacaktır. 
Ancak “ pragmatist-pozitivist" bir içerikle kullanmak ve değerlendirmek istedi-
ğimiz tanımlar ve kavramlar, ilk özgün fikrin ortaya çıktığı andan itibaren 
başkaları tarafından görülmenin, dokunulmanın, işitilmenin vd. ötesinde, Ernis-
Evditepe Baltası örneğinde olduğu gibi kullanma değeri olan bir ürünün 
tasarımına yöneliktirler.  

 
 
Yaratım Etkinliği ve Kavramlar 
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Kimi çağdaş yaratıcılık araştırmalarında, özellikle Preiser12’ın şemalaştırdığı 
yaratıcı problem çözme süreçleri, maddeci ve sosyal bir çevre içinde yaşayan ve 
kendisi dışındaki “kendinde şey”leri sürekli aktif ve reaktif olarak algılayan ve 
davranan öznenin aynı zamanda ihtiyaçları, güdüleri, içtepileri olan bir varlık 
olduğundan hareket ediyor. Bu araştırmalar öznenin kendisindeki ve çevresindeki 
eksiklikleri, yanlışlıkları, vd. problemleri algılayan, analiz eden, belki de sancılı bir 
bilinçaltı ile daha çok bilgi toplama hazırlığı yaşayan bir kimlikte olduğunu 
tanımlar. Aynı araştırmalar, bir taraftan, yaratıcı ani fikrin “bilinçsiz-ilham alarak 
bir kuluçka evresi” sonucunda ortaya çıkacağını öne sürüyorlar. Ancak diğer taraf-
tan, on yıllardır geliştirilen fikir bulma yöntemlerinin yardımıyla, sentezlenmiş bir 
fikrin “akılcı-organize edilerek, varsayım teşkili” gibi yöntemlerle, bilinçaltının, 
bilinç yüzeyine çıkartılması gayretleri de dikkat çekiyor. 

İster “ilham alarak”, isterse “akılcı-organize edilerek” etkinleştirilmek 
istensin, bilincin bütünsel bir özelliğe sahip olduğunu ve özgün bir tasarımı bu 
bütünsellik içinde etkinleştirmesinin esas olduğunu söyleyebiliriz. “Bilincin başta 
duygusal oluşumlar olmak üzere tüm öznel zenginlikleri, özellikle de ruhsallığın 
bilinçle görünür olmayan ya da enazından tam bir apaçıklıkla kendini göstermey-
en edintileri yaratmada birinci planda etkindir”13. ’Verili olan’la yetinmeyen, onu 
soyutlayarak kavramsallaştıran ve oluşturduğu kavramlar arasındaki zihni (intel-
legie) ilgileri, sayısız biçimlerde düzenleyerek, dış dünya ve nesneler evreni 
hakkında tasarımlar üreten bilincin yaratmadaki etkinliği, Timuçin14’in aşağıdaki 
ifadelerinde bütünselliği ile tanımlanmaktadır: 

 
Bilincimizde düşünsellik ve duygusallık, bilinçlilik ve bilinçdışılık tam bir bütün 
oluşturur. Buna göre düşünce duygudan ve duygu düşünceden apayrı bir şey değildir. 
Bilincin ussal ögeleri de bilincin ussal olmayan ögelerinden tam tamına ayrı değildir. 
Bir başka deyişle dersek, düşünsellik yalnızca duygu ve düşünce düzeyinde 
kavramsallıkla sınırlı değildir…Ne olursa olsun bilinç bütünselliğini her zaman 
korur, özel dikkatlerin dışında her zaman tüm katışıklarını giyinir. Çünkü o her za-
man katışıklarıyla bilinçtir… Kendinde kendi bilinmezliğini sezer, kendi karşıtlığını 
bulur. Kısacası bilinçaltı, bilinçdışı, usdışı ya da bilinçötesi dediğimiz şey bilincin 
doğal ya da yasal bir bölümüdür…Bilimde ve felsefede bilinç nesnesine somut ver-
ilere dayalı arı ya da soyut bilinç olarak yönelir. Bu bilinç nesnel bilincin ta 
kendisidir. Ancak nesnel bilinç bir soyutlamadır. Gerçek bilinç ya da bütünsel bilinç 
salt nesnel değildir. Sanatsal yaratı sözkonusu olduğunda biz ancak bütünsel bilinçten 
sözedebiliriz. Sanatın her zaman bütünsel bilince, soyut olmayan kavramlarla dolu 
olduğu kadar öbür ögelerle de dolu olan bir bilince gereksinimi vardır. 
 
İnsan zihninde, ilk örneklerin ötesinde, somut ve soyut bilgiler çoğaldıkça, 

kavramlar yoğunlaştıkça sürekli yeni bileşimler meydana getirme özelliği nin de 
arttığını varsayabiliyoruz; bu özellik, üzerinde çalışılan, araştırılan veya düşün-
cenin yoğunlaştığı tüm alanlar için, öznenin yeni bir fikri meydana getirme 

 
12  Preiser, S., (1976), Kreativitätsforschung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, s: 

26,28,44, 45. 
13  Timuçin, A.,(2003), Estetik, felsefe dizisi, genişletilmiş 6. Baskı, Bulut yayınları, İstanbul, s:106, 
14  Timuçin, A., (2003), aynı eser, s: 106, 107, 111 
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becerisi; yaygın ifadeyle yaratma yeteneğidir. İhtiyaç insanı yaratıcı kılar. Eğer 
insanın içinde yaşadığı ve kendisinin de bir parçası olduğu dünya, en yalınından 
en karmaşığına kadar tasarlanmış ve sınırsız örneklerini gizemli veya açıkça 
gözler önüne sermiş bir mekân ve zaman ortamıysa, ihtiyaçlar ve karşılıkları da 
bu ortamın öngördüğü şekilde belirirler. 

 
 
Biçimlerin Kaynağı ve Bilinç İlişkisi 
 
İnsanoğlunun duyuları aracılığıyla kavradığı nesneler dünyası, bilincin o 

nesnelere ilgisini yöneltmesiyle başka bir nitelik kazanıyor. Örneğin: 
Dokunduğumuz avucumuza aldığımız, bakarak gördüğümüz, kokladığımız ve 
tattığımız bir elma hakkında, bilincimiz bazı veriler ediniyor. Başlangıçta, belki 
sonradan “elma” olarak adlandırdığımız varlığın, kokusunu, tadını, sert veya yu-
muşak olup olmadığını bilmiyorduk, belki bütün öteki duyularımızdan önde giden 
görme duyusu, bize onun sadece rengini, konumunu ve şeklini bildiriyordu. Fakat 
öteki duyularımızın da devreye girmesi sayesinde, artık elmayı tanıyoruz. Onu 
kendi deneyimimizden yola çıkarak tanımış olmamız, bize, onu bir başka bilince 
anlatabilme, tanımlayabilme ve tanıtabilme imkânını veriyor. Ortada bir elma 
yokken, soyutlamalar, kavramsallaştırmalar ve bunların dildeki karşılıkları 
aracılığıyla, elmayı, elma hakkında deneyimi olmayan bir başka “ben”e 
tanıtlayabilir, onda yaklaşık olarak bir “elma” tahayyülü uyandırabiliriz. Kırmızı, 
serin, sert, yuvarlak, hoş kokulu, sulu ve tatlı gibi soyutlamalar, elmayı, diğer 
şeylerden; bir taş parçasından, bir deniz kabuğu, vd. farklılaştırarak 
tanıtlayabilmemizi sağlıyor. Yukarda da değindiğimiz gibi sıraladığımız bu soyut-
lamalar, tabiatta kendi halinde, nesneden bağımsız birer nicelik veya nitelik 
olarak mevcut değildirler. Ancak tasarlayan bir “ben“ bu sorunu amacı doğrul-
tusunda aşabilmektedir. Örneğin: amacı bağlamında başarılı bir tasarım örneği 
oluşturan Apple Computer Inc. Firması’nın elma logosu, kırmızı rengi, hoş ko-
kuyu, sulu ve tatlı tadı bildiremiyor olsa bile, ısırılmış biçimiyle insanların hoşuna 
gidebilecek bir renk, tat, koku ve serinliği çağrıştırmaktadır. Dahası bu tasarım, 
anılan meyveyi ya da onun hakkındaki bilgiyi elde edebilmek için, insanoğlunun 
cennetten dahi vazgeçmiş olmasına vurgu yapabilmekte, kendi ürününün bilgi, 
bilgi tutkusu ve merak gibi insan eğilimleriyle özdeşliğini çağrıştırmaktadır. 
Vurgu yapılan çekim alanının büyüklüğü Apple Computer’leriyle 
özdeşleştiğinde, bu ürüne sahip olmanın çekiciliği de “pragmatist-pozitivist“ 
anlamda karşılığını bulmuş oluyor. 

 
 
Amaca ve Uygulamaya Yönelik Tasarım 
 
“Yaşama ve varolma iradesi”ni, dünya üzerindeki bütün tasarımlarımızın ve 

tasarruflarımızın temel amacı olarak ele aldığımızda, gündelik hayatımızı biçim-
lendiren ikincil veya dolaylı gibi algılanan amaçların da, “yaşama irade-si”ne, 
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hâttâ daha iyi (agathon: iyi ve yüce) bir yaşam amaçlayan “yaşama irade-si”ne 
tâbi olduğunu söyleyebiliriz.  
 

Genelde kabul edildiği gibi, her pratik edim, her bilimsel araştırma, aynı şekilde her 
eylem ve tercih, bir iyiyi amaçlar. Öyleyse, ”iyi“nin doğru belirlenimi, herşeyin ken-
disine yöneldiği “amaç“tır. Fakat yanısıra, amaçtan amaca bir farklılık kendisini 
gösterir: ilki salt etkin olmaktır, ötekisi ise bunun ötesinde, etkin olmanın sonucu: 
üründür15. 

 
İnsanın kendi dışındaki nesneler dünyasından, o nesneler hakkında edindiği 

bilgiyle, dünyayı “yaşama iradesi” ne tâbi amaçlara yönelik olarak tasarlaması ve 
dünyayı değiştirmesi, bu değişimin mekân ve zaman olarak yine bu dünyaya tâbi 
olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla insanın, “iyi yaşama” amacına yönelik olarak, 
gereksinimlerini temin etmek için yaptığı tasarım, aslında bir sürecin şekillen-
dirilmesi anlamına geliyor. Bu süreç, ürünü oluşturacak unsurların, “iyi yaşama” 
kapsamında belirlenmiş bir amaca yönelik olarak ele alındığı ve düzenlendiği bir 
zaman dilimidir. Ürünün kendisi ise bu sürecin (Prozess) sonucudur.  

Tasarımlarımızın kaynağı bu dünya ve amacı insanın “iyi yaşaması” veya “da-
ha iyi yaşaması” ise, kesmeyen bir bıçağın, içine sıvı konulamayan bir şişenin, 
yüzmeyen bir kayığın, üzerinden asla geçilemeyecek bir köprünün, oturulamayacak 
bir sandalyenin tasarlanması ve üretilmesi düşünülemez (Salt sanatsal yaratım 
amacıyla, zihnin doğal çağrışımlar yoluyla bağdaştırdığı kavramlar arasındaki ilgi 
ve bağdaşıklığı kırmayı amaçlayan, deneysel, sanatsal yapıtları, konumuzun dışında 
tutuyoruz.). Öyleyse yeryüzünde daha iyi (agathon), daha kolay bir yaşam için, 
tasarımlarımızın bu amaca uygun nitelik ve niceliklerde olması gerekiyor. Bunların 
başında hiç kuşkusuz işlevsellik, dayanıklılık, güvenlilik, temin edilebilirlik, vd. 
sayabiliriz. Bu unsurlar bize bir eylemin veya o eylemin sonucu olan bir “ürünün” 
“iyi” olduğunu bildiriyorlar.  

Ancak tarihi süreç açısından ürün tasarımında giderek, adı anılmaksızın Pla-
tonik bir kavram olan “kalokagathia”nın ağırlık kazandığını görüyoruz. Buna göre, 
bir insanın, bir eylemin veya bir eylemin “ürünü” olan bir “şey”in, sadece iyi olması 
yeterli değildir, onun aynı zamanda “güzel” olması da gerekir. Veya tersinden 
söyleyecek olursak, insanın, eyleminin veya eylemin ürününün, yani bir “şey”in 
sadece güzel olması da yeterli değildir, onun aynı zamanda iyi olması gerekir. İşte 
İ.Ö. yaklaşık 5. yy. da Antik Yunan’da geliştirilen bu düşünce, etik bir değer olan 
“iyi”yle, estetik bir değer olan “güzel”i bir arada tasarlıyor ve “kalokagathia” ka-
vramıyla ifade ediyordu. Ayrıca bu bağlamda, günümüzde “teknik” veya “teknolo-
ji” biçiminde dile getirdiğimiz kavramların Antik Yunan’da bütün sanatları kapsa-
yan “techne” sözcüğünden geldiğini anımsamamızda yarar var. Demek ki, tarihin o 
döneminde, henüz sanat ve zanaat ayrımının söz konusu olmadığı bir ortamda, 
“güzel” olanın, işlevsiz ve amaçsız bir biçimde salt “güzel” olmakla yetinmesi 
öngörülmüyordu.  

 
15  Aristoteles, (2003), Nikomachische Ethik [1094a 1-21] Buch I, Reclam Verlag, Stuttgart, s: 5. 
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Aslında tarihin her döneminde, herhangi bir ürünün pazarlama amacıyla üre-
tilmediği, sadece kişiye özel gereksinime yönelik olarak tasarlandığı koşullarda 
bile, “güzel” değeri, her zaman önemli bir rol oynamıştır. Kitlesel üretim (Massen-
produktion) öncesi dönemlerde, sadece sayılı miktarda müşteriye hizmet veren bir 
terzi, sadece birkaç biniciye eyer ve çizme yapan bir saraç, yılda ancak belirli 
sayıda mal üretebilen bir marangoz, ürünlerinde en “iyi”nin yanı sıra hiç kuşkusuz 
en “güzel”i de sunmaya çalışmışlardır. Çünkü “iyi” ve “güzel” olana yönelmenin 
tarihi ile, bu kavramları ilke edinenler arasındaki etik rekabetin tarihi, kitlesel ve 
sistematik üretimin tarihinden çok eskidir. 

Günümüzde ise özellikle “serbest pazar”, “kitlesel üretim” ve “rekabet” or-
tamının giderek toplum yaşamında belirleyici olduğu koşullarda, pazara sunulan 
bir ürünün, işlevsellik, dayanıklılık, vb. niteliklerin yanı sıra “al-beni” duygusu 
uyandıran, belli bir güzelliği de yansıtması, kâr oranı ve satıcı açısından önemli 
bir avantaj oluşturuyor. Artık sanatın ve teknolojinin yeni bir birlikte-liğinden söz 
edebiliyoruz. Ancak “al-beni” duygusunun salt ticari bir unsur olarak değerlendi-
rilmesi, yer yer ilkesel bir yanılgıya yol açabiliyor. 

Anımsayacak olursak: Teknik açıdan, Antik Yunan’da tabiat’ın, insan’ın ve 
hareket’in taklidi (nimesis) olarak değerlendirilen sanat, güzel ve iyi ölçütlerine 
ulaşmayı uyum’la (harmonia) gerçekleştirmeyi amaçlıyordu. Uyum’un insana 
huzur ve mutluluk vermesine karşın, kargaşa (kaos) nın, insana huzursuzluk ve 
mutsuzluk vereceği kanısı, başta Platon Akademisi’nin ve Antik dönemin öne 
çıkan iddialarından birisidir. Günümüzde gündelik hayatımızı kolaylaştırmak 
veya gereksinimlerimizi karşılamak amacıyla üretilen ve kullanım değeri 
kanıtlanmış objelerde, ister istemez uyum ilkesinin önemsendiğini ve başarıldı-
ğını görüyoruz.  

Eğer gündelik yaşantımız içinde karşılaştığımız veya kullanmayı düşün-
düğümüz ürünlerde, insan kullanımına ve kullanım amacına yönelik bir uyum söz 
konusu değilse, o ürünün talep bulması nasıl mümkün olabilir? Demek ki basit bir 
kapı tokmağından, bir sokak çeşmesinden, gelişmiş bir elektrik süpürgesine ka-
dar, herhangi bir ürünün talep bulabilmesi için, insan ruhunu ve bedenini, gerek 
görüntüsü, gerek hareket tarzı, gürültüsü, vb. huzursuz etmemesi; insandaki uyum 
duygusunu tahrip etmemesi gerekiyor. Öyleyse ürün tasarımında iyi ve güzel’in 
uyum yoluyla esas alınması, ticari kaygı olmanın ötesinde, insanilik (humanitas) 
açısından bir zorunluluktur. 

Gelgelelim, “serbest pazar” olgusunun kaçınılmaz sonucu olarak ortaya çıkan, 
rekabet, sürekli büyüme, kitlesel üretim gibi, modern yüzyıllara özgü koşullar ne-
deniyle, ürün tasarımında ‘iyi ve güzel’ ölçütlerinin (kalokagathia), doğrudan kâr 
maksimizasyonuyla ilgi içinde ele alındığını söyleyebiliriz. Burada insanın uyum 
duygusunu sadece pazarlama aracı olarak değerlendiren ilkesel yanlış, ‘iyi ve 
güzel’in sadece pahalı olması, zor edinilebilmesi, dolayısıyla “lüks” biçiminde 
algılanması sonucunu doğuruyor. Oysa Platonist yaklaşımlı bir tasarımcı açısından, 
insan ruhunun ve bedeninin uyum araması; en yüksek uyuma yönelmesi, ticari bir 
“lüks” arayışını değil, insan tabiatının sıradan talebini ifade etmektedir. 

Kaldı ki 20-30 yıldan bu yana bazı tasarım düşünürlerinin uyarmaya 
başladığı ve yine bazı tasarımcıların uygulamaları ile öncü olmaya çalıştıkları gibi 
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en az malzeme ile lükse kaçmadan en doğru ihtiyaçların tasarlanması ve buna 
bağlı olarak insan yaşamlarının geleceğinin korunması, tasarımcıların önemli bir 
görevi sayılmalıdır. ‘İyi ve güzel’ (kalokagathia) ölçütlerinin bu bağlamda yeni-
den ve çağdaş problemler analiz edilerek ele alınması ve daha insancıl yarınlar 
için bu bakış açısı ile değerlendirilmesi, bütün bilimlerin üzerinde yer alan fel-
sefenin gereğini açıkça ortaya koyuyor. 
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PSİKANALİZ BİLİMSEL BİR TEORİ Mİ? 
İLHAM DİLMAN’IN FREUD YORUMU 

 
Nebi Mehdiyev∗ 

 
IS PSYCOANALYSIS A SCIENTIFIC THEORY?: 

İLHAM DİLMAN’S INTERPRETATION 
 
 
ABSTRACT 
Dilman was one of the few thinkers who in his writings on Freud could put 
the theory of psychoanalysis in a broader perspective and made it clear to all 
who are interested in it. This article, in which I was looking for an answer to 
the question whether psychoanalysis is a scientific theory or not and indi-
rectly questioned relationship between psychology and science, consist of 
two parts: firstly I brought about the framework of Dilman’s perception of 
psychology and psychoanalysis and secondly, especially based on Dilman’s 
interpretation, tried to determine the meaning of psychoanalysis as a scienti-
fic theory. 
Key words: Dilman, Freud, science, psychology, psychoanalysis, human na-
ture. 

 
ÖZET 
İlham Dilman, Freud üzerine kaleme aldığı yazılarında psikanalizin daha ge-
niş bir perspektiften okunabilmesi ve psikoloji araştırmalarına ilgi duyan 
herkes tarafından kolayca anlaşılabilmesini sağlamış olan birkaç önemli dü-
şünürden birisidir. Dilman’ın Freud yorumundan hareketle psikanalizin bi-
limsel bir teori olup olmadığı sorusuna cevap aradığım ve dolaylı olarak da 
“psikoloji ve bilim” ilişkisini sorguladığım bu yazı iki kısımdan oluşmak-
tadır; birincisinde, Dilman’ın psikoloji algısı ve psikanaliz yorumunun bir 
panoramasını oluşturacak, ikincisinde ise, buradan hareketle psikanalizin bi-
limselliğinin ne anlama geldiğini belirlemeye çalışacağım. 
Anahtar kelimeler: Dilman, Freud, bilim, psikoloji, psikanaliz, insan tabiatı. 
 

… 
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Giriş 
 
Freud’un klinik bulguların yorumundan hareketle ortaya koyduğu psikanaliz 

teorisi, Darwinci evrim ve Marksçı iktisat teorisinin yanı sıra yirminci yüzyılın en 
önemli birkaç çok-yönlü öğretisinden birisine dönüşmüş ve güçlü bir şekilde hem 
savunulmaya hem de eleştirilmeye devam etmiştir. Kimileri psikanalizin insan 
tabiatına dair tüm soruları cevapladığına inanırken, kimileri de bunu bir sapkınlık 
ve safsata olarak görmüşlerdir. Fakat bu iki uç yorumu bir tarafa bırakacak olur-
sak, psikanaliz teorisinin hâlen dahi bilimsel bir teori olup olmadığı 
tartışmalarının revaçta olması, söz konusu teorinin kolayca şu veya bu şekilde 
yargılanmasının mümkün olmadığını göstermektedir. Özellikle bilim felsefecileri-
nin başını çektiği bu tartışmalar, söz konusu teorinin bilimsel olup olmadığının yanı 
sıra bilimsel bir teori olarak kabul edilmesi durumunda “bilimsel yöntem”in tüm 
gerekliklerini yerine getirip getirmediği gibi sorular etrafında kümelenmektedir. 
Buna ilaveten, özelde psikanalizin ve genelde psikolojinin bir “bilim” (yani bir 
doğa bilimi) mi yoksa bir “insan bilimi” mi yahut da bu ikisi arasında bir tür ente-
lektüel faaliyet mi olduğu sorusu da ayrıca bir tartışma konusudur. Tüm bunlar, son 
dönemde “insan bilimleri”nin güç kazanmasıyla iyiden iyiye alevlenen “bilim sa-
vaşı” tarafları arasındaki çekişmenin sonlanacak gibi olmadığını bir göstergesidir. 

Bu yazıda, psikoloji ve psikanaliz üzerine argümanlarının son derece açık, 
aydınlatıcı ve çoğu zaman da ikna edici olduğuna inandığım ve bunun da ötesinde 
entelektüel derinliğinden büyük bir memnuniyet duyduğum İlham Dilman’ın 
ilgili görüşlerini ele alacağım.1 Dilman’ın Freud yorumundan hareketle psikanaliz 
teorisinin daha geniş bir perspektiften mütalaa edilebileceği inancıyla, temelde 
psikanalizin bilimsel bir teori olup olmadığı sorusunun yanı sıra bilimin ne oldu-
ğu, psikolojinin mevcut bilim tanımı içerisinde nasıl konumlandırılabileceği ve 
buna bağlı olarak da psikanalizin “bilimselliğinin” ne anlama geldiği gibi tali ve 
yardımcı sorulara cevap arayacağım. Bu tahlilin, psikoloji, bilim ve din felsefele-
rinin ortak konularını oluşturan bilimin sınırı, insan tabiatının bilinme imkanı, 
dinin insanın kendisini-bilmedeki rolü gibi meselelere çok-yönlü bakmayı müm-
kün kılacağını umuyorum. 

 
 
İlham Dilman’ın Psikoloji Algısı ve Psikanaliz Eleştirisi 
 
Bilim felsefesi literatüründe “bilim” denildiğinde, ilk akla gelen şey, doğru 

ve güvenilir bir bilgi oluşturma mekanizması olarak görülen doğa bilimleridir. 
Bunun dışındaki disiplinler, doğa bilimlerinin ayırıcı özelliklerinden birisi olan 
kişisel-olmayışı niteliğini taşımadığı için “insan bilimleri”, yani insanın (bazen 
birey bazen de topluluk olarak) yorumuna dayanan disiplinler olarak görülmek 
durumundadır. Fakat burada doğa bilimlerinin dışında kalanın insan bilimler ola-
rak adlandırıldığı gibi bir sonuç çıkmamalıdır; bu iki ayrı bilimsel disiplinler 

 
1  İlham Dilman’nın entelektüel biyografisi için bkz.: C. Sidiropoulou, “İlham Dilman”, Felsefe 

Tartışmaları, 30. kitap (2003). 
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kümesinin kendine özgü yöntemleri söz konusudur.2 Bu ikisi dışında kalan ya da 
kendisini öyle olmadığı halde bir doğa ya da insan bilimi olduğunu iddia eden 
“teoriler” sözde-bilim olarak adlandırılır. Sözgelimi, yaratılış bilimi, bilimsel 
materyalizm yahut da bazı yorumları dolayısıyla evrim ve burada üzerinde durdu-
ğumuz psikanaliz teorileri bu sözde-bilim tanımı içerisinde mütalaa edilmektedir. 
Şimdilik, psikanalizin sözde-bilim olup olmadığı meselesini bir bir süreliğine 
erteleyerek, bu teoriyi içine alan psikoloji disiplininin konumuna ilişkin yorumları 
ele almak daha doğru olacaktır. 

Psikoloji disiplininin kurucusu olarak görülen W. Wundt’un (1832-1920) de-
neysel çalışmaları, günümüzde artık nöroloji ve psikiyatri gibi yeni disiplinler 
çerçevesinde sürdürülmektedir. Dolayısıyla psikoloji, ilk algılanışından farklı 
olarak artık bir tıp disiplini değildir; daha ziyade insan tabiatını (sosyal psikoloji 
bağlamında topluluğun tabiatını), yani onun tutum ve davranışlarının nedenini 
açıklayan ve bunu anlamlandıran bir disiplin olarak kabul edilmektedir. Fakat 
psikologlar, kendi disiplinlerini, bilim felsefecilerinden farklı olarak, artık bir tıp 
branşı değilse bile bir doğa bilimi olarak görme çabası içine girmişlerdir. Molekü-
ler ve mekanik davranış çözümlemeleri veya duyu-motor üzerine bilişsel psikoloji 
çalışmaları gibi girişimler bu bilimselcilik çabasının bir ürünü olsa gerek. Peki, 
psikoloji bir doğa bilimi midir? 

Dilman’a göre, bir disiplinin doğa bilimleri arasında mütalaa edilebilmesi 
için deney ve nesnellik gibi temel şartları eksiksiz olarak yerine getirmesi gerekir. 
Deney, her şartta ve herkes için aynı sonucu vermeli, tekrarlanabilir olmalı ve –
Taylor’ın doğa bilimlerinin en temel özelliği olarak gösterdiği– öngörüde bulun-
malıdır. Halbuki aklın (düşünce, duygu, yönelim gibi zihinsel faaliyetlerin) öngö-
rülmesi mümkün olmadığı gibi, herkesin her şartta aynı davranışları tekrarlaması 
da hayalden öte bir şey değildir; dolayısıyla, psikologun laboratuarı yalnızca bir 
hayal ürünüdür. Diğer taraftan, bilimde gözlemcinin gözlemlediği nesneden ta-
mamen bağımsız olması gerekir. Fakat psikolojide bir davranış biçimini anlamak 
için ya o davranışı sergileyenin sahip olduğu zihinsel kalıplarının içine girmek ya 
da kendi zihinsel kalıpları içine aktararak anlamlandırma zarureti söz konusudur. 
Çünkü insan bir kültür ve yaşam tarzının ürünüdür ve gerek gözlemleyen, gerekse 
de gözlemlenenin bu üst katmanın dışında bırakılması durumunda genel olarak 
insan tabiatının anlaşılmasının imkanı ortadan kalmaktadır.3 

Şimdi, Dilman’a göre bir disiplin olarak psikoloji, bir doğa biliminde aranan 
tekrarlanabilir ve öngörülebilir deney ve gözlemcinin gözlenenden bağımsızlığı 
anlamında nesnellik şartlarını, tabiatı gereği, yerine getirememektedir. O halde, 
bu tartışmanın bir devamı olarak, psikanalizi nasıl değerlendirebiliriz; bu teori bir 
sözde-bilim örneği midir yoksa insan bilimleri içerisinde mütalaa edilebilecek ve 

 
2  Sözgelimi, bkz.: Charles Taylor, “Interpretation and the Sciences of Man,” The Review of Me-

taphysics, 25/1 (1971), s. 3-51; bu uzun yazısında Taylor, insan bilimlerinin en temel özelliğinin, 
doğa bilimlerinin tahminde bulunma yönteminden öteye “belirli geçmiş bir birikimi haiz mevcut 
olan”a (ex post) ilişkin bir anlama biçimi olduğunu ileri sürer. 

3  İlham Dilman, Raskolnikov’s Rebirth: Psychology and the Understanding of Good and Evil, 
(Chicago: Open Court, 2000), s. 3-4. 



376 Nebi Mehdiyev 

insan tabiatını anlamaya hizmet eden bir girişim midir? Bu sorunun cevabı, 
önemli ölçüde Dilman’ın psikanaliz yorumunda gizlidir. 

Dilman, öncelikli olarak psikanaliz öğretisinin, Freud’un düşünsel muhitinin 
izlerini taşıyan “felsefî taşkınlık”tan arındırılması gerektiğini ileri sürmektedir. 
Psikanaliz üzerine kaleme aldığı üçlüsünde4, Freud’un hedonist ve mekanik cin-
sellik anlayışını ve aşk ve cinsellik ya da cinsellik ve kişilik kavramlarını ilişki-
lendirme, Oedipus kompleksini evrenselleştirme, baskılayıcı bir güç olduğu id-
diasıyla tüm ahlakî yaptırım ve müesseseleri olumsuzlama, bilinci süper-ego ile 
özdeşleştirme, kısacası, insan tabiatını libidonal dönüşümlere ilişkin biyolojik 
evrelerle açıklama çabalarını ciddi bir eleştiri süzgecinden geçirerek tümüyle 
reddetmektedir. Fakat, Dilman’a göre, bu hususların reddedilmesi psikanaliz öğ-
retisinin son tahlilde temelsiz olduğu anlamına gelmez; tam tersine, onu felsefî 
heyezandan arındırmak suretiyle Freud’un psikoloji alanındaki özgün katkılarını 
görmemize yol açabilir. Freud’un bu özgün katkılarını iki kısımda toplamak 
mümkündür: zihnin katmanlarını ifade eden bilinç ve bilinçdışı, kişilik bölünme-
sini temsil eden ego, id ve süperego kavramlarının aslında ontolojik bir bölünme 
değil de insan tabiatını anlamaya yardımcı olacak hipotetik bir varsayım (kavram-
sal boyut) ve genel anlamda (eylem, düşünce, başarısızlık, mutsuzluk gibi tüm 
zihinsel rahatsızlıkları içine alan) davranış bozuklularına ilişkin mevcut hipnotik 
terapi yöntemlerinin tersine, yine kökleri insanın “kendi içinde” (geçmişinde) 
bulunan iç çatışmalara dayalı nevrotik semptomların ortadan kaldırılmasına yöne-
lik psikoanalitik terapi yönteminin keşfi (pratik boyut). 

Dilman’a göre, Freud’un zihin katmanları ve kişilik bölünmesi modelleri ke-
sinlikle mutlak ve değişmez bir şey değildir. Bu modellerin amacı, kişinin bi-
linçdışı durumunun bilinç durumuna göre çok daha geniş bir alana yayıldığını 
vurgulamaktır.5 Fakat, Freud’un bu ayırımlardan kastının yalnızca kişiliğimizin 
büyük bir kısmının bilinçdışının etkisinde oluştuğunu göstermek olmadığı açıktır; 
bundan öteye, bilinçdışı alanın bütünüyle haz ilkesine göre çalıştığını, yani teme-
linde doğuştan getirdiğimiz –gerek haz merkezli gerekse de nesne merkezli– cin-
sellik dürtüsünün bulunduğunu ve bu alanın da sürekli çevre (süperego) dayat-
masıyla ego (akıl veya mantık) tarafından baskılandığını ifade eder.6 Bu demektir 
ki tüm insanlar psişik travmaların yer aldığı evrensel bir geçmişi paylaşmaktadır 
ve dolayısıyla da zihinsel açıdan sağlıklı bir insan söz konusu değildir. Sağlıklı 
görünen insanlar ise, ya ego’nun id’in kendisini dışa vurması için uygun bir ortam 
bekleyişinde olması ya da süperego’nun baskıları karşısında gerilemesinden kay-
naklanmaktadır. Dilman, geçmişteki travmanın mitolojik bir ifadesi olan Oedipus 
kompleksini, tatmin edici hiçbir klinik, antropolojik veya bilimsel bir gerekçesi 
bulunmadığı nedeniyle reddederek, cinsellikten arındırılmış yahut da 
sınırlandırılmış bir bilinçdışı katmanına geri döner. Kaldı ki Freud’un tıpkı 

 
4  Freud and Human Nature (Oxford: Basil Blackwell, 1983), Freud and the Mind (Oxford: Basil 

Blackwell, 1984), Freud: Insight and Change (Oxford: Basil Blackwell, 1988). 
5  İlham Dilman, Freud and the Mind, s. 98. 
6  Sigmund Freud, Three Essays on the Theory of Sexuality, Penguin Freud Library içinde, cilt VII, 

(London: Penguin Books, 1991), s. 88. (Bundan böyle yalnız Penguin Freud Library içindeki cilt 
numaraları belirtilecektir.) 
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Kant’ın “kendinde şey” veya “numen” kavramı gibi neredeyse gözlemlenemez ve 
bilinemez olan bilinçdışını yalnızca belirli bir dürtüyle açıklamak felsefî olarak da 
kendi kendisiyle çelişmek demektir.7 Dolayısıyla, ona göre, Freud’un böyle bir 
genellemede bulunmasının nedeni, daha önce de “felsefî taşkınlıklar” içerisinde 
mütalaa edilen determinizm ve bilimsellik kaygısıdır.8 Başka bir ifadeyle, 
Freud’un bağlı bulunduğu determinist bilim anlayışı, bir olguyu genelleme ya da 
tüm olayları tek bir olguya indirgemesini gerekli kılmıştır. Oysa ki bu tür genel-
leme ve indirgemelerden arındırılmış bir zihin katmanları ve kişilik bölünmesi 
modeli, insan tabiatının anlaşılmasında önemli bir rol oynayabilir; bilinç ve bi-
linçdışı katmanlarından oluşan bir zihin modeli, bilgilerimizin önemli bir 
kısmının farkında olmadığımızı göstermesi, kişilik bölünmesi modeli de insanın 
kendisini-bilmesini ve diğer geleneksel yöntemlerden farklı olarak psikanalitik 
yöntemin bir gereği olarak özgür iradesini devreye sokması bakımından önemli 
bir imkan sağlamaktadır. 

Şimdi, psikanalitik terapiyle diğer tıbbî terapiler arasındaki fark nedir? Özgür 
irade olmaksızın terapinin uygulanması mümkün müdür? Terapi sürecinde terapist 
ya da analizand’ın değerlerinin hiçbir önemi yok mudur? Bu terapi insanı değiştire 
ya da “iyileştire”bilir mi? Bu sorular, Dilman’ın yanlış Freud okumaları ya da onun 
gerçek kastının göz ardı edilmesinden kaynaklanan yaygın psikoanalitik terapi 
algısına ilişkin tereddütlerinin bir yansımasıdır; o, ancak bu sorulara tatmin edici 
cevaplar aldıktan sonra söz konusu terapinin genel anlamda psikanaliz teorisinin 
tutarlı ve gerçekçi bir bileşenine dönüşebileceğini savunmaktadır. 

Zihinsel hastalık kavramı, insan tabiatına yönelik araştırmaların merkezinde 
yer almaktadır. Şöyle ki, sözgelimi, delilikle kimi zaman dinî, kültürel veya eko-
nomik nedenlerle ortaya çıkan mutsuzluk, başarısızlık, görevini yerine getireme-
me gibi duygular arasında herhangi bir benzerlikten söz edilebilir mi? Tıpta ta-
mamen fiziksel nedenlere bağlı olduğu düşünülen psikoz türlerinin tedavisinde 
yirminci yüzyılın başlarından itibaren ilaç, cerrahi ve elektrokonvulsif tedavileri 
uygulanmaktadır. Freud’un zihinsel rahatsızlıklar için kullandığı “nevroz” kav-
ramı, psikozun dışındaki günlük ya da varoluşsal sıkıntıları kapsamaktadır. Fakat 
Freud’un –tıpkı dindarlığı kişisel bir nevroz olarak gördüğü ünlü yazısında9 oldu-
ğu gibi– metaforik bir dil kullanması, psikanalitik terapinin farklı şekillerde yo-
rumlanmasına yol açmıştır. Oysa ki, Dilman’a göre, Freud’un “Neurosis and 
Psychosis” (Nevroz ve Psikoz) adlı yazısında dolaylı olarak ifade ettiği üzere, 
kişi, psikozda “gerçeklik”ten uzaklaşmakta iken, nevrozda “ego”dan uzaklaşmış 
olmaktadır.10 Bu husus, nevroz durumlarının fizik-kimyasal müdahaleleri gerekti-
ren psikoz durumlarından farklı bir şey olduğunu ve ayrıca, ego’dan uzaklaşmış 
kişiye kapalı olan bilinçdışı katmanının farkına varması için aktif katılımının 
gerekliliğini (ki psikozda böyle bir katılımdan söz edilemez) ortaya koymaktadır. 

Psikanalitik terapide temel konumu haiz serbest çağrışım, analist ve anali-
zandın oluşturduğu ortak bir alandır; buradaki asıl amaç, her ikisi için de kapalı 

 
7  İlham Dilman, “The Unconscious”, Mind, 68/272 (1959), s. 451. 
8  İlham Dilman, Freud and Human Nature, s. 40. 
9  Sigmund Freud, Obsessive Actions and Religious Practices, XIII, s. 40. 
10  İlham Dilman, Freud: Insight and Change, s. 41-42. 
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olan bilinçdışını bilinç düzeyine çıkarmak suretiyle analizandın buradan kaynak-
lanan nevroz durumunu ortaya koymaktır. Dilman, Freud’un, “bilinçdışını bilinç 
düzeyine çıkarma, baskıları ortadan kaldırma, hafızadaki boşlukları doldurma” 
kavramları yerine “kendini bulma” ya da “kendini bilme” kavramlarını kullan-
makta ve böylece bu süreçte kişinin özgür iradesine vurgu yapmaktadır. O, bu 
kavramları, epistemolojik bir ifade olmaktan öteye, insanın kendi kendisini al-
datmaya son vermesi anlamında kullanmaktadır.11 Kendi kendisini aldatmaya son 
veren insan, o noktaya kadar aslında farkında olmadığı (bilinçdışı) gerçeklerin 
ortaya çıkışına zemin hazırlamaktadır. Doğal şekilde uzun zaman alacak ve belki 
de gerçekleşmeyecek olan bu süreci hızlandıran ve disipline eden analistin yo-
rumları da yalnızca bu amaca yönelik olmak durumundadır. Dolayısıyla, insanın 
kendi iradesi söz konusu olmaksızın, analistin yorumları asla onun kendi kendisi-
ni aldatmaya son vermesini sağlayamaz. Dilman’ın yazılarında sıkça başvurduğu 
bir örnek olarak Suç ve Ceza’daki Raskolnikov karakterinin durumu, aslında bu 
tartışmanın en edebî ifadelerinden birisini oluşturmaktadır. Özgür iradesini kul-
lanmamış olsaydı, Raskolnikov suçunu itiraf etmeyecekti; yani, burada analisti 
temsil eden doğal veya resmî sürecin bu suçu itiraf ettirecek noktaya gelmediği 
açıktır. Peki, Raskolnikov’u suçunu itiraf etmeye götüren şey ne idi? 

Bu neden, hiç şüphesiz ki, Freud’un terminolojisinde insana dışarıdan da-
yatılan bir kişilik bileşeni konumundaki süperego, yani ahlaktı. Freud’a göre, en 
genel anlamıyla ahlak kötüdür, çünkü “haz güdülerini sınırlamaktadır.”12 Dilman, 
burada Freud’u tek yönlü olmakla eleştirmektedir; evet, ahlak insan tabiatını be-
lirli noktalarda sınırlamaktadır, fakat diğer taraftan da kendisini bilmesini sağla-
makta ve dolayısıyla da yaşam ölçütünü temsil etmektedir; ahlakî değerler, sadece 
insan davranışlarını belirlemekle kalmayıp aynı zamanda insanlar arası ilişkileri 
de şekillendirmekte ve bir arada yaşamayı mümkün kılmaktadır. Fakat Freud’un 
psikanaliz teorisinin retrospektif ve ayrıştırmacı özellikleri, kişinin karakter bü-
tünlüğünün ve ahlakî değerleri de bu bütünlüğün zorunlu bir ölçütü olarak görül-
mesini engellemektedir.13 Ahlakî değerlerin psikanalitik terapiyle ilişkisine gelin-
ce, değerlerden yoksun bir analizandın kendini-bilmesinin imkanı, yani bi-
linçdışının bilinç düzeyine çıkarılmasının ölçütü ortadan kalmaktadır. 

Özgür iradenin katılımı dolayısıyla psikanalitik terapinin tıbbî terapilerden 
farklı olduğuna göre, buradaki “iyileşme” de fiziksel bir iyileşmeden farklı bir şey 
olmak durumundadır ki bu da, Dilman’a göre, “cihet değişimi”dir. Nitekim Freud 
da, bu değişime dikkat çekmektedir: “Psikanaliz, tarafsız bir bilimsel 
araştırmadan öteye bir terapik ölçüttür. Gayesi bir şeyleri ispatlamak değil değiş-
tirmektir.”14 Fakat Freud’un daha önce sözünü ettiğimiz felsefî ve bilimselci 
kaygılarından dolayı aslında tüm psişik durumları nevroz olarak görme eğilimin-
de olduğunu bir tarafa bırakacak olursak, psikanaliz teorisi, din, ahlak, kültür gibi 

 
11  İlham Dilman, Freud and the Mind, s. 125 vd. 
12  Sigmund Freud, Moses and Monotheism, XIII, s. 25. 
13  İlham Dilman, Freud: Insight and Change, s. 209; Existentialist Critiques of Cartesianism, (Lon-

don: Barnes & Noble Books, 1993), s. 157. 
14  Sigmund Freud, Case Histories I, (London: Penguin 1977), s. 263; alıntı Dilman’dan, Freud: 

Insight and Change, s. 79-80. 
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tüm çevresel faktörlerin (süperego’nun) ego’dan uzaklaşan kişiler için olumsuz ve 
baskılayıcı, kendini bilen ve olgun kişiler için de olumlu ve teşvik edici bir gücü 
temsil ettiğinin farkına varmamız açısından son derece işlevsel bir teori olduğu 
görülmektedir. 

O halde, Dilman’a göre, mekanik ve indirgemeci Kartezyen düşüncesinin 
empoze ettiği evrensel bir cinsellik dürtüsü üzerine kurulmuş kişilik anlayışı ve 
bir bütün halinde medeniyeti nevrotik davranışların bir temeli olarak görme gibi 
felsefî taşkınlıklardan soyutlandığı takdirde, psikanaliz teorisi, gerek kavramsal 
gerekse de pratik boyutuyla insan tabiatını anlamada önemli bir boşluğu doldur-
makta ve psikoloji disiplinine bir zenginlik katmaktadır.  

 
 
Psikanaliz Bilimsel Bir Teori mi? 
 
Dilman’ın psikanaliz yorumunun, yukarıda sözünü ettiğimiz bilimin temel 

özellikleri ışığında değerlendirdiğimizde, bir doğa bilimi anlamında psikanalizi 
bilimsel bir teori olarak görmeyi mümkün kılmadığını kesin bir dille ifade edebi-
liriz. Psikanaliz retrospektif bir yönteme dayanmakta ve dolayısıyla da analistin 
gözlemlediği davranışlardan öngörülebilir sonuçlar çıkarmasına imkan 
tanımamaktadır; kaldı ki insan, kendi kendisini aldattığı gibi bilinçli olarak deneyi 
geçersiz kılmak için başkalarının tecrübelerini aktarabilir ya da yalan söyleyebilir. 
Çünkü psikolojik deneylerin muhatabı, nihayetinde doğa biliminden farklı olarak 
tezahürleri tahmin edilemez bir değişken zihin yapısına sahiptir. Bu anlamda, 
psikolojinin tümevarımsal bir yöntemi haiz olmadığı açıkça ortaya çıkmaktadır.15 
Aynı şey, nesnellik şartı için de geçerlidir; hiçbir deneysel çalışma, her birinin 
farklı karaktere sahip olduğu bireylerle ilgili genel geçer bilgi sağlayamaz. Fizik-
sel-olmayan tüm davranışların psikolojik bir açıklamasının var olduğunu iddia 
eden bilimsel psikolojinin temel sıkıntısı, kendi sınırlarını aşarak, bir taraftan 
temel insanî ilgileri görmezden gelmesi, diğer taraftan da, mantık gereği, kendi 
sonunu ilan etmesidir.16  

Dilman, insan tabiatını anlamanın bilimsel imkanını bir ilke olarak reddeder. 
O halde, hem insan tabiatının bilimsel olarak anlaşılamayacağı hem de psikanali-
zin doğa bilimi içerisinde mütalaa edilemeyeceğini bir arada düşündüğümüzde, 
söz konusu teorinin bir sözde-bilim olduğu iddia edilebilir mi? Psikanalizin, özel-
likle ikinci nedenden dolayı bir sözde-bilim örneği olduğunu ilk dile getiren K. 
Popper olmuştur. O, bilimin ölçütünün doğrulama değil de yanlışlama, yani test 
edilebilir ve çürütülebilir olduğunu ileri sürerek bilim felsefesinde bir çığır 
açmıştır. Bilimle sözde-bilimi birbirinden ayıran, yani bir teoriyi bilimsel kılan 
şey de işte bu yanlışlama ilkesidir; psikanaliz teorisi, tıpkı diğer astroloji veya 
psikoloji teorileri gibi kesinlikle test edilemez ve çürütülemezdir ve böyle olunca 
da, nihayetinde doğru olsa ya da içinde doğru unsurlar barındırmış olsa bile bi-

 
15  İlham Dilman, Raskolnikov’s Rebirth, s. 7. 
16  İlahm Dilman, “Psychology and Human Behaviour: Is There a Limit to Psychological Explana-

tion?”, Philosophy, 75/292 (2000), s. 201. 
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limsel bir teori olarak addedilemez; kaldı ki, psikanaliz teorisi, deneysel (klinik) 
verilere dayanıyor gibi görünebilir, fakat aslında tamamen mitolojik bir tarzda 
ifade edilmiş ve fizik teorileriyle asla bağdaşmayacak birtakım bilim-dışı önerme-
lerden ibarettir.17 Popper’ın psikanalizi sözde-bilim olarak nitelemesi, görüldüğü 
üzere, psikanalizin bilimsellik iddiasından kaynaklanmaktadır. 

Dilman, psikolojinin ve dolayısıyla da psikanalizin yalnızca sözde-bilim dili-
ni kullandığını ve fakat gerçekte “insan bilimleri” içerisinde mütalaa edilmesi 
gerektiğini ya da öyle olduğunu ileri sürer.18 Burada Dilman, psikanalizin insan 
bilimleri içerisinde nasıl konumlandırılacağı konusunu açık bırakmış olsa da, bu 
noktada bazı tahminlerde bulunmak güç değildir. Dilthey’ın ortaya attığı doğa 
bilimleri (Naturwissenschaft) ve insan bilimleri (Geisteswissenschaft) ayırımı 
açısından baktığımızda, ki bu ayırımın Anglo-Sakson düşüncesindeki önemli bir 
savunucusu olan Peter Winch’in Dilman üzerinde büyük bir etkisi söz konusudur, 
insan tabiatını anlamaya yönelik yardımcı bir teknik olan psikanalizin insan bilim-
leri içerisinde mütalaa edilmesinin gayet tutarlı bir yaklaşım olduğunu söyleyebili-
riz. Fakat buradaki temel sorun, Dilman’ın psikanalizi Freud’un kendi ifadelerinin 
ötesine taşımış olmasıdır; oysa ki, insan bilimleri –Dilman’ın psikanalitik terapiye 
yönelttiği temel eleştirilerinden birisinde olduğu gibi– araştırmacının projesini 
biçimlendiren yargı ve kabullerden soyutlanamayacağı, yani kişisel-olmayan (im-
personal) bir teoriden söz edilemeyeceği iddiası üzerine inşa edilmiştir. 

Thomas Kuhn’un, Dilthey’cı gelenekten hareketle açıklama/anlama ayırımını 
gündeme taşıyan Taylor’a cevaben, doğa bilimlerinin dahi –ünlü “paradigma” 
tezinde ifade ettiği gibi– ön kabullerden azade olmadığını ve böyle bir kolay 
ayırım yerine doğa bilimlerinin anlamadan, insan bilimlerinin de açıklamadan 
yoksun olduğu görüşünün daha ağır bastığı şeklindeki eleştirisi dikkat çekicidir.19 
Bu demektir ki, doğa bilimleri değil de insan bilimleri içerisinde konum-
landırılması psikanalizin bilimsel olduğu anlamına gelmez. Diğer taraftan, 
Freud’un kendisi de böyle bir konumlandırmayı kabul etmezdi: “Akıl ve zihin, 
tıpkı diğer herhangi bir insanî-olmayan nesnede olduğu gibi bütünüyle bilimsel 
bir araştırmanın konusudur.”20 Freud’un bu parite argümanı, günümüzdeki anla-
ma/açıklama ayrıştırmalarına topyekun bir cevap oluşturmaktadır; insan bilgisinin 
parçalanamaz oluşunun yanı sıra deneye dayalı bir araştırma da determinizmin 
kurallarına harfiyen uymak durumundadır: “bütünüyle bilim-dışı olan bu [özgür 
irade] inancınızı, zihinsel yaşamı belirleyen bir determinizm inancıyla değiştir-
mek zorundasınız.”21  

Freud’un psikanaliz teorisiyle Dilman’ın psikanaliz yorumu arasında açık bir 
farklılık söz konusudur. Günümüzde psikanalizin kendi içindeki Spotnitz, Kohut 

 
17  Karl Popper, “Science: Conjectures and Refutations”, Philosophy of Science: The Central Issues 

içinde, ed. M. Curd & J. A. Cover, (NY: W. W. Norton & Company, 1998), s. 3-10. 
18  İlham Dilman, Raskolnikov’s Rebirth, s. 18. 
19  Thomas S. Kuhn, “The Natural and the Human Sciences”, Introductory Readings in the Philo-

sophy of Science içinde, ed. E. D. Klemke, R. Hollinger, D. W. Rudge, A. D. Kline, (NY: Promet-
heus Boks, 1998), s. 128-134. 

20  Sigmund Freud, New Introductory Lectures on Psychoanalysis, II, s. 159. 
21  Sigmund Freud, Introductory Lectures on Psychoanalysis, I, s. 136. 
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veya Lacan’cı ayrışma ve kutuplaşmaları göz önüne aldığımızda bu yorumun 
farklılığı olağan bir durum olarak görülebilir, fakat Dilman’ın psikanaliz an-
layışını ısrarla Freud’un yaklaşımıyla sınırlı tutması, söz konusu yorumun da bir 
başka yoruma açık olduğunu ortaya koymaktadır. Dilman’ın “felsefî taşkınlık” 
dediği genelleyici veya indirgemeci ve bilimselci yargılar, Freud’un kendi bi-
linçdışı katmanının bir ürünü olmaktan öteye bilinçli olarak dile getirdiği ve teori-
sinin temelini oluşturduğu unsurlardır. Şimdi, sözgelimi Oedipus kompleksi, 
bunun bir uzantısı olan “medeniyet hoşnutsuzluğu” tutumundan farklı olarak, 
Freud’un teorisinin bir sonucunu değil, çıkış noktasını oluşturmaktadır. Başka bir 
ifadeyle, cinsellik dürtüsünün nevrozun temelini oluşturduğu iddiası, psikanaliz 
epistemolojisi içerisinde aksiyomatik bir temel inanca tekabül etmektedir. Bu 
temel inancın, Dilman örneğinde olduğu gibi, değiştirilebilir olduğunu düşünmek, 
epistemik açıdan çelişkili görünmektedir. Bu, Dilman’nın psikanaliz teorisinin 
epistemik yapısını değiştirdiğinin bir göstergesidir. 

Dilman’ın Freud yorumu, psikanalizi insan bilimleri içerisinde konum-
landırmayı mümkün kılmaktadır; böyle bir yorum, tüm diğer beşerî ve sosyal 
araştırmalarda olduğu gibi psikanalizin de insan tabiatına yönelik kesin ve genel 
geçer bir teori olmadığı sonucuna götürmektedir. Freud’un asla kabul edemeye-
ceği bir diğer husus da işte budur. O, yalnızca kendi teorisinin kapsamlı bir bilgi 
sunduğunu iddia etmekle kalmayıp aynı zamanda kendisine büyük bir hayranlık 
duyduğu Darwin’in evrim teorisiyle birleştirilebileceğini ve dolayısıyla da bilim-
lerin bütünlüğü görüşünü savunmuştur: “psikanalitik totem görüşüyle Darwin’in 
insan topluluğunun ilk durumuna ilişkin teorilerini birleştirecek olursak, şimdiye 
kadar birbirinden kopuk olan olgular arasında açık bir ilişki kurulmasını sağlaya-
cak bir varsayıma ulaşabiliriz.”22 Freud’un bilimlerin bütünlüğüne olan inancı ve 
daha önce de işaret ettiğimiz gibi zihinsel yapıyla fiziksel-olmayan yapılar 
arasında tesis ettiği epistemik parite anlayışı, psikanaliz teorisinin “anlama”ya 
dayalı insan bilimleri içerisinde mütalaa edilmesine imkan tanımamaktadır. 

 
 
Sonuç 
 
Bu yazıda, Dilman’ın yorumundan hareketle, psikanalizin bilimsel bir teori 

olup olmadığı sorusu üzerinde durduk ve Dilman’ın, “Freud’un kendi döneminin 
ürünü olan Oedipus kompleksinin evrenselleştirilmesi şeklindeki hedonist ve 
mekanik kişilik anlayışı gibi felsefî ve bilimselci yargılardan arındırılması duru-
munda psikanalizin bilimsel bir teori olarak mütalaa edilebileceği” iddiasında 
bulunduğunu gördük. Fakat psikanalizin “bilimsellik” değerini kazandığı alan, 
açıklamaya dayalı doğa bilimleri değil de anlamaya dayalı insan bilimleridir. 
Çünkü psikoloji, deney, gözlem, tümevarım ve nesnellik gibi şartların arandığı 
doğa bilimlerinden farklı olarak, yine bu bilimlerin insan tabiatına dair bir 
açıklamadan aciz olduğu insan bilimleri kümesi içerisinde yer almaktadır.  

 
22   Sigmund Freud, Totem and Taboo, XIII, s. 202. 
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Ne var ki Freud’un kendi anlayışının herhangi bir yoruma sığmayacak kadar 
geniş, “bilimselci” ve kesinlik iddiası taşıması, Dilman’ın psikanaliz yorumunun 
tartışmaya açık olduğunu göstermektedir. Başka bir ifadeyle, Freud’un psikanaliz 
anlayışı, psikoloji, antropoloji, sosyoloji veya herhangi bir insan ve kültür disipli-
ninin içinde mütalaa edilemeyecek kadar çok yönlü bir öğretidir; kısacası, psika-
naliz, yalnızca bir psikoloji teorisi değildir ve böyle bir –Dilman’ın yapmaya 
çalıştığı gibi– sınırlamanın epistemolojik bir tenakuza yol açması kaçınılmazdır. 

O halde, psikanaliz bir doğa veya insan bilimleri teorisi değilse de nedir? Bu-
rada, Dilman’ın düştüğü epistemolojik bir tenakuzdan kaçınmak istiyorsak, psi-
kanalizi, Popper’ın iddia ettiği gibi bir sözde-bilim olarak görmek durumundayız. 
Yahut da en iyi halde, Finkelman’ın yaklaşımında olduğu gibi, bu iki bilim küme-
si arasında bir tür entelektüel faaliyet olarak görebiliriz.23 Bu yaklaşım, Dilman’ın 
psikanaliz yorumunun işe yararlığı noktasında önemli bir perspektif sunmaktadır; 
şöyle ki, doğa bilimlerinin birikimsel gelişim ve deneysel yönteme kayıtsız 
bağlılığının yanı sıra insan bilimlerinin bilişsel anlamda “sezgisel” veya kişisel 
yöntemlerinden unsurları içinde barındırması anlamında psikanalizin bir tür disip-
linler-arası ya da psikoloji-ötesi entelektüel faaliyet olarak görülmesi, hem yan-
daşlarını hem de karşıtlarını “sözde-bilim” tartışmasından uzaklaştırarak insan 
tabiatını anlamaya yönelik yeni arayışlara teşvik edebilir.  
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CONDILLAC’TA DÜŞÜNCE-DİL İLİŞKİSİ 
 

Atakan Altınörs* 
 

THE RELATION BETWEEN THE THOUGHT AND LANGUAGE 
IN CONDILLAC 

 
 

ABSTRACT 
The subject of this article covers Condillac’s approach on the relation be-
tween the thought and language. Condillac is a philosopher who attached a 
particular weight on language so as to expose the human understanding oper-
ations. To his mind, the things that create the memory are signs and in this 
respect “a memory without signs” is an inconsistent, in other words an im-
possible notion. Condillac aserts that ideas connect to each others only via 
signs. For Condillac, language is essentially a system of signs. According to 
Condillac, it is impossible for a human to have a pre-linguistic or extra-
linguistic thought. The though may form only by virtue of signs in other 
words language. For Condillac, speaking, reasoning and generating abstract 
ideas are fundamentally same things.  
Key words: Philosophy of language, relation between the thought and lan-
guage, signs, analyse, Condillac. 

 
ÖZET 
Bu makalenin konusu, Condillac’ın düşünce ile dil arasındaki ilişkiye yak-
laşımıdır. Condillac insan müdrikesinin ameliyelerini/işlemlerini açığa 
çıkarmak bakımından dile özel önem atfetmiş bir filozoftur. Ona göre hafızayı 
meydana getiren şey, işaretlerdir ve bu bakımdan da “işaretten yoksun hafıza” 
çelişkili, yani mümkün olmayan bir mefhumdur. Condillac ideaların birbirine 
ancak işaretler vasıtasıyla bağlandığını savunur. Condillac için dil, esasen bir 
işaretler sistemidir. İnsanın dil öncesi ya da dil-dışı bir düşünceye sahip ol-
ması, Condillac’ın nezdinde imkânsızdır. Düşünce ancak işaretler, yani dil sa-
yesinde şekillenebilir. Condillac’a göre, konuşmak, muhakeme etmek, soyut 
idealar üretmek, temelde aynı şeydir.  

 
*  Dr. Galatasaray Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 
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Anahtar Kelimeler: Dil felsefesi, düşünce-dil ilişkisi, işaretler, analiz, Con-
dillac. 
 

… 
 

Giriş 
 
Düşünce ile dil arasındaki ilişki problematiğinin, Yeniçağ’da birçok filozof 

tarafından işlenmiş bir konu olduğu görülür. Hobbes’tan ve Descartes’tan Berke-
ley’e, Locke’tan Leibniz’e kadar birçok filozof düşünce ile dil arasındaki ilişkiyi 
mülâhaza etmiştir. Condillac da bu konuyu eserlerinde işlemiş ve insan müdrike-
sinin faaliyetlerinde dilin merkezî rolüne dikkat çekmiştir. Condillac’ın düşünce 
ile dil arasındaki ilişkiye yaklaşımını inceleyeceğimiz bu makalede, onun “işaret-
ten yoksun bir hafıza”nın mümkün olmadığı argümanını kendimize kılavuz ala-
cağız. Yukarıda ismi geçen Yeniçağ filozoflarının Condillac’ın görüşleri üzerin-
deki etkilerini de tartışmamıza dâhil edeceğiz. 

Çizdiğimiz çerçeve içinde, makalemizi üç alt başlığa ayıracağız. Problemi-
mizi ve izleyeceğimiz yöntemi belirttiğimiz bu girişin ardından, birinci alt 
başlıkta Condillac’ın dil anlayışının kaynaklarını ve nominalizmini; ikinci alt 
başlıkta dilin türeyişine ve gelişimine dair senaryosunu gözden geçireceğiz. Son-
raki alt başlıkta, Condillac’ın semiyotiğinde birbirinden ayırdığı üç işaret türünü 
ele alarak, analiz ile işaretler arasındaki irtibata odaklanacağız. “Sonuç” kısmında 
ise, Condillac’ın düşünme ile dil arasındaki ilişkiye yaklaşımını değerlendirmeye 
çalışacağız. 

 
 
1. Condillac’ın Dil Anlayışının Kaynakları ve Nominalizmi 
 
İncelememize başlarken, eserlerinde övgüyle bahsettiği Locke gibi Condil-

lac’ın dil anlayışının da insan müdrikesini açıklama çabasının bir ürünü olduğunu 
belirtmek gerekir. Condillac, felsefesinin temellerini attığı ilk eseri Essai sur 
l’origine des connaissances humaines’nin [İnsan bilgilerinin kaynağı üzerine 
deneme] girişinde, öncelikli konusunun insan müdrikesi olduğunu şu cümleyle 
kesinler: «Asla gözden kaçırmamamız gereken öncelikli konumuz, insanın akıllı 
ruhunun [l’esprit humain] incelenmesi, tabiatını keşfetmek bakımından değil, 
ameliyelerini/işlemlerini tanımak bakımından incelenmesidir”1. Bu itibarla, Con-
dillac felsefî çalışmalarının başlangıcında dili, müdrikenin faaliyetinde işaretlerin 
haiz olduğu önem vesilesiyle incelemek lüzumunu hisseder. Felsefî külliyatının 
ilk eserinde, müdrikenin faaliyeti bağlamında yer verdiği dile ilişkin mülâhaza-
ları, Condillac’ın ilerleyen yıllarda kaleme alacağı mantık ve gramer konulu eser-
lerine ve La Langue des Calcules [Hesapların dili] başlıklı son eserine zemin 

 
1 Etienne Bonnot de Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, introduction, 

(elektronik edisyon):  
 http://fr.wikisource.org/wiki/Essai_sur_l’origine_des_connaissances_humaines 
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hazırlar. Böylece Condillac’ın felsefesinde dil giderek ağırlık kazanan bir tema 
haline gelir. 

Condillac dil anlayışında, görebildiğimiz kadarıyla en fazla Hobbes’un, Le-
ibniz’in, Berkeley’in ve Locke’un görüşlerinden beslenmiştir. Kısaca belirtecek 
olursak, Hobbes’un ve Berkeley’in nominalizmi, Leibniz’in işaretlerin sevke tâbi 
[discursive] düşüncedeki tayin edici rolüne dair tespitleri ve Locke’un –genel 
hatlarıyla idealar teorisiyle birlikte– kelimelerin ideaların adları olarak kul-
lanıldığı görüşü, Condillac’ın zihinsel potasında eritilerek imal edilecek yeni bir 
alaşıma katılır. Kısaca belirttiğimiz bu görüşlerin onun üzerindeki etkisini, Loc-
ke’tan başlayarak açmaya çalışalım.  

İdealar teorisi ve bilgi görüşüyle Locke’un mirasından hareketle radikal bir 
duyumculuk inşa etmeye çalışan Condillac, dil anlayışında da ondan etkilenmiş-
tir. Kelimelerin ideaları adlandırdığı, diğer deyişle kelimelerin ideaların işaretleri 
olduğu anlayışı, Condillac’ın Locke’tan devraldığı mirastır: Locke’a göre kelime-
ler ideaların duyulur işaretleridir ve konuşmalarda yerini tuttukları idealar da bu 
işaretlerin münhasır ve doğrudan anlamlarıdır2. Kelimelerin, ideaların duyulur 
işaretleri olduğu hususunda Condillac, Locke ile hemfikirdir3. Dilin işlevi husu-
sunda ise Locke’tan değişik bir vurgulama yapma ihtiyacı hisseder. Bu değişikli-
ğin ne olduğunu, takip eden paragrafta tartışalım.  

Locke’un nezdinde dilin ana işlevi, insanlar arasında “idea mübadelesini” 
sağlamaktır. İnsanlar zihinlerinde görünmez ve kapalı bir şekilde bulunan idealar-
dan müteşekkil düşüncelerini birbirlerine iletebilmek için dışsal ve duyulur işaret-
lere ihtiyaç duymuş ve en kullanışlı işaretler olan eklemli/artiküle seslerden mey-
dana gelen kelimeleri icat etmiştir4. Buna karşılık Condillac dilin, düşünceleri 
ifade etme/dışa vurma işlevinden daha önemli ve temel bir işlevi olduğuna dikkat 
çeker: Dil, iletişimden önce, düşüncelerin meydana getirilmesinde belirleyici bir 
işleve sahiptir. Kelimeler, mevcut olmasalardı tikel/özel algılarla ve tahayyüllerle 
sınırlı kalacak insan zihninin soyut ve karmaşık fikirlere yükselmesini sağlar. 
Condillac’ın dile bakışındaki bu farklılığı, makalemizin takip edecek alt 
başlıklarında ayrıntısıyla ele alacağız. 

Condillac “soyut idealar”a yaklaşımıyla ise Berkeley’in nominalizmine para-
lellik sergiler. Bunu açıklayabilmek için öncelikle Berkeley’in “soyut idealar”a 
itirazını özetleyelim. Locke’un “soyut” olduğunu öne sürdüğü “insan” ideası, 
Berkeley’e göre ancak, siyahî ya da beyaz, uzun veya kısa boylu, vb. olmak gibi 
birtakım ikincil niteliklerle birlikte düşünülebilir5. Berkeley’in nezdinde, bütün 
insanlarda ortak olan niteliklerden meydana gelecek bir “insan” ideası, kavranabi-
lir bir şey değildir. Berkeley’in, Locke’un “soyut idea” kavrayışına karşı 
çıkmakla birlikte, zihnin “genel idealar” meydana getirebildiğini inkâr etmediğine 
de şahit oluruz. Ona göre tikel bir idea, aynı türdeki diğer bütün tikel ideaları da 

 
2 Locke, Essai Philosophique concernant l’Entendement Humain, çev: Pierre Coste, Paris, J.Vrin, 

5. basım, 1998, (III, II, §1) 
3 Condillac, Essai, (I, II, IX, §88); Grammaire, s.29 et passim. 
4 Locke, Essai, (III, II, §1) 
5 George Berkeley, Un Traité concernant les Principes de la Connaissance humaine, Œuvres 

içinde, cilt:I, Fr. çev.: Marilène Phillips, Paris: PUF, s.304 
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temsil eder hale geldiğinde genelleşir6. Fakat bu durum yine de, Berkeley’in nez-
dinde ideaların tabiatının aslen tikel olduğu gerçeğini değiştirmez. Tümelliğin 
idealara değil, adlandırmalara has bir özellik olduğunu savunması itibariyle Berke-
ley nominalist7 bir pozisyona yerleşir. Tümellik, kavramlarımızın değil, ad-
landırmalarımızın bir özelliğidir ve bu bakımdan da tümeller dilin dışında var olan 
entiteler değildir.  

Condillac da “genel olarak insan” diye bir şey olmadığını söyler8. Yani bu 
idea, herhangi realiteye sahip değildir. Locke gibi9, Condillac da genel ideaların, 
bir grup bireysel [individuelle] ideadaki farklı yanların dışarıda bırakılıp ortak 
yanların alınmasıyla, yani soyutlamayla oluşturulduğunu kaydeder10. Condillac, 
buraya kadar Locke ile mutabık kalırken, soyut ideaların aslında sadece “ad-
landırmalar”dan [dénominations] ibaret olduğunu savunmasıyla11, onun görüşün-
den ayrılarak Berkeley’in tarafında yer alır: Condillac da soyut ideaların ad-
landırmalar dışında, yani dil dışında kaim olmadığını iddia eder. Bunun aksini 
farz etmeye kalkışmak ona göre “genel olarak insan”ı bir tuvale resmetmeye 
kalkışıp da sadece bireyleri resmedebilecek bir ressamın” durumuna düşmeye 
benzer12. 

Karşılaştırmamızdan şu sonuca varıyoruz: Locke’un, nominalizmin “kav-
ramcı” [conceptualiste] ve bu itibarla da “ılımlı” bir versiyonunu benimsemesi 
karşısında Condillac, Berkeley ve Hobbes gibi radikal bir nominalizm taraftarıdır. 
Muhakemeyi işaretlerle sevk edilen bir hesaplama olarak mütalâa etmesi itibariy-
le Condillac’ın düşünce-dil ilişkisine yaklaşımı üzerinde Hobbes’un ve Leibniz’in 
etkisi de büyüktür. Söz konusu etkiyi tartışmayı, Condillac’ın işaretler ve analiz 
konulu mülâhazalarını inceleyeceğimiz üçüncü alt başlığa saklayıp, öncelikle 
dilin türeyişi ve gelişimi hakkındaki faraziyesini görelim.  

 
 
2. “Davranış Dili”nden Eklemli Dile 
 
Condillac’ın muhtelif eserlerinde “davranış” ya da “hareket” dili [le langage 

d’action] kavramı karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar “davranış dili” adı kon-

 
6 Berkeley, a.g.e., s.307 
7 Nominalizm, Lalande’ın tanımıyla “genel ideaların mevcut olmadığı, sadece genel işaretlerin 

mevcut olduğu biçimindeki doktrin”dir (Lalande, 1993, s.686); diğer bir tanımına göre ise, “zihin-
de olsun, onun haricinde olsun, genel ideaların gerçekliğini reddeden öğretilerin altında grup-
landığı ad”dır (Blay, 2003, s.732). 

8 Condillac, La logique ou les premiers développements de l’art de penser, Paris: Libraire d’Esprit, 
1780, s.105 

9 Locke soyutlamayı, tikel [particular] şeylerden edinilen ideaların, bu şeylerin genel temsiline 
dönüştürülmesi olarak tanımlar (Essai, II, XI, §9). Zihin soyutlama işlemiyle, benzer tikellerin 
müşterek özelliklerinden oluşan soyut ve genel bir idea üretir. Böylece zihin, dün sütten edinmiş 
olduğu aynı tikel renk ideasını, bugün kireç ya da kardan edindiği tikel renk idealarıyla bir arada 
alıp buna “beyazlık” adını verir ve aynı niteliğe bir daha rastladığı ya da onu düşündüğü her defa, 
onu bu kelimeyle adlandırır (II, XI, §9).  

10 Condillac, Logique, s.106 
11 Condillac, a.g.e., s.106 
12 Condillac, a.g.e., s.107 
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mamış olsa bile, çeşitli duygularla mesajların, jestler ve mimikler vasıtasıyla ak-
tarılabildiği eski çağlardan beri bilinen bir olguydu. Felsefe tarihinde Condil-
lac’tan önce bu olguya dikkat çeken düşünürler vardır. Bunlar arasında akla ilk 
gelen örnekler Montaigne ile Descartes’tır. Montaigne Denemeler’inde13 ve Des-
cartes Metot üzerine Konuşma’da14 sağır-dilsizlerin kullandıkları işaretlerle an-
laşmada, sözel iletişimde bulunan insanlardan pek de geride kalmadığını vurgu-
lamıştır. Condillac’a dönecek olursak, eklemli seslerden müteşekkil dillerin, 
haykırışlarla/nidâlarla desteklenen bir jest dilinden türediği faraziyesini geliştirme 
payesi ise, münhasıran ona aittir. Condillac’ın “davranış dili” kavramını, eserle-
rinden hareketle incelemeye geçelim. 

Condillac Essai sur l’origine des connaissances humaines’in [İnsan bilgile-
rinin kaynağı üzerine deneme] ikinci bölümünün dilin kaynağını ele aldığı ilk 
faslında, konuşma melekesinin “ilâhî bir ihsan olduğu” biçimindeki hipotezi tas-
dik eder “görünürken”, Büyük Tufan’dan bir süre sonra, aralarında anlaşacakları 
herhangi bir dil bilmeyen kız ve erkek çocuk kurgusu üzerinden dilin kökenini 
açıklamayı tercih eder. Condillac dünya üzerinde kendilerinden başka kimse kal-
mamış olan iki küçük çocuk kurgular. Aralarındaki ilk iletişimin, –fizyolojik– 
ihtiyaçlarından kaynaklanan bedensel dışa vurumlarla gerçekleşmiş olacağına 
hükmeder. Çocuklar yavaş yavaş çevrelerini keşfettikçe, dış varlıklardan edindik-
leri duyumları birbirlerine el, kol, baş vb. uzuvlarının hareketleriyle anlatmaya 
çalışır. Condillac’ın kurgusunda, bu çocuklar erişkinliğe geçip bir bebek dünyaya 
getirirler ve bebek bitip tükenmeyen “ihtiyaçlarını” çıkardığı seslerle dışa vurur-
ken yavaş yavaş eklemli seslerden müteşekkil basit kelimeler oluşmaya başlar15. 
Condillac böylece, duyumcu/sansüalist bilgi görüşüyle tutarlı bir şekilde, dilin 
kökenini de “duyumlar” ile açıklamaktadır. 

Condillac Principes généraux de Grammaire pour toutes les langues [Bütün 
diller için gramerin genel ilkeleri] adlı eserinin dillerin oluşumunu mülâhaza etti-
ği birinci bölümünde, yeryüzünde konuşulan bütün dillerin kökeninde, kendi 
adlandırmasıyla bir “davranış dili”nin [langage d’action] bulunması gerektiğini 
savunur: “Jestler, yüz hareketleri ve eklemli olmayan vurgular, işte insanların 
düşüncelerini birbirlerine aktarmada sahip olduğu ilk vasıtalar. Bu işaretlerden 
oluşan dil, davranış dili [langage d’action] diye adlandırılır”16. Ona göre, arzu, 
red, hazzetmeme, tiksinti, vb. şeyler, el-kol ve baş hareketleriyle, bedenin bütün 
hareketleriyle dışa vurulur; ruhun her hissiyatı, bedenin tavırlarıyla dışa vurulabi-
lir: “Beden hissedilir biçimde, lâkaytlık, emin olmama, çözüm bulamama, dikkat 
kesilme, kaygı ve arzuyu bir arada, müteessir olduğu hislerin sırasıyla birbirine 
baskın çıkmalarına göre, güven, sevinç, kaygı, haz, acı, keder, neşe, umut, umut-
suzluk, nefret, sevgi, öfke, vb. duyguları dışa vurur”17. Bu bakımdan, Condillac’a 

 
13 Michel de Montaigne, Essais, livre:II, chapitre: XII, (elektronik edisyon): 

http://homepage.mac.com/guyjacqu/montaigne/livre2/trad/chap013/013.html 
14 René Descartes, Discours de la Méthode, Garnier-Flammarion, Paris: 1966, s.79-80 
15 Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, (II, I, §1). 
16 Condillac, Principes généraux de grammaire pour toutes les langues, Paris: Librairie A.J. Ducour, 

1798, s.6 
17 Condillac, a.g.e., s.7 
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göre dilin kökenine doğru gidildiğinde, orada karşımıza çıkacak ilk ifade biçimi, 
idealarımızı adlandıran “sözler” değil, teessürlerimizi [passions] dışa vuran mi-
mikler, jestler, eklemlenmemiş seslerden ibaret çığlıklar ve nidâlar olsa gerekir. 

Condillac’ın dilin türeyişi ve gelişimi senaryosunda, ilk çağlarda insanların 
aralarında anlaşmaya çalıştığı davranış dili safhasını, eklemli seslerden müteşek-
kil kelimelerle konuşulan sözlü dil aşaması takip eder. Bu itibarla Condillac’ın 
nazarında tek tek diller, bütün insanlarda fıtrî/tabiî olarak ve müştereken bulun-
duğunu düşündüğü bir davranış dilinden çıkarak tekamül etmiştir. Dahası, insan 
davranış diline sahip olan yegâne varlık da değildir; Condillac [bazı] hayvanlarda 
da türe özgü bir davranış dili bulunduğunu hesaba katar: “Davranış dilini meyda-
na getiren işaretler üzerine enine boyuna düşünecek olursanız, bu dilin, organların 
yapılışının bir sonucu olduğunu [...] ve hayvanların yapısal farklılıkları kadar 
farklı davranış dili bulunduğunu teşhis edersiniz”18. 

Condillac’a göre idealarımızı adlandırdığımız eklemli sesler olarak kelime-
ler, dilin gelişiminin son aşamasında ortaya çıkmıştır19. Bu bağlamda akla şu soru 
gelir: Beşeriyeti davranış dili safhasında kalmayıp sözlü dili icat etmeye sevk 
eden nedir? Condillac’ın sözlü dillerin doğuşundan önce kullanıldığını farz ettiği 
davranış dili, şu iki hususta elverişsizdir: 1.Sadece göze hitap ettiğinden uzaktan 
anlaşmada kullanışlı değildir20. Condillac davranış dilinin, teessürlerimizi iletmek 
istediğimiz kişilerin dikkatini çığlık atarak çekmeseydik, bir işe yaramayacağını 
belirtir21. 2.Davranış dilinin “analiz etme” kabiliyeti çok zayıf olduğundan ideaları 
seçik biçimde sunamaz. Condillac davranış dilinin kifayetsizliğini şu sözlerle orta-
ya koyar: “Biz şeyleri, ancak teker teker gözlemlediğimiz müddetçe seçik bir şe-
kilde görürüz. Bu bakımdan davranış dili dezavantajlıdır; zira, eklemli seslerden 
oluşan dilde seçik olan şeyleri, birbirine karıştırmaya müsaittir”22. Condillac dav-
ranış dilinin teessürleri dışa vurmadaki işlevselliğine karşılık, düşüncelerimizi 
ifade etmedeki kifayetsizliğine dikkat çeker. Zira, davranış dilinin temel vasfı, 
hissedilen “şeyleri bir arada” ve “çarçabuk” dışa vurmasıdır23. Condillac’ın bu 
husustaki mukayesesini daha iyi anlamak üzere, bir örnek geliştirebiliriz: can sıkıcı 
bir olay karşısında öfkelenen birini ya da üzücü bir olay karşısında kederlenen 
birini gözümüzün önüne getirelim. Bu teessürlerini mimikleriyle, jestleriyle bir 
anda ve mükemmelen dışa vurmaları mümkündür. Oysa, karşımıza geçip 
katılmadığımız bir görüşü savunan birini antitezle eleştirebilmek, şüphesiz ki ona 
“yüzümüzü ekşitme”nin ötesinde bir dilsel faaliyette bulunmayı gerektirir. 

Böylece Condillac tarihteki fikrî zenginleşmeye paralel olarak davranış di-
linden eklemli dile geçildiğine kanidir. Davranış dilinin analiz kapasitesinin çok 
zayıf olması, ideaları seçik biçimde ifade etmeye imkân vermemesi, insanlığı 
yapay işaretlerden oluşan eklemli dili icat etmeye götürmüştür. Bu tespitlerimizi 

 
18 Condillac, a.g.e., s.8 
19 Condillac, a.g.e., s.20 
20 Condillac, a.g.e., s.7 
21 Condillac, a.g.e., s.7 
22 Condillac, a.g.e., s.16 
23 Condillac, a.g.e., s.16-17 
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gerekçelendirmek üzere Condillac’ın bütün bilimlerle dillerin ortak metodu olarak 
gördüğü “analiz” anlayışını ve işaretler tasnifini incelemeye geçelim. 

3. İşaretler ve Analiz 
 
Condillac semiyotiğinde, üç işaret türünü birbirinden ayırır: 1.Rastlantısal 

[accidentel] işaretler: birtakım özel koşulların, nesneleri bazı idealarımızı 
uyandıracak şekilde idealarımıza bağladığı işaretlerdir; 2.Tabiî işaretler: tabiatın 
sevinç, korku, keder, vb. duygular için [insana ve bazı hayvanlara] yerleştirdiği 
çığlıklardır; 3.İhdas edilmiş [d’institution] ya da yapay işaretler: kendi seçtiğimiz 
ve idealarımızla arasında sadece itibarî [arbitraire] bir bağ olan işaretlerdir24. 
Condillac bu ayrımının ardından okurlarını, hiçbir itibarî işaret kullanamayan bir 
insan farz etmeye çağırır25. Condillac bu adamın yalnızca rastlantısal işaretler 
yardımıyla tahayyül etme ve hatırlama faaliyetinde bulunabileceğini; yani, ancak 
karşısına konan bir nesneyi, geçmişte benzer bir nesneden edindiği algıya bağla-
yabileceğini söyler26. Bu nesne ortalıkta bulunmadığı sırada ise, adamın nesneyi 
iradî olarak hatırlama kudretinden yoksun olacağını savunur. Bu itibarla da o 
kimsenin hafızası, kendi denetiminde olmayan tahayyüllerle, muhayyilesinin 
rastlantısal çağrışımlarıyla sınırlı kalacaktır. Tabiî çığlıklara gelince, farazî adam-
cağız, o tür çığlıkları tetikleyen hisler kendisinde uyanır uyanmaz, çığlık ata-
caktır27. Fakat bu tür çığlıklar adamcağız için bir “işaret” olmayacaktır; zira, 
çığlıkları kendisinde algılar uyandırmayacak, tersine, algılarının etkisiyle 
atılacaktır. Condillac’ın işaretler hakkında buraya kadar naklettiğimiz 
açıklamalarını bir cümlede toparlarsak, yapay işaretler kullanamayan bir kimse 
müdrikesinin faaliyeti üzerinde denetim gücünden yoksun, dolayısıyla da bilişsel 
melekeleri bakımından hayvanat seviyesinde kalacaktır.  

Condillac hafızayı meydana getiren şeyin, işaretler olduğunu hesaba katmak-
tadır: “Kendisinde sadece rastlantısal işaretler ve tabiî işaretler bulunan bir 
adamın hizmete koşacağı hiçbir şeyi yoktur. Demek oluyor ki bu adamın ihtiyaç-
ları sadece muhayyilesini harekete geçirebilir. Böylece, bu adam hafızasız [sans 
mémoire] olsa gerekir”28. Bundan hareketle, hayvanların insanlarınkine benzer bir 
hafızaya sahip bulunmadığına hükmeder29. Ona göre, hayvanlarda ancak muhay-
yel çağrışımlar bulunduğu söylenebilir. Hayvanların beslenme, barınma, savaşma, 
kaçma gibi hayatta kalmalarını sağlayan otomatik tepkileri, refleksiyondan tama-
men yoksun davranışlardır ve Condillac bu tür davranışların bizde de bulunduğu-
nu kaydeder: “Bizi bir tehlikeden kurtarmada çok hantal kalacağı durumlarda, 
[hayvanlardakine] benzer bir şeyi kendimizde de fark ederiz. Meselâ bizi ezmek 
üzere olan bir cisim görür görmez, muhayyile bize ölüm fikrini veya buna yakın 
bir şeyi hatırlatır ve bu fikir de bizi tehdit eden darbeden çabucak kaçınmaya sevk 

 
24 Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, (I, II, 4, §35) 
25 Condillac, a.g.e., (I, II, 4, §37) 
26 Condillac, a.g.e., (I, II, 4, §37) 
27 Condillac, a.g.e., (I, II, IV, §38) 
28 Condillac, a.g.e., (I, II, IV, §39) 
29 Condillac, a.g.e., (I, II, IV, §41) 
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eder. Böyle anlarda, sadece hafıza ve refleksiyona sahip olsaydık, muhakkak ki 
mahvolup giderdik”30.  

Condillac’a göre insan icat ettiği itibarî işaretleri idealarına bağlamaya baş-
ladığında onda hafıza teşekkül eder31. Condillac’ın nezdinde, işaretler icat edip 
kullanabilmek, insanı hayvandan ayıran temel bir beceridir: “İdealar ve mefhum-
lar32 [notions] sadece refleksiyon kabiliyetine sahip varlıklarda bulunabilir. Hay-
vanlara varlıklara gelince, onlarda sadece duyumlar [sensations] ve algılar [per-
ceptions] olabilir. Hayvanlar için yalnızca bir algıdan ibaret olan şey, bu algının 
bir şeyi temsil ettiğine dair yaptığımız refleksiyon dolayısıyla bizde “idea” haline 
gelir”33. Condillac Traité des Sensations [Duyumlar hakkında deneme] başlıklı 
eserinde de işaretlerin genel idealar meydana getirebilmek için zorunlu olduğunu 
vurgular34. Condillac’a göre yapay ya da ihdas edilmiş işaretler, ideaları birbirle-
riyle mukayese edebilmek, birleştirebilmek ve karmaşık ideaları analiz edebilmek 
için de zorunludur. Yapay işaretler olmaksızın ne bilgi ne de refleksiyon müm-
kündür. 

Condillac’ın işaretler ile hafıza arasındaki irtibata dair, yukarıda gözden ge-
çirdiğimiz mülâhazalarını özetlersek, demek ki müdrike “hatırlama” ameliyesi-
ni/işlemini ancak irademize bağlı bir vasıta ile gerçekleştirebilir; bu vasıta, iradî 
olarak ihdas edilmiş “yapay işaretler”den başka bir şey değildir. Sadece rast-
lantısal işaretlerle tabiî işaretlere sahip bir varlığın ihtiyaçları, ancak muhayyilesi-
nin gayriiradî faaliyetlerine imkân verir ve o varlıkta hafızanın varlığından söz 
edilemez. Condillac’ın hafızanın işaretlere muhtaç ve tâbi olduğunu görüşünde, 
eserlerini titizlikle okuduğu Leibniz’den ilham aldığı muhakkaktır. Condillac’tan 
çok önce, Leibniz muhakemenin işaretlere tâbi olduğunu ve izden yoksun bir 
hafızanın imkân dahilinde olmadığını açıkça ortaya koymuştur: “Şayet izden 
yoksun hiçbir hafıza mevcut değilse ve şayet bende gayri-cismanî şeylere bağlı 
düşüncelerin izleri tabiî değil ama itibarî ise (zira, gayri-cismanî olan ile cismanî 
olan arasında hiçbir mecburî temsil bağıntısı yoktur) yani bunlar karakterler ise, 
bundan, karakterden yoksun bilim veya muhakemenin olmadığı sonucu çıkar; 
çünkü her muhakeme ya da ispatlama, öncüllerinin anımsanmasıyla yapılır. Bizim 
zannettiğimiz gibi, karakterden veya tahayyülden yoksun hafıza olmaz”35. 

 
30 Condillac, a.g.e., (I, II, IV, §41) 
31 Condillac, a.g.e., (I, II, IV, §46) 
32 Condillac hangi terimle neyi kastettiği hususunda şu açıklamayı sunar: “Düşünce”, ameli-

ye/işlem”, “algı”, “duyum”, “bilinç”, “idea”, “mefhum” [notion], eşanlamlı kelimeler olarak meta-
fizikte öyle çok kullanılır ki, aralarındaki farkı belirtmek esastır. Ben, ruhun, ister dış intibalar yo-
luyla, ister refleksiyonunu kullanmak suretiyle duyumladığı her şeye “düşünce”; ruhta herhangi 
bir değişiklik meydana getirebilecek ve bu sayede de onu aydınlatıp kılavuzluk edebilecek düşün-
ceye “ameliye/işlem”; karşılaştığımız nesnelerin/objelerin bizde ürettiği intibaa/izlenime “algı”; 
duyulardan gelen bir şey olarak bu intibaın kendisine “duyum”; ondan edinilen bilgiye “bilinç”; 
duyumdan tahayyül/imaj olarak edinilen bilgiye “idea”; bizim eserimiz olan her ideaya da “mef-
hum” [notion] adını veriyorum” (Essai, I, III, §16). 

33 Condillac, a.g.e., (I, III, §16) 
34 Condillac, Traité des sensations, in Œuvres complètes de Condillac, tome: III, Paris: Ch. Houel, 

1798, (IV, VI, §4) 
35 Gottfried Wilhelm Leibniz, Recherches Générales sur l’Analyse des Notions et des Vérités, traduit 

du latin par Emmanuel Cattin et les autres, Paris: PUF., 1998, s.25 
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Diğer yandan, Condillac’ın dilin esasen bir “işaretler sistemi”; düşünmenin 
“hesap yapmak” olduğu anlayışı ise Hobbes’tan mülhemdir: “Birisi muhakeme 
ettiğinde bütün yaptığı, parçaların toplanmasından veya bir toplamın başka bir 
toplamdan çıkarılmasından oluşan bir bakiye düşünmektir”36. Hobbes düşünme 
melekesini de şöyle tarif eder: “Akıl, düşünme yeteneği, düşüncelerimize müşir 
koymak [noter] ve işaret etmek [signifier] için mutabık kaldığımız ad-
landırmaların hesaplanmasından (yani toplanması ve çıkarılmasından) başka bir 
şey değildir; kendi kendimize düşünürken, düşüncelerimize “müşir koymak”, 
onları başkalarına takdim veya beyan ederken ise “işaret etmek” diyorum”37. Hob-
bes’un “hesaplama olarak düşünme” [cogitatio sive computatio] telâkkisi, Leib-
niz’in ardından Condillac’ta güçlü bir şekilde yankılanır: “hesap yapmak muha-
keme etmektir, muhakeme etmek de hesap yapmak”38. Condillac açısından muha-
keme, esasen bir cebir hesabından farksızdır: “Muhakeme ettiğim sırada, hesapla-
ma yapan matematikçi için rakamlar ve semboller ne ise, benim için de kelimelerin 
öyle olduğunu hissederim”39. Condillac’ın iki ayrı ameliye/işlem olmadığını, sade-
ce aynı işleme verilen iki ad olduğunu savunduğu40 muhakeme ve hesaplama an-
cak, itibarî işaretlerden meydana gelen yapay dillerle icra edilebilir41. Condillac’a 
göre bir dil, analiz kapasitesi oranında “yapaylaşır”42 ve en iyi analiz eden dil, 
dillerin en yapayı olan cebirdir. Bunu açmak üzere, Condillac’ın “analiz” an-
layışını tetkik edelim.  

Condillac’ın metodolojisinde analiz çok ayrıcalıklı bir yere sahiptir ve onun 
nezdinde bilimler ile diller, bu ortak metodu kullanmaları bakımından temelde bir 
ve aynı şeydir. Condillac Essai’de bir tuvale resmedilmiş kompozisyonu meydana 
getiren unsurları tek tek fark etmeye benzettiği “analiz”i, Logique’te, gece vakti 
ilk defa gittiğimiz ve vadiye hâkim bir tepedeki şato örneğiyle izah eder: Ertesi 
sabah uyandığımız odadaki pencerenin ahşap panjur kanatlarını bir anlığına açıp 
kapatacak olsak, vadide bulunan şeylerin hepsini o anlık görürüz. Bu hareketi 
defalarca tekrarlasak bile, ihtiva ettiği her şey ile o vadiyi tanımaya yetmeyecek-
tir. Condillac, o vadi hakkında bir bilgi edinebilmek için ihtiva ettiği her şeyi aynı 
anda değil, tek tek, kısım kısım görmek ve uzun uzun bakmak gerekeceğini savu-
nur43. Condillac naklettiğimiz örneğindeki gibi, genel olarak analiz metodunun, 
bir nesnenin/konunun niteliklerini, o niteliklere, içinde bulundukları eşza-
manlı/simültane düzeni zihnimizde de vermek üzere, ardışık bir sırada gözlemle-
mekten ibaret olduğunu kaydeder44.  

 
36 Thomas Hobbes, Léviathan, bölüm: IV, traduction française par François Tricaud, Paris: Sirey. 
37 Hobbes, a.g.e., bölüm: V 
38 Condillac, La langue des calcules, s.254 
39 Condillac, a.g.e., s.253 
40 Condillac, a.g.e., s.254 
41 Hayvanların sürü içinde yavrularını teşhis edebilmesine rağmen onları adet olarak sayamaması, 

Condillac’ın bu tespitindeki haklılığını gösteren bir örnek olarak akla gelir. 
42 Condillac’ın yukarıda incelediğimiz işaretler tasnifi ışığında bakıldığında, onun nezdinde 

Fransızca, Türkçe gibi millî dillerden, –işlem kurallarıyla birlikte– matematiksel sembollere kadar 
hepsinin “yapay diller” kategorisine girdiği görülür. 

43 Condillac, Logique, s.15 
44 Condillac, a.g.e., s.19 
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Condillac’ın idealar kompozisyonu olarak mütalâa ettiği45 düşüncelerimiz de 
analiz yoluyla sarahate kavuşur. Yukarıda naklettiğimiz bir vadinin kısım kısım 
keşfi örneğindeki gibi, “düşüncenin kısımları [...] ardışık bir sırada gözden geçiri-
lir”46. Analiz yoluyla, idealar arasında mukayeseler yapmak ve bu yolla ara-
larındaki bağıntıları ve üretebilecekleri yeni ideaları keşfetmek üzere idea kom-
pozisyonları bileşenlerine ayrılır [décomposer]47. Condillac analizi, bizi daima 
eşyanın/şeylerin menşeine/kaynağına yükseltmesi bakımından “keşiflerin hakikî 
sırrı” diye nitelendirir48. Ona göre, analizin müdrike için faydası, müdrikeye en 
yalın seviyedeki ideaları takdim etmesidir49. 

Condillac düşüncelerin ancak dil sayesinde analiz edilebileceğini vurgular: 
“Bir düşüncenin bileşimini meydana getiren idealar zihinde eşzamanlıyken, ko-
nuşmada art arda gelir: demek ki düşüncelerimizi analiz etme yollarını bize sağ-
layan, dillerdir”50. Sözlü dillerde düşünceler, kelimeler vasıtasıyla analiz edilir: 
“Düşüncenizi bileşenlerine ayırmak için, idealarınızın işaretleri olan kelimeleri 
birbirinden ayırdınız. Her kelimede bir ideayı tek başına dikkate aldınız. [...] Öy-
leyse idealarınızın her birini bizatihî/kendinde dikkate almaya ve bağıntılarını 
keşfetmek için birbirleriyle karşılaştırmaya, kelimelerin kullanımıyla muktedir 
olsanız gerek”51. Condillac analizin, yapay işaretler olmadan icra edilemeyeceğini 
vurgular52. Yapay işaretler kullanabilmenin, teorik bilgiler üretebilmek için bir ön 
şart olduğunu da açıklar. Şöyle ki, Traité des animaux [Hayvanlar üzerine dene-
me] başlıklı eserinde, tabiî işaretlerle sınırlı hayvanların bilişsel melekelerinin de 
çok kısıtlı olduğunu belirtir53. Hayvanların türe has içgüdülerden kaynaklanan 
“pratik bilgiler” ile sınırlı kaldığını, yani kendisi için neyin faydalı neyin zararlı 
olduğunu bildiğini; oysa insanın pratik bilgiler yanında teorik bilgiler de ürettiğini 
kaydeder54. Teorik bilgiler seviyesine yükselmeye imkân veren şey, sözlü dildir. 
Neticede, yapay işaretlere, yani dile sahip bulunmayan mahlûkat çevresi hakkında 
bulanık, gayri-seçik ve içgüdüsel tasavvurların ötesine geçemez.  

Condillac için analiz bilimlerin ve dillerin ortak metodudur. “İyi işlenmiş bir 
bilim, iyi kurulmuş bir dilden ibarettir”55 ve bu bakımdan da onun nazarında bi-
limler diller ve diller de bilimlerdir: “Bir bilim yaratmak, bir dil kurmaktan farklı 
bir şey değildir; ve bir bilimi öğrenmek de iyi kurulmuş bir dili öğrenmekten 
başka bir şey değildir”56. Bilimlerle dillerin ilerlemesi paralel gerçekleşir ve birbi-
riyle bağlantılıdır ve bilimlerdeki hatalı muhakemelerin sebebi, dillerinin kötü 

 
45 Condillac, Grammaire, s.39 
46 Condillac, Logique, s.20 
47 Condillac, Essai, (II, I, VII, §66) 
48 Condillac, a.g.e., (II, I, VII, §66) 
49 Condillac, a.g.e., (II, I, VII, §66) 
50 Condillac, Grammaire, s.41 
51 Condillac, a.g.e., s.44 
52 Condillac, a.g.e., s.61 
53 Condillac, Traité des animaux, s.45 (elektronik edisyon): 
 http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/philo/textesph/TRAITE_DES_ANIMAUX_Originel.pdf 
54 Condillac, a.g.e., s.45 
55 Condillac, La langue des calcules, s.8 
56 Condillac, a.g.e., s.256 
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kurulmuş olmasıdır. Muhakeme sanatı her zaman “iyi kurulmuş bir dile indirge-
nebilir”57.  

Condillac’a göre dilin ilk konusu düşüncenin analizidir58. Diller, farklı mü-
kemmellik/yetkinlik düzeylerindeki analitik metotlardan ibarettir59 ve mükem-
mellik düzeylerindeki farklılık da analiz etme kapasitelerinin farklılığından kay-
naklanır60. Yani, en mütekâmil/yetkin diller, en fazla analiz etme kapasitesine 
sahip olanlarıdır. Diller, analiz kapasiteleriyle doğru orantılı olarak yapaylaştığına 
göre, en iyi analiz eden diller en yapay olanlarıdır. Condillac’a göre cebir en me-
todik, analiz kapasitesi en yüksek, dolayısıyla en mükemmel dildir. Matematiğe 
açık seçiklik ve ispat gücü sağlayan da cebrin dilini kullanmasıdır61.  

 
 
Sonuç 
 
Makalemizdeki tetkiklerimizin ışığında, Condillac’ın düşünce-dil ilişkisine 

yaklaşımını değerlendirmeye geçerken şu tespitlerini bir kez daha hatırlayalım: 
1.Tabiî işaretlerden oluşan “davranış dili”nin analiz etmedeki kifayetsizliği, eski 
çağlarda insanları sözlü dilin icadına sevk eder; 2.Eklemli seslerden müteşekkil 
kelimeler iradî olarak ihdas edilmiş yapay işaretlerdir; 3.Yapay işaretler kullana-
mayan bir kimse, müdrikesinin faaliyeti üzerinde denetim gücünden yoksun, do-
layısıyla da bilişsel melekeleri bakımından hayvandan farksız olacaktır; 
4.Çevremizdeki şeylere dair tikel duyumlardan soyut ve genel idealara geçiş ke-
limeler sayesinde mümkün olmaktadır; 5.Müdrike hafızaya alma, hatırlama, 
karşılaştırma, bir araya getirme, bileşenlerine ayırma,vb. işlemler yapabilmek için 
dile muhtaçtır.  

Condillac’ın inceleyegeldiğimiz mülâhazalarından çıkan sonuç, onun “dil-
öncesi” veya “dilden bağımsız” bir düşünme faaliyetini, birtakım muhayyel 
çağrışımlar dışında imkânsız gördüğüdür. Condillac’ın nazarında, konuşmak, 
muhakeme etmek/akıl yürütmek, soyut idealar üretmek, esasen aynı şeydir62. 
Condillac’ın insan müdrikesinin faaliyetlerinde dilin merkezî bir rol oynadığı 
görüşüne, Harris ve Taylor da dikkat çekerek Condillac’ın attığı en önemli 
adımın, insanın dili kullanmadan ne düşünme ne de diğer zihinsel melekelerini 
iradî olarak denetleyebileceğini açıklamak olduğunu belirtir63. Yazarlar, Condil-
lac’ın dilden önce insan zihninin fizyolojik ve çevresel uyaranlara tâbi olduğunu; 
eski bir duyumunu iradî olarak anımsayamayacağını ve zihinsel melekelerini 
yönlendiremeyeceğini ortaya koymadaki başarısını vurgular64. İnsana, zihinsel 

 
57 Condillac, Logique, s.108 
58 Condillac, Grammaire, s.61 
59 Condillac, La langue des calculs, s.256 
60 Condillac, Grammaire, s.34 
61 Condillac, La langue des calculs, s.9 
62 Condillac, Logique, s.107-108 
63 Roy Harris ve Tablot J. Taylor, Dil Bilimi Düşününde Dönüm Noktaları-I, çev: Eser ve Cem 

Taylan, Ankara: TDK yay., 2002, s.114 
64 Harris ve Taylor, a.g.e., s.114 



394 Atakan Altınörs 

melekelerini iradesiyle yönlendirme imkânı tanıyan şeyin dil olduğunu bu kadar 
açık seçik gösterme payesi, felsefe tarihinde gerçekten de Condillac’a aittir. 

Dil Condillac’ın nazarında sadece düşüncenin dışa vurum aracı değildir; dilin 
insana kendi düşünceleri üzerinde sağladığı denetim ve analiz gücü, düşünceyi 
ifade işlevinden daha aslî ve önceliklidir. İnsan müdrikesini dış şartlara tâbi ol-
maktan kurtarıp yaratıcı bir melekeye dönüştüren, dilin ta kendisidir. Condillac 
insanda dil öncesi ya da dil-dışı bir düşünce bulunmadığı tezini, radikal nomina-
lizmiyle tutarlı bir şekilde geliştirmeyi başarmıştır. Eserlerinde her zaman övgüy-
le bahsettiği Locke’u bile bu hususta eleştirmekten geri durmamış ve onu müdri-
kenin faaliyetinde işaretlerin ne kadar zarurî olduğunu görememekle suç-
lamıştır65. Zira ona göre, «Locke zihnin, kelimeler işe karışmaksızın ideaları bir-
leştirdiği veya ayırdığı zihin önermeleri meydana getirdiğini farz eder”66. Loc-
ke’un bu faraziyesi dil-dışı ya da dil-öncesi bir düşüncenin mümkün olduğunu 
tasdik manâsına geleceğinden, Condillac’ın nezdinde asla kabul edilemez. 

Condillac’ın dil anlayışı, birçok filozofa ilham vermiştir. Onun dil anlayışının 
en önde gelen takipçisi ve aynı zamanda dikkatli bir eleştirmeni Rousseau’dur. 
Rousseau’nun, sözlü dillerin bir “davranış dili”den tekamül ettiği faraziyesini 
Condillac’tan devraldığı görülmektedir. Condillac’ın dil anlayışının etkisi Yeniçağ 
filozoflarıyla da sınırlı kalmamıştır. Altıok’un67, Anglosakson filozoflar tarafından 
geliştirilmiş “analitik” felsefenin tarihî köklerinden birinin Condillac’ın analiz 
metoduna kadar uzandığına ilişkin tespiti de son derece yerindedir. Analitik felsefe 
geleneğinin, düşünceleri dil analizi yoluyla açıklığa kavuşturma metodunun tohu-
munu atmış filozoflardan birinin Condillac olduğu muhakkaktır.  
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OLMAK VE ARAMAK 
 

Özkan Gözel* 
 
 

Öz 1. ‘Bir kimsenin benliği, kendi mânevỉ varlığı, kendi. 
 2. (hlk.) ‘1. Dere, çay; 2. sulak, verimli yer’ 

 = ET. OT. öz ‘iki dağ arasında bulunan dere’ 
 ; öz ‘vadi’(Eleges, 1)  

Özen 1. ‘Özenme, ihtimam, itina’ 
 < öz ‘kendi, öz’+ en  

 2. (hlk.) ‘Birbirine yakın iki dağın arasındaki uzaklık’ 
 < öz ‘iki dağ arasındaki yol’ 

 
Köken Bilgisi Sözlüğü, T. Gülensoy, TDK  

  
 “Als Sorge ist das Dasein das “Zwischen” 

 [“Özen olarak Dasein, “ara”dır”] 
  

 Martin Heidegger1 
 

 
TO BECOME AND TO SEARCH 

 
 
ABSTRACT 
Rejecting the conception of subjectivity or selfhood as a substantial entity 
which is determined sub specie aeternitatis, this work tries to describe it as 
an event which ‘becomes’ itself through a temporal process. The subject 
which is event rather than essence or substance becomes itself through the 
search for itself, a temporal process where the subjectivation occurs “be-
tween”, that is to say between sky and earth, life and death, possibility and 

 
*  Yrd. Doç. Dr Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi. 
1   Heidegger, M., Sein und Zeit, § 72, s. 374. Türkçedeki iki ayrı tercümeye baktığımızda her ikisin-

de de ifadenin ıskalandığını görüyoruz. Yardımlı, “Kaygı olarak¸ oradaki-Varlık «arada» olandır” 
diye çevirirken (Varlık ve Zaman, Heidegger, M., çev. A. Yardımlı, s. 528); Ökten, “İhtimam-
göstermeklik olarak var olan Dasein’dır «arasında» olan.” (Heidegger, M., Varlık ve Zaman, çev. 
K. H. Ökten, s. 398) diye çevirmiş. Oysa burada, özen/ihtimam/kaygı olmaklığıyla Dasein’ın biz-
zat «ara» olduğu, «ara»nın kendi olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, ‘ist’ ifadesinin italikle yazılmış 
oluşuna dikkat çekmek gerek.  
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impossibility, hope and fear… Further, one must say that the subject itself is 
the Between (Kıstak, Berzah). Becoming-in-the-between is the very event 
which makes possible the subjectivation of the subject through temporality 
and as a searching process.  
Key words: Subject, Subjectivity, Subjectivation, Self, Essence, Time, Tem-
porality, Being, Becoming, Between, Becoming-in-the-between, Searching, 
Unity, Difference.  

 
ÖZET 
Bu çalışmada; özneliği, kendine kapalı bir bütün olarak daha baştan belir-
lenmiş yani bir kerede ve toptan verilmiş tözsü bir zatiyet (entity) olarak de-
ğil, zaman içre olan, oluşan, olagelen ucu-açık bir mâ-cera, bir süreç, bir ara-
yış, kısaca bir oluş olarak tasavvur etmeyi deniyoruz. Özneliği ‘duruk’ bir 
şey olarak değil de, oluş içre zamana yatırılmış bir kendilik olarak, şu halde 
kend’oluş olarak tasvir ve tahlil ediyoruz. Bu çerçevede bilhassa ‘ara’ kav-
ramını öne çıkarıyoruz: Kendilik (öz), bir şey gibi, bir töz gibi, tözsü bir şey 
gibi ‘durmaz’, ama ‘olur’; olmak ise, ara-da-olmak’tır. Kend’oluş olarak an-
laşılan kendilik, yer ile gök, ölüm ile dirim, imkan ile imkansızlık, havf ve 
reca, kabz ve bast… arasında olur: ara-da-olmak, oluşun ve kend’oluşun biz-
zat ‘öz’üne içkindir. Öz(nelik), ‘ara’nın kendisidir: ‘İnsan kıstaktır’. Yine bu 
bakımdan, kend’olmak ara-maktır. Öznelik, arayışın faili ve ortamı, giderek 
kendidir. Sonuçta; arayan, arayış içre olan, giderek ara-yışın kendi olan özne, 
aradığı şeyin izinde kend’olur: kend’oluş artık bir izoluş’tur. Kend’oluş so-
runu çevresinde dönen bu çalışma, bu cümleden olmak üzere öznelik ve za-
man meseleleriyle doğrudan bağlantılı bir biçimde varlığın farklı kip ve/ya 
düzeylerini belli bir açıdan tasavvur etmeyi deniyor. Son olarak; bu çalışma, 
ele aldığı meselelere yaklaşırken temel bir imkan olarak Türkçe duyma, dü-
şünme, söyleme ve yormayı öne alıyor, öneriyor.  
Anahtar Kelimeler: Kendilik, Kend’oluş, Öz, Öz’leme, Öznelik, Zaman, 
Varlık, Oluş, Durum, Tambulunuş, İzoluş, Çift-olma, Birlik, Bir-ara-da’lık, 
Ara, Ara-yış, Ara-da-olmak, Aramak, Olmak, Durmak, Onmak.  
 

… 
 

I. Oluş ve Kend’oluş 
 
Öznelik ve fakat aynı zamanda bir ortam ve o ortamda cereyan eden neyse o 

olarak kendilik, bir kend’oluştur. Bir seyirdir kend’oluş, bir hareket. Haddizâtında 
ne bir en soi’dır kend’oluş, ne bir soi-même.2 Kendime gelirim, kendimden geçe-

 
2  Düz karşılığı “kendi, bizzat kendi” olan bu Fransızca kelimenin mümkün harfi karşılığı “aynı-

kendi”dir. Soi-même, kendiliği “aynılık” ile kayıtlı olarak sunar ve tözsü bir tasavvuru akla getirir. 
Kend’oluş tâbiriyle kendiliği, baştan ve toptan verilmiş duruk bir zâtiyet (entity) olarak değil de 
bir imkân, bir olma imkânı, dolayısıyla da bir tekevvün olarak tasarlamayı amaçlıyoruz. 
Hatırlatalım ki olmak diye karşıladığımız Arapça kâne fiili etimolojik olarak hem kevne (oluş), 
hem tekevvüne (oluşum), hem de imkâna (olabilirlik) kaynaklık ediyor. Sonuçta kend’oluş tâbiri, 
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rim, kendimi bulurum, kendimi kaybederim – kend’oluş… Kendinin kendiyle 
örtüşme zorunluluğuna tâbi olmayışı, bir oluş olan kendiliğin bizzat “öz”üne içkin 
olsa gerek. Kend’oluş, bir oluş olarak kendilik, kendinin kendiyle mesafesinden 
soluklanır. Kendinin kendiyle bu örtüşmezliğinden imkân (olabilirlik) neşet eder, 
kevn (oluş) ve tekevvün (oluşum) mümkün olur. Kendinin kendine yakınlığı 
zımnında hep bir mesafeyi barındırır; böylece tamamlanmamışlık, hitama erme-
mişlik olarak kend’oluş bir yolalma, bir ara-yış’tır. Kendi ile kendi arasındaki 
aralık, bir tekevvünü haber verir: kendilik bir imkân, kend’oluş bir 
kend’olabilmedir.  

Öz olabilmekliğim olarak kend’olabilmem, kendimi bir tekevvün, bir imkân 
olarak bilmeme ve bulmama izin verir. İmkânın eksikli kipi olarak imkânsızlık da 
tekevvününün öğesi olarak kend’olmaya dahildir. Heidegger’e sorarsak Dasein’ın 
“en öz imkânı” olan ölüm, “imkânsızlığın imkânı”dır. Yani imkânların sonu ve 
nihaî imkân olan ölüm, böyle olmakla Daseinı olma imkânında, kend’olabilmek-
liğinde belirler. Angstta, mutlak ve aşılmaz en öz olma-imkânı olarak ölüm 
karşısında duyulan Angstta ölüme atılmış-olma ifşa olur ve böylece son için atılmış-
olma olarak varoluş, kendini ölümlü-olma’da belirlenmiş olarak bulur. Özen’de 
(kaygı’da) Dasein’ın kendi-olma-imkânını açığa seren ölüm, bu yolla onun bütün-
olmaklığını mümkün kılar. İşaret etmek gerekir ki Heidegger’de ölüm ve olma, 
karşı karşıya konumlandırılmaz, daha ziyade birlikte ele alınır; ancak burada biz, 
Heidegger’in ölüm düşüncesine odaklanmayı değil, ölüm ve olma’nın kend’oluşta 
nasıl biraraya geldiğini göstermeyi ve bu minvalde ölümü bir eş-imkân olarak res-
metmeyi amaçlıyoruz.  

“İmkânsızlığın imkânı” olan ölüm, keza eş-imkân olarak gösterir kendini: 
Hayatı gölge gibi takip eden, ona eş-lik eden ölüm, karşıtı olmak bir yana onunla 
çift oluşturur. Öte yandan bu eşlikte, bu birbirine eş olmada, hiçbir biçimde birbi-
riyle çakışma ve özdeşleşme söz konusu değildir. Birbirine ait olan hayat ve 
ölüm, böyle olmakla kend’oluşuma birlikte-aittir. Başka bir ifadeyle, bir çift ola-
rak hayat ve ölüm, eşliği mümkün kılan bir sıhriyete sahiptir; öte yandansa onlar, 
çakışmamacasına ayrı ve özdeşlikten uzaktır. Çift-olmada, karşıtlık ve 
kayıtsızlığın ama aynı zamanda özdeşlik ve aynılığın ötesinde bir-birin-den-olma 
olarak birbirine-ait-olma söz konusudur: ölüm ve hayat, uyku ve uyanıklık, imkân 
ve imkânsızlık, gök ve yer… birbirlerinden ayrı olmakla birlikte, birbirlerinden 
olarak birbirlerine aittir. Çiftin birbirine özdeş olmayan, biri diğerinden farklı her 
bir unsuru, yek diğerine nispetle izah edilebilir, çünkü bunlar ayrıma rağmen 
ve/ya ayrımla birlikte, hatta ayrım sayesinde birbirlerine aittir. 

 
kendiyle aynı olma anlamında soi-même’i değil de, aralık bırakılmışlığında bir imkân ve tekevvün 
olarak kendiliği düşündürmeyi amaçlıyor: Kendinin kendiyle çakışma zorunluluğuna tâbi ol-
mayışı, kendinin kendiyle arasındaki mesafe ya da aralık, kısacası kendiliğin bir bütünün ka-
panmışlığında verili olmayışı, kend’oluş adı altında kendiliği öznelik ve fakat aynı zamanda bir 
ortam ve o ortamda cereyan eden neyse o olarak tasavvur etmemizi mümkün kılıyor. Esasen 
kend’oluşsal zamansallık, kendiliğin aralık bırakılmışlığından, arada olmaya bırakılmışlığından 
soluklanır, ki imkân ve tekevvünden bu surette söz edebiliyoruz. Son bir not: en soi, Türkçede 
kendinde olarak karşılanıyor. 
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Ölüm “sonunda” her nasılsa bize gelecek, bizi hayattan edecek bir şey ol-
manın ötesinde ve öncesinde hayati bir şey olarak daha en baştan hayata eşlik 
eder. “Kişi doğduğunda ölmek için yeterince yaşlanmış demektir”3; bu yüzden, 
şair sözü hilâfına hiçbir ölüm “erken ölüm” değildir4. Eli kulağındadır ölümün, 
sanki doğar doğmaz okunmuş salâmız. Haddizâtında “ölüm, kend’ölümümdür”: 
bana gelir, beni benden eder. Muntazırdır ölüm, muntazar olmasa da; atlamaz, 
ıskalamaz, tam zamanında gelir: gölgemin üstüne kapaklanır, kendimi ölürüm. 

Hayata eş, eş-imkan olarak ölüm, yaşayana çoktan kend’olma imkânını, bir 
imkân olarak kend’oluşu bahşetmiştir. Ölüm hayata eş-olur: Olmasaydık ölür 
müydük, deriz sağduyulu bir biçimde; peki, ölmeseydik hiç olur muyduk? 
Kend’oluşumuz öyle bir şey ki olmamış olamadığımız gibi ölmeyecek de 
olamıyoruz. Hayat ölümlü, ölüm hayatidir. Bir çift olarak olmak ve ölmek, kevn ü 
fesat âleminde birbirlerine eşlik ederler; biri diğerinin mütemmim cüzü olarak 
hilkatin çatallı düzenine aittirler. 

 “Görünmeyen uyum görünenden âlâ”5. Görünen düzen ayrılma ve aykırılık, 
giderek çatışmadır. Uyuyoruz-uyanıyoruz, nefes alıyoruz-nefes veriyoruz… her 
ân ölümle dirim arasında medd ü cezri yaşıyoruz. Kend’oluşumuzun, kevnî sey-
rimizin bir gereği olarak ölümü ve hayatı, (ayrı ayrı tasavvur etsek de) birarada 
tadıyoruz. Denir ki her gece, ertesi sabah uyandığında aynı benini yerinde bula-
mama endişesiyle başını yastığa koyarmış Mozart. Adına kendilik (soi-même!) 
dediğimiz bir süreklilik-kalıcılık, dolayısıyla zamanüstülük yanılsaması olmasın? 
Dün gece yastığa bıraktığım ben, sabah uyandığımda bulduğum benle aynı mı? 
Değilse bu beni şu bene, uyanıklığı uykuya, nefes alışı nefes verişe bağlayan ne? 
Her ân yaratılmıyorsam bu inkıtâlarla malûl temâdî neyin nesi? Hilkat, çiftlerin 
(ezvâc) sarmaşık düzeni olsa gerek: hem benzeşen hem başkalaşan; hem birleş-
meksizin birbirine sarmaşan, hem de ayrışarak çatallanan çiftlerin. Oluş, evet, ya 
da var-yok düzeni – adına varlık demişiz. 

 Bir tekevvün olarak kend’oluş, ölümle dirim, var ile yok, uyku ile uyanıklık, 
imkân ile imkânsızlık arasındaki ilişkinin meydanıdır. Sarmaşan ve çatallanan, 
hem sarmaşan hem çatallanan çiftlerin ilişkisidir bu, çatışan ve/ya birbirine 
katışan karşıtların değil. Karşıtlıkta birbirine mütenâkız ve yabancı, giderek hasım 
iki şeyin karşı karşıya gelişi söz konusuyken, çift-olmada çakışmamacasına ayrı 
ve fakat “nesep ve/ya sıhriyet” ile yine de birbirine bağlı iki şeyin birbirine eş 
oluşu ve eşlik edişi söz konusu. Karşılaşan, bu karşılaşmada çatışan karşıtlar, bir 
sentezde birbirine katışıp massolma eğilimindedir. Oysa birbirine salınan çiftin 
unsurları, birbiriyle sarmaşırlar ve fakat birbirine katışmazlar, ara ya da ayrım 
mahfuzdur zira. Neden Türkçemizde uy-u-mak ile uy-an-mak aynı ‘kök’ten gel-
miştir, aynı gökten düşmüştür? Nasıl olup da bu fiil çifti, aradaki ayrıma ve görü-
nürdeki karşıtlığa rağmen birbirlerine ait olabiliyor? Ya da nasıl olup da karşıt 

 
3  Heidegger’in Der Ackermann aus Böhmen’den alıntısı, bkz. Sein und Zeit, § 48, s. 245. Ayrıca 

bkz.: “Olgusal Dasein doğmuş olarak varolur, ve doğmuş olmakla, ölüme doğru varlık anlamında 
daha şimdiden ölmektedir”. Sein und Zeit, § 72, s. 374; krş. Varlık ve Zaman, çev. A. Yardımlı, s. 
528.  

4  Cemal Süreya: “Her ölüm erken ölümdür / Biliyorum tanrım.” Üstü Kalsın şiirinden. 
5  Héraclite, Fragments, 54. 
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anlamlara sahip görünen bu iki fiil, aynı ‘kök’ten gelebiliyor? Uyumak ve uyan-
mak, birbirinden ayrıdır, yine de birbirine aittir; böyle olmakla bunlar, birbirlerini 
izah ederler. Bunun gibi, birer hadise olarak uyumak ve uyanmak da bir çift oluş-
turur, birbirlerine eşlik eder ve böyle olmakla birbirini izah eder; sözgelimi 
‘uyandım’ dediğimde, ‘az önce uyuyor oluşuma’ zımnen atıfta bulunurum, keza 
‘uyuyacağım’ dediğimde ‘henüz uyanık’ olduğumu ima ederim. Çift-olma, bir 
olma ilişkisidir; bu yüzden duruk değil devingendir. SVŞ, çiftin bir arada olma 
tarzıdır. Ölümle hayat, imkânla imkânsızlık, uykuyla uyanıklık, nefes alışla nefes 
veriş… arasında biteviye SVŞ vardır: savaş ve/ya seviş. 

Çiftin unsurları çeker birbirine, çeker birbirini ve çekişirler de; geceyle gün-
düz gibidirler: Aynı günün gecesi, aynı günün gündüzü olarak birbirlerine çeker-
ler; sonra, birbirlerini itiyormuş gibi yapıp birbirlerini çekerler – olan, süregiden 
bir savaştır, bir seviş. Gece ve gündüz, birbirine sarılır, birbirini sarmalar, birbi-
riyle sarmaşır; giderek seçilmez olur gâlip-mağlûp. Bilhassa şafak ve gurûb, ge-
ceyle gündüzün ÇKŞM anlarıdır: ilkin bir çakışma var görünür, sonra çekişmeyi 
fark ederiz, biri diğerine galebe çalar: ya güneş âlâyişle yükselir ya gece sükûnet-
le çöker; ‘birbirine salınan’ ve fakat ‘birbirine katışmayan’ aydınlıkla karanlığın 
biteviye arbedesi6 böylece bir sonraki fasla devrolur. Keza ÇKŞM, kend’oluşta 
bihakkın câridir: oldum olası ‘çekişirim’ ve ‘çakışırım’ kendimle. Ömrümü boylu 
boyunca kat eden kendimle çekişmeme onulmaz bir tutarlılık (kendiyle çakışma) 
çabası eşlik eder. Kend’oluş…: SVŞ. Kah savaşır, kah sevişiriz; hem savaşır, hem 
sevişiriz; savaşır gibi sevişir, sevişir gibi savaşırız, öylesine ki seçilmez olur savaş 
ve seviş; keza, savaşmanın eksikli kipi olarak sıvışırız da. Bu yolladır, bu yoldadır 
kend’oluş, kend’ölüş… SVŞ, bizi kılar: “SVŞ her şeyin babası ve kralıdır: kimini 
tanrı yapar, kimini insan; kimini köle yapar, kimini özgür”7 

 
 
II. Kend’oluş ve Zaman 

“Zaman, arzunun sabırsızlığıyla ölçülür 
 ve yaklaşılan ölümün verdiği korkuyla” 

Sénac de Meilhan 
 

 
6  SVŞ ibaresinin çift-anlamlığını (SaVaŞ ve/ya SeViŞ), tasavvufỉ bir ıstılah olarak arbede üzerin-

den açıklığa kavuşturabiliriz. Düz anlamı, ‘savaşmak’, ‘kavga etmek’ olan arbede, ıstılahỉ olarak 
sâliklerin ve galebe halindeki bazı sufỉlerin Hak ile tartışmalarını, çekişme ve kavga etmelerini 
ifade eder. Buna müşacere ve muhaseme de denir. Bir naz ve samimiyet hâlidir. Hz. Berhiya’nın 
arbedesi buna ilginç bir örnek teşkil eder: Hz. Musa kavmi ile yağmur duasına çıkınca Tanrı, 
‘Berhiya kulum da duaya katılmadıkça, bu kavme yağmur vermem’ der. Hz. Musa onu bulur, ricâ 
eder ve dua mahalline getirir. Ve Berhiya Tanrı’ya niyazla şöyle der: ‘Bu yaptığın şey senin ne 
fiiline, ne de hilmine yaraşır! Ne gördün de rahmetini kestin! Yoksa rüzgârlar mı emrini dinlemi-
yor, ya da rahmetin mi tükendi veya günahkârlara gazabın mı şiddetlendi? Bu günahkârları yarat-
madan önce affedici değil miydin! Rahmeti yarattın, şefkatli olmayı emrettin, ama sen böyle 
yapıyorsun! Yoksa rahmetini bizden esirgiyor veya bizi elinden kaçıracağından korktuğun için 
hemen cezalandırmak mı istiyorsun?’ Berhiya Tanrı’ya böyle nice sözler söyler. Sözü biter bitmez 
semâda bulutlar peydâ olur ve sicim gibi bir yağmur yağmaya başlar. Hz. Musa, Berhiya’nın bu 
sözlerine çok öfkelenir. Tanrı ise ona ‘ey Musa! Berhiya beni her gün üç defa güldürür’, der. Bkz. 
Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 50-51.  

7  Héraclite, Fragments, 53. 



402 Özkan Gözel 

Zamanı nasıl anlamalı, onun varlık ve oluş ile ilişkisini nasıl düşünmeli? Bu 
ezeli soruları burada ele alacak değiliz. Sadece konumuz açısından birkaç hususu 
aydınlatmakla yetinecek ve Türkçe düşünmeyi deneyeceğiz. Önce Heidegger’in 
zamanı tanımlaya çalışan bir cümlesine göz atalım: 

 
Die Zeitlichkeit “ist” überhaupt kein Seiendes. Sie ist nicht, sondern zeitigt sich.8 
 
Kuşkusuz tercümesi güç bir cümledir bu. Türkçe’de mevcut iki tercümeye de 

bakarsak A. Yardımlı bu cümleyi “Zamansallık genel olarak bir varolan-şey de-
ğildir. Yoktur, ama kendini oldurur ya da zamansallaştırır.”9 diye karşılarken, K. 
H. Ökten “Zaten zamansallık bir varolan olarak var olan bir şey değildir ki. Za-
mansallık var değildir; o, kendini husule getirendir.”10 diye karşılar. Mesele gelip 
sein fiilinin tercümesine dayanıyor. Almanca sein, Fransızca être, İngilizce to be, 
Latince esse fiillerinin Türkçede tam bir muadili bulunmuyor. Bununla birlikte, 
bu fiillerin yaklaşık karşılığını Türkçede olmak ve durmak fiillerinde bulabiliriz11. 
Durmak Türkçede koşaç (copula) işlevi gördüğünden sein’ı karşılamaya ilkin 
daha elverişli görünür. ‘Gök mavidir/mavidurur’ derken durmak koşaç olarak iş 
başındadır. Öyleyse ilk adım olarak sein’ı durmak üzerinden düşünebiliriz. Ama 
bu durumda, sein ‘dır/durur’ olarak karşılanabilse de, Seiendes’e ‘duran’ diyemi-
yoruz; onun yerine ‘olan’ veya ‘varolan’ diyoruz ki bu durumda söz konusu iki 
Almanca kelime arasındaki temel önemi haiz etimolojik ilgiyi ıskalamış oluyoruz. 
Eğer ‘durmak’ ve türevleri üzerinde ısrar etseydik ve ‘zeitigt sich’ ibaresini de 
‘olur/zamansallaşır’ diye alsaydık cümleyi şöyle çevirecektik:  
 
 “Zamansallık, hiçbir surette bir duran [varduran] değil“dir”. O, durmaz, ama olur, 

[eş deyişle] zamansallaşır”. 
 

 Buradan yola çıkarak zamanı, durmak üzerinden değil de daha ziyade olmak 
üzerinden anlaşılması gerektiğini söyleyebiliriz; şu halde, zamanın varlık ile iliş-
kisini ‘olma’ üzerinden ve ‘olma’ ile birlikte düşünmek gerekecektir. Yine, za-
manı duruma göre değil oluşa göre düşünmemiz gerekecektir: zaman du-
ran/olan/varolan değildir, zira zaman olur, oluş içre zamansallaşır. ‘Zaman“dır” 
ifadesini ihtiyatla kullanan Heidegger, zamanı isim halinde değil fiil halinde al-
mayı tercih eder ve vurguyu ‘zamanlaşma’ üzerine yapar. Olmak ve oluş Türkçe-
de; süreyi, süreci, dolayısıyla zamanı, zamansallaşmayı düşündürür; bu yüzden, 
Türkçede varlık ve zaman ilişkisi durmak üzerinden değil de olmak üzerinden 
anlaşılabilir. Öte yandan, fiilleşme yani zamansallaşma eğilimindeki zaman, hiç-

 
8  Heidegger, M., Sein und Zeit, § 65, s. 328. Bu ifâdenin İngilizce tercümesi: “Temporality «is» not 

an entity at all. İt is not, but it temporalizes itself.” Heidegger, M., Being and Time, trans. by J. 
Macquarrie & E. Robinson, s. 377; ve Fransızca tercümesi: “La temporellité n’«est» absolument 
pas un étant. Elle n’est pas, elle se tempore.`` Heidegger, M., Etre et Temps, tr. par F. Vézin, s. 
389.  

9  Heidegger, M., Varlık ve Zaman, çev. A. Yardımlı, s. 465. 
10  Heidegger, M., Varlık ve Zaman, çev. K. H. Ökten, s. 348. 
11  Sein’ı karşılamak üzere olmak demek varken varolmak demek, kimi zaman bir nevi haşiv intibaı 

veriyor; buna mukabil existieren’i varolmak diye karşılayabiliyoruz. 
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bir surette bir duran/olan/varolan (isim hali) değildir; dolayısıyla ontolojik 
ayrımda zaman, âdeta olma’nın, olmaklığın (varlığın) tarafında yer alır. Peki 
‘ne’dir zaman? Yoksa, varlığın (olma’nın) kendisi midir?  

Varlığı durmak üzerinden değil de olmak üzerinden düşündüğümüzde, onu 
zamana yatırılmış olarak buluyor ve bu surette varlık ve zamanı birlikte ya da 
birarada düşünebiliyoruz. Olmak fiili, varlık ve zamanı birlikte düşünmemize 
yardım eder; zira zaman, oluşta mündemiçtir. Duruk olmayan, isim hali olmayan 
zaman, cereyan ve deveran eder. Zaman, zamansallaşır. Zaman (Zeit) hâsıl eder 
(zeitigen); oluş, husûle gelmedir (Zeitigung). Oluşta, varlık-ve-zaman biraradadır. 
Heidegger, varlık ve zamanın esasen bir olduğunu sarahatle ifade eder: 
 
  “Varlık ve Zaman’daki ‘Varlık’ ‘Zaman’dan başka bir şey değildir, çünkü ‘Zaman’, 

Varlığın hakikatinin ilk adı olarak kullanılır; bu hakikat de Varlıkta özünü sürdüren-
dir ve böylece de Varlığın kendisidir.”12 

 
İmdi, Heidegger varlık ve zamanı birlikte, hatta bir olarak düşündüğüne göre, 

hiç olmazsa Heidegger düşüncesi bağlamında sein fiilinin karşılığını münhasıran 
değil ama öncelikle olmakta aramak makul görünüyor. Zira varlık-ve-zaman, 
olmakta, birbirine ait olarak biraraya geliyor ve birbirini izah ediyor. 

Öte yandan durmakta varlık, duruk olarak kavranır, zamandan, diyakroni 
olarak zamandan adeta yalıtılmış olarak. Esasen kavrama çabasında anlak, oluşu 
durdurma eğilimindedir. “Gök mavi-dir” derken, göğü kavrayışımız zaman-sız ya 
da zaman-üstüdür. Bu ifade göğün durumunu veya bir durum olarak göğü dile 
getirmekte, ama göğün oluşunu veya oluş olarak göğü ıskalamaktadır. Şunu söy-
lemek gerekir: Bulanıklığı durultmak ihtiyacındaki anlak, devingenlik içindeki 
oluşu durdurmaya yani onu zaman-üstü kavramlarla yakalamaya çalışır; sonuçta 
onu, tözsüleştirerek zamansızlaştırır ve duruklaştırır. Bu surette za-
mansızlaştırılan oluş, idea ve töz olarak kavranır.13  

Varlığın zuhur tarzları vardır: oluş gibi, durum gibi. Olmak, oluşu; durmak, 
durumu düşündürür. ‘Olmak’ ve ‘durmak’ eş-anlamlıdırlar, ama aynı anlamı ifade 
etmezler, ayrım mahfuzdur zira. Oluş, zamanladır, zamandadır; oluşta, varlık 
zamana yatırılmıştır. Durmak’ta ise, zaman sanki durmuştur, varlık duruk-
laşmıştır adeta. Öte yandan, değişiklik ve devinimi haber veren bir durumdan 
diğerine geçişte yine olma, oluşum iş başındadır: bir olay vuku bulur, durum de-
ğişir. Hülasa, her duruk şey, bağrında derin, göze çarpmaz bir devinimi saklar, bir 
değişiklik olası-lığını barındırır; gün gelir geçiş mümkün olur, olası olan olagelir. 
Oluş geçişlidir, durum dahi geçicidir. 

Olagelen nedir, ne olup bitmektedir? “Hele bir durup düşünelim” deriz. Dura 
düşüne anlarız, keza vâkıf olmak için durmamız (vekafe) gerekir. Anlama ça-
basıyla biz Türkler meselelerin “üstünde dururuz”, İngilizce konuşanlara düşense 

 
12  ‘‘Sein’ ist in Sein und Zeit nicht etwas anderes als ‘Zeit’, insofern die ‘Zeit’ als der Vorname für 

die Wahrheit des Seins genannt wird, welche Wahrheit das wesende des Seins und so das Sein 
selbst ist.” Heidegger, M., Metafizik Nedir? / Was ist Metaphysik?, s. 17. 

13  “Varlık ve düşüncenin birbirine-aidiyeti”ni (Parmenides) durmak üzerinden düşünemez miyiz? 
Krş. Heidegger, M., Introduction à la Métaphisique, s. 124-199.  
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“altında-durmak”tır (under-stand). Almancadaki verstehend fiili söz konusu ol-
duğunda da benzeri bir şeyle karşı karşıyayız. Düşünmek, bir duraksamadır, ne-
den sonra olayın üstüne kıvrılmadır. Bir duraksamayla gelen ve meselenin üstün-
de durmamızı gerektiren anlama çabası, sarahati yani duruluğu talep eder daima. 
Duru bir fikre, sabit bir karara varmak için, toz dumanın kalkmasını, bulanık su-
yun durulmasını, istikrarın avdet etmesini bekleriz. Oluş, akış ve seyirdir: zaman-
ladır, zamandadır; anlama çabası içersinde düşünce, bu devinimi durdurma, bu 
bulanıklığı durultma ihtiyaç ve inadındadır. Su gibidir oluş, bizse onu dondururuz 
kavramlarda. Sonuçta, zamanı yani zamansallaşmayı (husulü, oluşu) paranteze 
alırız ve varlığı durmak üzerinden sub specie aeternitatis kavrarız.  

Yine de, olmak ve durmak arasında yaptığımız ayrım kati değil eğilimseldir. 
Dilin kullanımında görüleceği üzere, bunlar bazen bir ölçüde birbirinin yerine 
geçebilirler: ‘Gök mavidir’ diyebileceğimiz gibi, yaklaşık bir anlamda ‘Gök mavi 
olur’ da diyebiliriz. Ya da birlikte kullanılabilirler: ‘Durmakta olan’ deriz ya da 
çok farklı bir anlama gelmek üzere ‘oladuran’ deriz. Olanca yakınlığa rağmen, 
yine de bir ayrım söz konusudur. Bu fiil çiftinin unsurları, aradaki ayrıma rağmen 
ve/ya ayrım sayesinde, birbirine ait olarak, birbirini hem mümkün kılar hem de 
izah eder. Kimbilir belki de dilin temel mantığı böyle işler. Kelime çiftinin her bir 
unsuru, anlamını yalıtık bir biçimde kendinde taşımaz, daha ziyade yek diğeriyle 
(karşıtıyla demiyoruz) girdiği, ayrımı varsayan ilişkiden kazanır. Ayrım, çiftin her 
bir unsurunda ortak olduğundan, birlikteliği mümkün kılan şeydir aynı zamanda, 
birlikteliği yani biraradalığı. Uç bir örnekle ifade etmek gerekirse, hiçbir şekilde 
bir ve aynı olmayan ‘ak’ ve ‘kara’ ayrımdaki ortaklık üzerinden birbirine eş (çift) 
olur.14 ‘Ak akçe kara gün içindir’ örneğine göz atarsak, ‘ak akçe’ ve ‘kara gün’, 
ayrım üzerinden bir çift oluşturur. Çiftin unsurları, karşıtlığın ötesinde birbirlerine 
ait olarak hem birbirlerini izah eder, hem de bir arada yeni bir anlam alanı tesis 
eder. Anlam, bir-ara-da-lık’tan tevlit eder. Sonuç itibariyle, çiftin unsurlarından 
herhangi birine münhasıran ait olmayan ara, unsurları ayırdığı gibi biraraya da 
getirir. ‘Ak’ ve ‘kara’ ne birbirlerinden tam mânasıyla ayrıdır, ne de tam 
mânasıyla birdir; onlar basitçe bir-ara-da’dır, tıpkı ‘olmak’ ve ‘durmak’ gibi.  

Varlığı, o da kendi payına varlığı anlatan durmak; konmaktır, kalmaktır, 
oturmaktır, bulunmaktır, bir halde devamlı olmaktır. Son şıkta ‘durmak’, bir hal-
de devamlı olmaktır; belki ancak bu yolla zamanı, durmak üzerinden düşünebili-
riz; ama gene de süredurum bir “devamlı olma”dır. İmkâsızlığın imkânı olarak 
oladurmadır bu – tambulunuş. Oladurumda ne olay söz konusudur ne durum. 
Olmanın optimumu olarak oladurmak, onmak demek olsa gerek. Oysa kevn ü 
fesat düzeninde oluş ve bozuluş birarada olur, onarım ve yıkım iç içe vuku bulur: 
hiçbir şey oladurmaz; söz konusu olan sarmal bir hareketle olaydan duruma, du-
rumdan olaya geçen biteviye bir olageliştir.  

Zaman, oluşun sarmal hareketidir. Hem aynılaştırır (synchroniser) hem ayırır 
ve ayrıklaştırır (diachroniser). Hem derler ve toplar, hem dağıtır ve serper. Oluşun 

 
14  Çift olma, sabit bir duruma işaret etmez; ve, çift olmanın farklı kipleri vardır. Dahası, bir unsur 

birden fazla unsurla farklı açılardan çift olabilir ve çiftleşerek farklı anlamlar peyda edebilir: ol-
mak/durmak bir çift oluşturabildiği gibi, olmak/ölmek de farklı türden bir çift oluşturur. Bu husu-
su ayrıca ele almak gerekir.  
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sarmal hareketinde varlık, hem icmâl olur hem de şerh. Veya Heidegger’in diyeceği 
gibi varlık olageldikçe, zamansallaştıkça kendini açar ve kapar. Lévinas ise, za-
manın ayrılığını öne çıkarır, bu ayrılıktaki aşkınlık imkânına işaret eder:  
 
  Zaman, çakışmamazlığın şu daiması, ama aynı zamanda ilişkinin, iştiyak ve bekleyi-

şin şu daiması demektir.15  
 
Bizce türkü, aynı fikri çok daha yüksek ve ince bir biçimde ifade etmiştir:  

 
Uzanıp giden tren yolları 
Açılıp sarmayan yârin kolları 

 
İrtibat, Kavuşmama, Temâdi, Arzu ve Bekleyiş… Lévinas bir “ayrılık”, bir 

“arzu” olarak özün özgeyle özlem ilişkisini diyakronik zaman üzerinden bir 
aşkınlık imkanı olarak okur. Belki bize de, bu özlem ilişkisini mümkün kılan 
irtibata, özün özgeyle ilişkisini mümkün kılan şeye, öz ile özge arasındaki bağa 
işaret etmek düşer. Hem bu surette, aynı zamanda senkroniyi de düşünmek müm-
kün olur. Açılır yârin kolları, iştiyâk buradan doğar; ve lâkin sarmaz: bizi özlem 
içinde bırakır. Sürekli bir kavuşma beklentisi içinde kavuşamamadır bu. Lévi-
nas’ın diyeceği gibi “ilişkisiz bir ilişki”. Böylece biz “uzayıp giden” kavuşma 
iştiyak ve özlemi ve kavuşamama hâli içinde, imkânla imkansızlığın birbirine 
sarmalandığı aşkınlık imkânını buluruz. Lévinas, birleşme ve kaynaşmada yani 
aynılaşmada değil, ayrılık ve başkalıkta yani ayrılmada arar aşkınlık imkânını. 
Birliğin ve kaynaşmanın (union ve fusion) değil, ayrılığın ve gayrılığın (sépara-
tion ve alterité) belirleyici olduğu bir beraberliği savunan bu düşünce, ben ve 
başkası arasında vaz’ edilen asimetrik ilişkiden de okunabileceği üzere, diyakroni 
yani ayrı-zamandalık düşüncesine hararetle sâdıktır. 

Başkalığın ve ayrılığın filozofu Lévinas, bir aynılık ve içkinlik, dolayısıyla 
senkroni eleştirisiyle “varlık-bütün”de eriyen, eriyeyazan özneliği zaman ile ilişki 
demek olan başka/lık ile ilişki üzerinden aşkınlığa açmayı denemiştir. Felsefeye 
öteki üzerinden öteyi sokma ve böylece ontolojizmin hegemonyasını kırma dene-
mesidir bu. Ne var ki bu yaklaşımda, etik ve ontoloji (diyakroni ve senkroni) bir 
arada ele alınmak yerine, sanki tabaka tabaka ele alınmakta ve âdeta karşı karşıya 
getirilmektedir; sonuçta, ontolojinin önünde ve üstünde bir mevkie, mevki olma-
yan bir mevkie (non-lieu) yerleştirilen etik, bir désontologisation olarak 
alınmaktadır. Nitekim Levinas, ötekiyle ilişkideki “çıkar-gözetmezlik” (désintere-
sement) olarak etiği, “varlık-tan-soyunma” (dés-inter-essement) olarak okumak-
tadır. Varlık-tan-soyunma’da, varlığın senkronisinden etik-diyakronik bir hareketle 
âdeta öteye ‘sıçranmaktadır’. “Başka türlü var olmak”tan (être autrement) değil, 
“var olmaktan başka türlü”den (autrement qu’être) bahseder Lévinas.16 “Başka 

 
15  Lévinas, E., Le Temps et l’Autre, s.10. 
16  Lévinas bağlamında être’i, mümkün olduğunca varlık olarak, bazı durumlarda da var olma olarak 

çevirdik. Keza, varlığın hadise ve süreç hali mânasına essence’ı, varlaşım olarak çevirdik. Lévinas 
bağlamında être olmak ile karşılanabilir mi ya da ne ölçüde karşılanabilir sorusu düşünülmeyi 
bekliyor. Sadece şunu söyleyelim: nasıl çevrilirse çevrilsin, Lévinas’ın senkroni ile karakterize 
olan être’i durmak mefhumu üzerinden kavranılmaya daha elverişli görünüyor; nasıl ki Heidegger 
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türlü var olmak”, kifayet etmemektedir, çünkü bu durumda özne yine de senkroni-
de, aynılıkta, kısaca var olma’nın (varlığın) ekonomisinde tutulu kalmaktır. Oysa 
başka/lık ile ilişki olarak etik, varlığın (var olma’nın) ekonomisinde massedilmeye 
bir itiraz, senkroninin aşılmasına bir çağrıdır. 

Levinas varlığı adeta kütlevỉ, yeknesak ve yekpare bir şey olarak 
tanımlamakta, sonra onun ötesine geçmekten söz açmaktadır, varlığa içkin baş-
kalığı ve varlığın farklı düzeylerini teslim etmek yerine, varlığı bir aynılık rejimi-
ne hapsetmekte ve zamanı (diyakroni olarak zamanı) ve başkalığı onun ötesinde 
bir yere konumlandırmaktadır. Peki ama varlığın durum gibi, oluş gibi farklı kip-
lerini (zuhurlarını, düzeylerini, mertebelerini) ayırt edemez miyiz? Genel olarak 
varlığı bu kiplerin biraradalığında düşünemez miyiz? Yine, bu çerçevede, varlığı 
senkroni ile diyakroninin bir-ara-da’lığında düşünemez miyiz? Oluşu varlığın 
zamana yatırılması olarak tasavvur edemez miyiz? Oysa Lévinas’ın eğilimi, baş-
kalığı ve diyakroniyi varlıktan (être) kesin olarak tard etme ve onu içkin bir senk-
roni ile karakterize etme yönündedir: 
 
 Varlaşım (essence,) harbin ifrata varmış senkronisidir… İfrata varmış hemzamanlılık 

(contemporaneité) veya içkinliktir.17  
 

Zamanı, hareketsiz ezeliyet-ebediyetin hareketli imgesi olarak yorumlayan 
bütün bir felsefi geleneğin rağmına Heidegger, onu sonlu varlığın bizâtihi 
sınırlanışı olarak görür ve “olanın olmaklığının ontolojik ufku” olarak niteler. Öte 
yandan Levinas, “sonlu olan’ın Tanrı ile ilişkisi” olarak anlar zamanı18. Tanrı, 
olma’nın (varlığın) ötesindedir ve o “bütünüyle Öteki”dir. Sonlu olanın Tanrı ile 
kurduğu ilişki diyakroniktir. Ve diyakroni, varlığın senkronisini inkıtaa uğratır.  

 Ezeliyet-ebediyet bir yana, zamanın her halükârda sonlulukla aslî bir ilgisi 
vardır. Keza, olmak ve durmak sonlu varlığın kârıdır. Oladurmak ise, daha ziyade 
sonsuzluğa ve bu anlamda zamanüstülüğe işaret eder. Uçmak’ta zaman yoktu/r; 
zaman, burada/n/dır. Ve dünyada olmaklığıyla kend’oluş, zamansaldır.  

Ne olmaktır uçmak, ne de durmak. Sonsuzluk ve zamanüstülük olarak uç-
mak, oladurmaktır. Uçmakta olmak değil, optimum bulunuş olarak onmak; dur-
mak değil oladurmak söz konusu olmalıdır. İmkân ve imkânsızlığın ötesinde 
onmanın yeridir, yer-olmayanıdır uçmak. Ora, tambulunuştur; özleme (ve ne de 
arzu ve ihtiyaç) söz konu değildir orada. Oysa özleme (ve arzu ve ihtiyaç), dünya 
içre zamansal varlıklar olarak bizim buradaki bulunuşumuzu, sonlu varlıklar 
olarak olmaklığımızı belirler. Olmaklığımızı belirleyen özleme, zaman-
sallığımızın ifadesidir aynı zamanda.  

 
bağlamında sein’ı, olmak üzerinden kavramak evla görünüyorsa. Öte yandan isim olarak varlık, 
gerek être, gerekse sein söz konusu olduğunda vazgeçilmez görünüyor. 

17  Lévinas, E., Autrement qu’être, s. 15. Lévinas bağlamında essence, varlaşımı belirtir. Essence, 
varolan’dan (ens, étant, Seiendes) farklı olarak var olmaklığa, varlaşmaya (esse, être, Sein) gön-
dermede bulunur yani var olma hadisesine ve sürecine; bu yüzden essence, “öz” (eidos, quiddité) 
olarak çevrilemez. Bkz. Autrement qu’être, s. 9, ve s. 13, dipnot.  

18  Lévinas, E., Le Temps et l’Autre, s. 8 vd. 
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 Özün (kendiliğin) fiilleşmesi ve zamansallaşması olarak öz-leme, böyle ola-
rak, bir haleti ruhiye olmanın ötesinde temel bir olma tarzıdır.19 Bu yüzden, özle-
meden kalkılarak özün varlığına (olmaklığına) ışık düşürebiliriz. Kendinin 
kend’olmaya doğru atılımında yani özün öze doğru gelişinde ve aynı zamanda 
kendinin başkasına yani özün özgeye yönelişinde; keza özün, gerek kendi kendi-
ne, gerekse özgeye gösterdiği özende özleme iş başındadır. Kend’oluşa mahsûs 
olan özlemeden yola çıkarak zamansallığımızın anlamına yaklaşabilir ve sonlu 
olmada, olmanın sonluluğunda belirlenen kend’oluşumuzun özgüllüğünü bu te-
melde anlamaya çalışabiliriz. 

Öz’leme, özün fiilleşmesi ve zamansallaşmasıdır: öz, özlemede isimden fiile 
çıkar ve zamansallaşır; öte yandan özleme, temel bir hâlet-i ruhiyedir. Sonuçta 
özlemenin zamansallığı, kendiliği (özü) olmaklığında belirler. Kendiliği zamana 
yatırılmış olarak tasavvur etmek, onu kend’oluş olarak adlandırmayı mümkün kılar; 
zira, zamanı olmak üzerinden ve olmakı da zaman üzerinden düşünebiliyoruz.  

Öz-leme, ilkin ayrı-zamandalığı düşündürür. Öte yandan özleyen, özlenenle 
hemzamanlı hemhâlliğe (aynı-zamandalığa) can atar. Şu halde öz-leme’de, hâli-
hazır ayrı-zamandalık (diyakroni) ile gelecekte vukuu umulan aynı-zamandalık 
(senkroni) birarada, öz-leyen de bu aradadır.20 Öte yandan, mâzideki bir hemhâlliğe 
de özlem duyabiliriz. Sonuçta öz-leyen, geçmiş, hâl ve istikbâlin birbirine sarma-
lanmışlığında diyakroni ile senkroniyi bir-ara-da yaşar. Sarmal zaman fikri bu bir-
ara-da-lığı ifade eder. Gerek özün kendi özüyle ilişkisi olarak kend’oluş, gerekse 
özün özgeyle ilişki olarak birlikte-oluş, – diyakroni ile senkroninin biraradalığında 
– sarmal bir yönlenmeyle vuku bulur. 

Gerek itminan ve tutarlılık arayışı olarak kend’oluşta, gerekse diyakronide 
aranan hemzamanlı birlikte-oluş arzusunda onmaya ve tambulunuşa özlem vardır. 
Onmaya yani optimum bulunuşa özlem, dünya içre zamansal varlıklar olarak 
bizim semâvî veya dünyevî tasa(rı)larımızı alttan alta ve iyiden iyiye besler. Din-
darı dinsizi herkes, “cennette bir yeri” olsun ister. Öldükten sonra yâd edilmek 
güzeldir, buna tanık olunamasa da. İster evlât olsun bu ister bir eser, geride bir 
yâdigâr, bir hâtıra bırakmak isteriz. Lévinas’ın sözünü ettiği velûdiyet21 de bir 
yönüyle bu çerçevede anlaşılabilir. Benden olanda, kamışımdan, kalemimden ya 
da fırçamdan çıkma olanda sürüp gitme (oladurma) özlemidir burada söz konusu 
olan. Kendilik, bu imkânda, bu imkânsızlıkta aşkınlığı arar. Kend’oluş, bu 

 
19  Krş. Varlık ve Zaman’da Sorge (özen/kaygı) analizi. Heidegger’e olan borcu teslim etmemiz 

gerek. Bununla birlikte belirtmeliyiz ki burada ne bir şerh çabasına girişiyoruz, ne de koşut bir 
söylem üretmeyi amaçlıyoruz. 

20  Olma’yı (varlığı) senkroni ile karakterize eden ve onu âdeta diyakroniden arındırılmış olarak 
tasavvur eden Lévinas’ın hilafına, olma’yı ve kend’oluşu senkroni ile diyakroninin biraradalığında 
düşünmeyi deniyoruz.  

21  Lévinas “töz-aşma’nın aşkınlığı” (la transcendance de la trans-substantiation) olarak adlandırdığı 
velûdiyette (fécondité), “kendiyle özdeşleşmeyi ve fakat aynı zamanda özdeşleşmede ayrılmayı” 
görür. ‘Yaşlanma ve ölüm üzerinde bir zafer ve sonsuz zaman’ olarak velûdiyette, varlığa (duru-
ma!) karşı mesafe kazanılmıştır. Krş. Totalité et Infini, s. 299 vd.; Le Temps et l’Autre, s. 85 vd. 
Keza, “Aynı’dan Başka’ya” doğru bir yönelim olarak eser, ölümden ötede olma [özlemi]nin, 
“bensiz bir zamanda” hâlâ olma [özlemi]nin bir ifadesidir. Krş. Humanisme de l’Autre Homme, s. 
43 vd.  
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arayışın öznesi ve ortamıdır. Evlât ve eser, özencimizdir. Keza, durumdan çıkma 
özlemi ve bu özlemde saklı imkân olarak velûdiyet, bura’da-ora’yı-arama olarak 
uçmak’a-doğru-olma’dır. Burada vurgu, olmaklığımızı belirleyen -e-doğru-olma 
üzerinde, yönelme üzerindedir: Uçmak, “sonunda” varılacak bir yer olmaktan 
ziyade, kendisine yöneldiğimiz, kendisiyle yönlendiğimiz bir yerdir, bir yer-
olmayandır; öylesine ki zamansal varlıklar olarak olmaklığımızı bu yönelmişlik, 
bu yönlenmişlik içersinde belirlenmiş olarak buluruz.  

Bir aşkınlık imkânı olarak benden olanda oladurma yöneliminde, zamanın 
ağına ilmek atmayı deneriz. “Göklerin krallığında” yâd edilmeyi ummasak da, 
“tarihte müstesna bir yer”e hayır demeyiz; zira unutulup gitmeyi değil, özlemle 
hatırlanmayı isteriz. Geride bir yâdigâr bırakmışsak, “gönüllerde taht kurmuşsak”, 
artık “ölsek de gam yemeyiz”, çünkü “ölüm üstünde bir zafer” kazanmışızdır. 
Sonuç olarak kend’oluşsal zamansallık, ölümden ve fakat aynı zamanda uçmak-
tan soluklanır. Durum ile oladurum arasında kend’oluş, ölüm’e-ve-fakat-aynı-
zaman-da-uçmak’a-doğru-olma’dır. Kend’oluş, gökle yer ara-sın-da-olma’dır ve 
fakat aynı zamanda gökle yerin biraradalığıdır. Bu bir-ara-da-lık’ta, çakışma ve 
kaynaşma anlamında bir birleşmişlik söz konusu değildir; zira biraradalık’ta ara 
vardır. Oluşun “birliği” işte bu aradan soluklanır.  

 
 
III. Arayış 
 

 “Anlaşılmıştır ki yolcu da, yol da, menzil de sensin!” 
 Azizüddin Nesefi 

 
Kıstaktır insan: farklı iki ortam arasında yer alan, bununla birlikte ne bu iki 

ortama tam manasıyla benzeyen ne de onlardan tam manasıyla ayrı olan ara ortam, 
iki şeyi birbirinden ayıran, yine de onları bir anlamda birleştiren üçüncü şey – 
ara.22 Bir kıstak olarak insan, gökle yerin, ölümle dirimin, imkânla imkânsızlığın 
bir-ara-da-lığıdır. SVŞ, bu arada olagelir: kend’oluş, hem özneliktir, hem ortam. 
İki yaka, iki yan, iki taraf savaşmak ve sevişmek üzere insanlık ortamını, bir ortam 
olarak kend’oluşu seçmiştir. İnsan savaşmanın ve sevişmenin yalnız ortamı değil 
öznesidir de: SVŞ, onda, ondan ve fakat onunla, onun dahliyle olur. Bu yüzden bir 
ara-yış olarak kend’oluş, arayışın ortamını yine kendinde bulur. Gökle yerin, 
ölümle dirimin, imkânla imkânsızlığın biraradalığından, arada kend’oluşa giden 
bir yol vardır; kend’oluş kendine giden yolun kendisidir aynı zamanda. “Yolcu! 
Yol yok, der Antonio Machato, yol yürüyerek açılır”. Bu yüzden, yürüyerek açılan, 
aradıkça aralanan kend’oluş yolda-olma’dır. Öz-leyişimizden, giderek öz-leyişin 
kendi oluşumuzdan dolayı arıyoruz; öte yandan, arada olduğumuz için öz-lüyoruz. 

 
22  Kıstak ve berzah eşanlamlı olup basitçe ‘ara’ demektir. Berzah tasavvufî bir terimdir aynı zaman-

da. İbnü’ül Arabỉ, Fütühât-ı Mekkiyye’de şöyle yazar: «Berzâhlarda bulunan kemâl, başka bir yer-
deki kemâlden daha üstündür; çünkü berzah sana hem kendisine hem de başkasına dair bilgi verir; 
berzah olmayan ise sadece kendisi hakkında bilgi verir. Çünkü berzah, iki ucun aynasıdır. Berzahı 
gören onda iki ucu görmüştür”. Suad el-Hâkim, İbnü’l Arabỉ Sözlüğü, s. 115. Ayrıca bkz. Süley-
man Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, “berzah” md. 
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Yolcuyuzdur, durumun kesafetine boğulukalmadıysak; yoldayızdır, durumdan 
çıkışı arıyorsak. 

Kronoloji bilgisine inat, başlangıç sonda dürülüdür ve son başlangıçta. Baş-
langıcın itkisiyle bir şey açılmaya başlar. Açılan şey bir yolculuktur, bir mâ-
cerâ.23 Kendi başına, başlı başına bir sergilenme, bir açılmadır başlangıç. Oluş, 
sanki başlangıçta rüşeym halinde toplaşıktır; yolcu, yol ve menzil başlangıçta 
dürülüdür. Bir kere başlayınca artık işi biten bir şey değildir başlangıç: biz yol 
aldıkça kendini açar o, açar ve kapar. Biz yol aldıkça anlamlanır, biz yol aldıkça 
anlamlaşır. Başlangıca (ve/ya sona) doğru yürüdükçe, öze doğru yol alırız. Yürü-
rüz öze doğru. Öz, “e-doğru-olma”da açar kendini; “e-doğru-olma”da fiile çıkar 
ve zamansallaşır. Öz, öz-leme’de olur. 

 Yolcu da, yol da, menzil de bir değil midir? Kend’oluş, kendinden kendine 
yolculuk değil midir? Kend’olmak, kendine doğru gelmek değil midir? Baş-
langıçta (ve/ya sonda) dürülü olan neyse öz-lemede yani kend’olmada açar kendi-
ni. Yolda olmak, özlemektir; zira, öz-lemiş olmaktır yola çıkışı mümkün kılan ve 
ara-yan olarak öz-leyen arada olmaya bırakılmışlığında öze doğru yola çıkmıştır 
çoktan.  

Öze doğru olma’da vurgu, yolculuğu ve yolda olmayı imleyen –e doğru ol-
ma’yadır. Hiçbir şekilde essence/eidos olmayan öz (kendilik), ne baştan ve toptan 
verilmiş bir şey, ne de yolculuğun “son”unda ele geçirilecek bir şeydir. Ama biz 
özümüzü – kendimizi – yolda-olma’da, –e doğru olma’da deneyimleriz. Öz, öze 
doğru olma’da açar kendini, kendini özleme’de izhar eder. Vurgu isim haliyle öze 
olmaktan ziyade, fiil haliyle özlemeyedir. Öz, özlemede fiilleşir: öz, öz-ler. Bir 
isim olarak öz, özlemede izhar olur, nasıl ki yolcu yolda-olma’da, kendilik 
kend’olmada izhar oluyorsa.24 Varlığı durmak (esse) üzerinden düşündüğümüzde, 
denebilirse, zamanı ve oluşu paranteze alıyoruz; kalıcı ve sabit, dolayısıyla “za-
man-üstü öz”lerin (essence/eidos) peşine düşerek, olan biteni tözsü kavramlarda 
ifade etmeye başlıyoruz. Oysa olmakta, varlığı zamana yatırılmış olarak düşünme 
imkânını duyumsarız.25 Dolayısıyla olmak üzerinden düşünülen öz (kendilik), 
fiilleşmişliğinde ve/ya zamansallaşmışlığında öz-leme (kend’olma) olarak açığa 
çıkar. Yine, durmak üzerinden düşündüğümüzde daha ziyade isim hali (öz), ol-
mak üzerinden düşündüğümüzde daha ziyade fiil hali (öz-leme) öne çıkar. Hülasa 
özleme, özün fiilleşmesi ve zamansallaşmasıdır; ve fakat aynı zamanda özleme, 
aslî bir olma tarzı ve temel bir hâlet-i ruhiye olarak, özü (kendiliği) varlığında 
belirleyen şeydir. Kendilik özlemede kend’olur. 

Özlemek, öze doğru yolculuğa baştan sona refâkat eder; yolda, yolcu yolun, 
yol yolcunun refỉki olur. Yolda, yol ve yolcu birbirine karışır. Yolla hemhâl olur, 
yollaşırız böylece. Yürürüz, yol bizimle yürür. Yürüyen yola yoldaş oluruz. Yürü-
dükçe yolun kendi, aradıkça arayışın kendi oluruz. Yollanmışlığımız, kend’oluş 
yolculuğumuzun, bir başka ifadeyle özlemeyle belirlenen olmaklığımızın ifadesidir. 

 
23  Mâ-cerâ: cereyan eden, akan, olagelen şey. 
24  Krş. Olan ve olma/klığın amfibolojisi. Lévinas, E., Autrement qu’être, s. 67 vd.  
25  Bununla birlikte, tözsü düşünce, doğası gereği oluşu durdurmaya, onu sub specie aeternitatis 

kavramaya meyleder. Argümantatif ve diskürsif olmayıp ‘pekinlikten (rigueur) mahrum’ olan şii-
rin ve ‘şiirsel’ düşüncenin ne idüğü üzerinde ise, ayrıca durmak gerekir.  
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Öze doğru yolculuğunda kendini arayan ve arayış içre kendini aralayan sâlik, 
kendiyle daimi bir güreştedir26. Kendilik, ne “kapısız ve penceresiz bir monad” 
olarak yaratılmış¸ ne de bir bütünün kapanmışlığı olarak verilmiştir. Bir ara-yış 
olarak kend’oluş söz konusu olduğunda, ara-yan’la ara-nan’ın aynı ama yine de 
farklı olduğundan söz açmak gerekir. Kendi ile kendi arasında zamansal bir yarık, 
bir faz farkı, bir aralık vardır; kend’oluşu yani bir oluş olarak kendiliği mümkün 
kılan budur. Böylece biz, kendi kendiyle aynı ama yine de farklı olan kendiliği bir 
tekevvün (oluşum) ve bir imkân (olabilirlik) olarak tasavvur edebiliyoruz.  

Kendilik, kendini aralık bırakılmış ve böylece arada-olmaya-bırakılmış ola-
rak bulmuştur. Kend’olabilmeyi mümkün kılan bu arada-olmaya-bırakılmışlıktır. 
Söz konusu olan, arada durmak değil, arada olmaktır: değişimi başlatan eylem 
aradan doğar: kalbin eylemi, kafanın eylemi, elin eylemi. Ara-da olmak, salt bir 
salınım olmanın ötesinde, ara-manın imkânı ve koşuludur. Ancak arada olan arar 
ve değişim arayanın harcıdır ancak. Keza, ancak arayan yola çıkmayı göze alır. 
Öte yandan, değişimin vasatı ve vâsıtası olarak yol, yollar: bir yerden bir yere, bir 
hâlden bir hâle.  

Arayış ya da yolculuk ya da arayış yolculuğu, arada bırakılmış, arada olmaya 
bırakılmış sâlikin kârıdır ancak. Sâlik, durumdan memnuniyete garkolmamakta, 
bu memnuniyette mayışmamakta, durumun durukluğunda durakalmamakta, ama 
aralık bırakılmışlığını hatır-layıp kendini oluşa açarak durum-dan-çıkışı özlemek-
tedir; herkeslikte (das Man) yitmemekte, eldekini sayan, sayarak avunan, 
saydıkça sayıklayan ve sayıklama içinde oyalananların rağmına, kendi peşindeki 
dur duraksız arayışında yolla yollaşarak, yolun yolladığı yere yollanarak öze, 
kendine doğru olagelmektedir. 

Din27 ve sanat, durumu aşma imkânını imâ ederler. Arayana arayışında, yü-
rünecek yolaklar açarlar. Duyarlığımıza hitap eden sanat, bize durumdan çıkma 
imkânını duyumsatır. Duyuncumuza seslenen din, bize “durumdan çıkmalısın!” 
der. Durum karşısında her ikisinin de tavrı bir memnuniyetsizlik, giderek bir im-
tinâ ve istiğnadır. Din de sanat da, bir ‘yerini yadırgama’dır; bu yüzden ikisinin 
de dünyaya kazık çakma teşebbüsü ve bir içkinlik kabarması olarak bilimle araları 
hoş değildir. Bilim, kendini kendinde, giderek her şeyi kendinde temellendirme 
çabasıyken; din, “temelin buradan değil” der; sanatsa “bir temelim var mı ki?” 
diye sorar. Sonuç olarak, “burası değil!” der sanat; din, “ora”ya işaret eder. Bilim 
bilmedeki içkinliğin peşindedir; oysa duyarlık olarak sanat ve duyunç olarak din, 
duymadaki aşkınlığı arar – her biri kendi tarzınca. Öte yandan düşünce, kendini 
dine ve sanata karşı yalıtmadığı ve onlarla sıhriyet kurmayı başardığı ölçüde ara-
ştırma adına lâyık olur. Arayanın önüne yolaklar açmak ve arayış yolculuğunda 
ona yolluk (donanım) temin etmek suretiyle din, sanat ve düşünce, dünyanın ke-
safetini aralar ve arada yatan aşma imkânını duyumsatır. Giderek onlar, öz-
gürlüğe vasat olma, öz-gürlüğe vâsıta olma imkânını taşır. Keza, yolun ahvalini 
onlardan öğreniriz. Bununla birlikte onlar, yolun kendi değildir. Biz kendimiz, 
yolun kendiyiz: yürüyerek bir yol açan, açılan yolda yürüyüp yola refîk olan, bu 

 
26  Tasavvufta kemâle (öze ?) doğru yapılan yolcuğun adı seyru sülûktur. Bu yola girene sâlik denir 

ki esasında yolcu demektir. 
27  Etiği, bazı kayıtlarla dinle beraber düşünebiliriz.  
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refâkatte yollaşan kendimiziz; dahası, varacağımız, ola ki varacağımız menzilde 
bulacağımız yine kendimiziz – yine kendimiz kuşkusuz, ama yeni kendimiz.  

Yolculuğun ya da olmanın ya da olma yolculuğunun, özlemenin salınımında 
ifadesini bulan temel hâlleri vardır. Ahvâl; yayılma ve toplanma, genişleme ve 
daralma, açılma ve kapanma, gerilme ve gevşeme arasında, bir sarkaçta cereyan 
eder. Arada olmaya bırakılmış öz, arada durmaz, fakat arada olur. Öz’lemek, ara-
da-olma’dır. Öz, korku ve ümit arasında öz’ler; bu yüzden öz’leme, korku-ve-
ümit-arasında-olma’dır. Özlemede, kavuşma ümidiyle ayrılık korkusunun birara-
da, özleyenin de bu arada oluşu misali, yolculukta da korkuyla ümit birarada, sâlik 
de bu aradadır: “Hiçbir kalp yok ki Rahmân’ın iki parmağı arasında olmasın”28. 
Kabz (daralma) ve bast (genleşme) arasında; keza, havf (korku) ve recâ (ümit) 
arasında öz’leriz.29. Kend’oluşu özleme olarak düşünmek, kabz ve bastı (keza, 
havf ve recâyı) birarada ve insanı bu arada düşünmeyi mümkün kılar. Kend’oluşun 
zamansallığı bu aradan soluklanır. Öz-leme, senkroniye yönseyen vuslat ümidiyle 
firâkın diyakronisinden kaynaklanan kavuşamama korkusu arasında salınımdır: 
vuslat ümidiyle sevinir ve ferahlar, genişler ve açılırız; firaktan korkarak da üzülür 
ve kederlenir, daralır ve kapanırız. Gerek arzu edileni yitirme veya sakınılan bir 
duruma mâruz kalma endişesi olarak havf, gerekse kavuşulmak istenen şey 
hakkında beklenti veya hoşa gitmeyen bir durumun (veya bizâtihi durumun) orta-
dan kalkması temennisi olarak recâ, her ikisi de, gelecekten zamansallaşır. Öte 
yandan kabz da bast da, ân ile ilgilidir: 
 
  Havf ve recâ sahibi, bu hâlde bulunurken kalben gelecekle alâka halindedir. Kabz ve 

bast sahibi ise, içinde bulunduğu zamanda onu galebe ve hükmü altında tutan vârit 
sebebiyle vaktinin esiridir.30 

 
Bastta zaman genleşir, kabzda büzülür. Bastta şimdi, yayıldıkça yayılır; 

kabzda geçmiş, gelecek ve şimdi tek bir noktaya yöndeşerek âdeta âna hapsolur. 
Bastta çevremizde olan bitenle yakından ilgili, yanımızda yöremizde bulunanlarla 

 
28  Hadis, İbn Mace, Mukaddime, 13’de geçiyor; ayrıca bkz. Tirmizî, Daavât, 89, 124. 
29  Kabz ve bast tasavvufî birer terimdir. Seyru sülûk hallerindendir. Kabz ya da kelimenin diğer bir 
şekli olan inkıbaz ‘iç sıkıntısı, daralma, darlık, Angst’ demek iken, bast ya da kelimenin diğer bir 
şekli olan inbisat, aksine, ‘genişlik, genleşme, ferahlık, sevinç’ demektir. Sırasıyla korku ve ümit 
demek olan havf ve recâ, kabz ve bastın alt dereceleridir. Bunlar, bir tasavvuf sözlüğünde şöyle 
tanımlanır: “Kabz ve Bast. Istılahât-ı sufỉyyeden birisi kabz ve basttır. Ma’nası şâdỉ ve gamdan 
ibarettir. Lâkin bu hâl sâlik-ỉ müptedỉde vâki’ olursa, kabz ve bast ta’bỉr ederler. Âsârı havf ve 
recâdır. Ve mütevassıtta vâki’ olursa inkıbâz ve inbisât ta’bir ederler. Âsâr-ı heybet ve azâmet ve 
lutf-i ahadiyyettir. Ve müntehỉde vâki’ olursa, celâl ve cemâl tâ’bir ederler. Asâr-ı kurb ve bu’dur. 
Ve bu kabz ve inkıbâz iki nev’dir: Biri sâlikin tasavvur ve küstâhlığı sebebiyle olur. Ve biri min-
kabl’il Rahmân zuhur eder. Onun daf’i hayyiz-i imkânda değildir ve sâlik hakkında mûceb-i te-
rakkỉdir. Ve kabz havf hâlidir. Ve ba’zılar der ki, kabz dedikleri itâb ve te’dỉbe işareti tevcỉh ile 
kalb üzerine vârid olan vâriddir. Ve ba’zıları dedi ki, ba’zı vaktte vârit olan şey’in biridir. Ve bast 
için Şeyh buyurur ki, bizim indimizde sâhib-i bast şol kimsedir ki eşyaya vâsi’ ola, ona bir şey’ 
vâki’ olmaya. Ve ba’zılar dedi ki bast hâl-i recâdır. Ve ba’zılar dedi ki, bast kabûl ve rahmet ve 
ünse işâret tevcỉhiyle vârit olan şey’dir”. Seyyid Mustafa Râsim Efendi, Ihstılâhât-ı İnsan-ı Kâmil 
Tasavvuf Sözlüğü, s. 880-881.  

30  Abdulkerim Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, s. 152. Ayrıca bkz. Suad el-Hâkim, İbnü’l Arabî Sözlüğü, 
s. 397. 
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hemhâlizdir: içimizdeki genişleme coşku olarak dışa doğru yayılır. Kabzda ise, 
herkesten ve herkeslikten (das Man) uzaklaşmış olarak çevreyle ilgimizi keser, 
bireyselleşerek ve yalnızlaşarak içe doğru çekiliriz. Öte yandan bir benlik yoğun-
laşması olarak bastta, dışa doğru açılırız; ne var ki bu, süredurmaz; irtifa düşer, 
dönüş başlar, durum çeker kendine: “Onun huzurunun çiçeği / O narin şey, uzun 
süre açmaz” (Hölderlin)31  

Müptedî için havf ne ise, müntehî için kabz odur; keza, müptedỉ için recâ ne 
ise, müntehỉ için bast odur, denmiştir.32 Sâlik için korku ve ümit arasında 
salınmak, aramanın (ve ola ki bulmanın) koşuludur.  

 Yolun gâileleri vardır. Sâlik bazen kalbinde bir kabz (Angst) bulur, içinde 
darlık hisseder, fakat sebebini ve bunu icap ettiren şeyi bilemez.33 Ruhu sıkıştıkça 
sıkışır, kabzedilecekmiş gibi olur. Olanca genişliğine rağmen dünya ona dar gelir. 
Herkese yabancılaşır, kendini yabanda hisseder. Tedirgindir ve tekinsizlik (unhe-
imlichkeit) içindedir. Muhite, eşe dostta âşinalığı yerini her şey ve herkese dair 
derin bir yadırgamaya bırakır. Ünsiyet ve hemhâllik gider, vahşet ve yalnızlık 
gelir. “Fırlatıldığı” dünyada bir başına ve çaresizdir. Dehşet içindedir, ümidi tü-
kenmiş, tükenmeye yüz tutmuştur. Sürgündür âdeta, “evinde” değildir. Bu surette 
varlık, durum olarak tezahür eder.34 Durum, çıkışın imkânsızlığı olarak dayatır 
kendini, kuşatır ve boğar. Durumun (varlığın) dayanılmaz ağırlığı altında kabzo-
lan insan kendinden geçmeyi arzular: 
 
 Kendimi bırakmayı, unutmayı, uyuyup kalmayı ne kadar çok isterdim. Fakat hayır 

yapamıyorum, boğuluyorum: varlık bana her yandan nüfuz ediyor, gözlerimden, bur-
numdan, ağzımdan…35 

 
 O ânda ölüm, varlıktan, durumdan tek çıkış yolu gibi görünür; ancak, ölme-

mekte, ölememekte, kendine terk edilmiş olarak varla yok, ölümle dirim arasında 
gidip gelmektedir. Katıksız bir acz, tam bir edilginlik hâlidir bu. Durum vehâme-
tini açığa serer, giderek salt vehâmet olarak kendini gösterir. Çıkış ya da kaçış 
ihtiyacı dayanılmazdır. Kişi, giderek daralan bir aralıkta, içeride kabzolma korku-
su ve tükenen, tükenmeye yüz tutan dışarı çıkma ümidi arasında kısılı kalmıştır. 
Kabz hâli ümidi boğmakta, boğayazmakta, ânın mutlak sultası altında gelecek 

 
31  Bkz. Zweig, S., Dünya Fikir Mimarları, c.I, s. 208.  
32  Hucvirî, Keşfu’l Mahcub, s.525. 
33  Abdulkerim Kuşeyrỉ, Kuşeyrỉ Risâlesi, s. 153. Öte yandan Heidegger’de, Sorge’yi (özen/kaygı) 

Dasein’ın olmaklığı olarak açığa seren Angst, belirli bir sebepten doğan korkuya (Furcht) benze-
mez, kabzda olduğu gibi şu veya bu sebebe dayanmaz. Kişinin önünde Angsta kapıldığı şey, şu 
veya bu şey değil, ama olmaklığın, dünyada olmaklığın kendidir; “dingince, âşinaca dünyada ol-
maklık, Dasein’ın tekinsizliğinin (Unheimlichkeit) bir kipidir, tersi değil”, bu yüzden “‘evinde ol-
mama’yı, existansiyal-ontolojik bakımdan çok daha aslỉ bir fenomen olarak kavramak gerekir”. 
Sein und Zeit, § 40, s. 189.  

34  Duruk ve monolitik bir varlık (être) tasavvuruna meyleden, onu âdeta her halükarda aşılması 
gereken bir olumsuzluk, bir kötülük (bkz. le Temps et l’Autre, s. 29) olarak vaz’ eden Lévinas’ın 
rağmına, varlığın yeknesak olmadığını ve kendini farklı kiplerde (zuhur tarzlarında) gösterdiğini 
söyleyeceğiz: oluş (<olmak) gibi, durum (<durmak) gibi. Varlığı sabitlemeden ve ‘bü-
tün’leştirmeden, onu ‘baştan ve toptan’ olumsuzlamadan ‘varlığın ötesi’nden söz açamaz mıyız?  

35  Sartre, J-P., La Nausée, s. 175. 
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fikri uzaklaşmakta ve kişi tam bir acz ve edilginlikle yalnızlık ve ıstırapta tutulu 
kalmaktadır. Varla yok, ölümle dirim arasında gidip gelmek, ölmemek, ölememek 
ama öledurmaktır bu. Adeta nef(e)s, aralığın alabildiğince daraldığı bir ânda –
ânın kendisinde– tutulu kalmıştır. “Çok hızlı döndüğü için bakana duruyormuş 
gibi görünen topaç”tır ân (Rûmỉ). Ipıssızlıkta, yapayalnız bekleyişte, tam bir 
edimsizlikte, eşikte… o ân… sâlik, aczini varlığının bizzat temeli olarak duyum-
sar. 36 

Bu ıpıssız menzilde öz-ne, öz’ünün ne’liğini mutlak acz olarak bulur; var-yok 
arası varlığını yokluk olarak duyumsar. Ama, “hiç köklü bir şekilde açığa 
çıkmaksızın, kendi-olma da, özgürlük de yoktur.”37   

 Aşırı-lıktan aşkın-lığa giden ince ve dar bir yol vardır38. Ölümle ilişkide, 
yalnızlıkta, tecrit edilmişlikte ve ıstırapta bir aşkınlık imkânı yatar: 
 
 Başka[lık] ile ilişkinin mümkün hale geldiği bir zemine, yalnızlıkta ıstırapla büzülen 

ve ölümle ilişkiye varmış bir varlık yerleşebilir ancak.39  
 

Durum, içkinlikle uyumdur, onda uyuşmadır, oysa durumdan çıkışın 
imkânını arayan sâlik uyumsuzluğunu çoktan izhar etmiştir. Sâlik, dünyanın nor-
mal akışına ve câri normlara uymada zorlanır, giderek uyumu reddeder. Yolda 
olmanın anlamı, durumun iğvasına direnmedir aynı zamanda. Arayış ayıklığı 
gerektirir, teyakkuzun lüzûmu yol bilgisindendir. Durumda uyuşakalmaya hayır 
diyen sâlik, arayışın teyakkuzunda yolla yollanmayı seçmiştir. Yolculuk dünyayı 
aralar, sâlikse bu arada/n oluşa gelir. Kendiliğin aralık bırakılmışlığında, arada 
olmaya bırakılmışlığında aşma imkânını haber veren bir şey vardır.  

Bu imkânı, en âlâ, yolun daraldıkça daraldığı eşik hâllerde duyabiliriz. 
İmkânın tükendiği, tükeneyazdığı sınır-durumlar, aynı zamanda durumun 
sınırlarına işaret eder. İmkânsızlık ola ki eş-imkândır.  

 
 
 
 

 
36  Krş. Blanchot, M., La Communauté Inavouable, s. 19 : “Georges Bataille acz ilkesini (principe 

d’insuffisance) «her varlığın temeli» olarak andığında, söylediği şeyi zorlanmadan anladığımızı 
sanırız. Yine de, zordur bunu anlamak.”  

37  İfadenin orijinali: “Ohne ursprüngliche Offenbarkeit des Nichts kein Selbstsein und keine Frei-
heit”. Heidegger, M., Metafizik Nedir? / Was ist Metaphysik?, (iki dilde basım), Türkçesi: Y. Ör-
nek, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 1994, s. 35; italik bana ait.  

38  Tasavvuf düşüncesinde de benzeri bir yaklaşım geçerlidir: “Kabz hâlinde, ‘ruhun karanlık gece-
sinde’ insan, tamamıyla Allah’a terkolunmuştur; kendinden hiç bir iz yoktur, herhangi bir şey is-
teme gücü yoktur; işte bu karanlıktan tevhit yaşantısının nuru ya da vizyon aniden ‘gece yarısı gü-
neşi’ gibi çıkıvermektedir ortaya.” Schimmel, A., Tasavvufun Boyutları, s. 119. Bu yüzden, ekser 
mutasavvıflar kabzı basta üstün tutmuşlardır. “Allah havf ile kabz haline sokunca beni benden yok 
etmekte, fenâ mertebesine ulaştırmakta; recâ ile bast hâline geçirince beni kendime iade etmekte-
dir” diyen Cüneyd de bunlardandır. Yine o, “Ne olurdu Hakk beni benden alarak ve fenâ mertebe-
sine ulaştırarak faydalandırsaydı veya beni benden kaybederek rahata erdirseydi!” demektedir. 
Bkz. Abdulkerim Kuşeyrỉ, Kuşeyri Risâlesi, s. 153.  

39  Lévinas E., Le Temps et l’Autre, s. 64. 
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IV. İzoluş 
 
“Sana ormanda yangın olduğu söylenmiştir. 

Ormandaki yangına varır ve görürsün. 
Sen ormandaki yangınsındır. 

Mahmudabad Rajası 
 

 Yaşamak, yol almaktır. Ara-mak, iz sürmek… Yolda hem bir izin peşin-
de oluruz, hem de bu yolda bir iz oluştururuz. Yolda peşine düştüğümüz iz, yol 
alarak oluşturduğumuz izin ikizidir. Ya da başka bir ifadeyle; bir yandan yaşarken 
izini sürdüğümüz neyse onu izlemiş oluruz, diğer yandansa yaşamımız bu yolda 
başlı başına bir iz olur; beriki ötekine karışır, öteki berikine; böylece biz, bir de 
bakmışız izlediğimiz şeyin izi oluvermişiz – izlediğimiz şeyin izi: onun ikizi. 

 
Aradıkça dirisin 
Aradıkça mecalsiz kaldı kibrin. 
Aradın ve anladın 
Haber almakla yol tüketilmiyor 
Arayış sahicilik vaktine erişsin istiyorsan 
Senin kendin 
Haber olsa gerektir.40  
 
Amaç çabaya karışır bu yolda ve amaç çabanın kendi olur âdeta. Neyin izin-

de olduğunu, hangi amacı gözettiğini unutursun belki. Olsun. “Aradıkça dirisin”. 
Neyi gıyabında aradığını onu bulunca anlarsın. Ve bir bakarsın zâten çabanda 
içkin, çabanda eriyikmiş amacın. 

Ne ki, bunu anlamak için, çaba göstererek amacın çabada kendini gösterme-
sine yardımcı olman gerek. Kendinin kendiyle güreşinde altüst olman, kendine 
kendinden geçerek gelmen gerek. İzoluş’tur bu. 
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TABİBİN FELSEFEYE İHTİYACI VAR MI? 
İBN HİNDÛ’YA GÖRE TIP-FELSEFE İLİŞKİSİ∗ 

 
M. Cüneyt Kaya∗∗ 

 
DOES A PYHLICIAN NEED PHILOSOPHY? 

IBN HINDÛ ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PHILOSOPHY  
AND MEDICINE 

 
 
ABSTRACT 
Although philosophy during the classical period of Islamic civilization co-
vers all branches of science, the place of medicine among other sciences and 
its relationship theoretical part of philosophy in particular is not clear. This 
paper aims to analyze the relationship between these two disciplines on the 
basis of Ibn Hindû’s (d. 423/1032) Miftâh al-tibb (The Key to Medicine). Ibn 
Hindû, an important figure of philosophical and medical circles of 10th and 
11th centuries in Islamic civilization, examines all philosophical sciences ac-
cording to need of a physician and at the end of his work, gives a list of basic 
logical, philosophical and medical terms for the students of medicine.  
Key words: Ibn Hindû, medicine, philosophy, physician. 

 
ÖZET 
İslam medeniyetinin klasik çağında felsefe bütün bilim dallarını içerse de 
tıbbın bu bilimler arasındaki yeri ve onun, özellikle felsefenin teorik kısmıyla 
ilişkisi belirsizlikler içermektedir. Bu çalışma, sözkonusu iki disiplin 
arasındaki ilişkiyi, İbn Hindû’nun (ö. 423/1032) Miftâhu’t-tıbb (Tıbbın 
Anahtarı) adlı eseri çerçevesinde incelemeyi amaçlamaktadır. 10.-11. yüzyıl 
İslam medeniyetinde felsefe ve tıp alanında önde gelen isimlerden biri olan 
İbn Hindû, tüm felsefî ilimleri, bir tabibin ihtiyacını açısından ele almakta ve 
eserinin sonunda, tıp öğrencileri için temel mantık, felsefe ve tıp terimlerini 
içeren bir sözlüğe yer vermektedir. 
Anahtar Kelimeler: İbn Hindû, tıp, felsefe, tabip. 

 
∗  Bu makalenin ilk hali, 25-28 Ekim 2010’da İstanbul’da düzenlenen Uluslararası İslam Tıp Tarihi 

Cemiyeti Kongresi’nde tebliğ olarak sunulmuştur. 
∗∗  Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü. 
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… 
 

Klasik dönem İslam medeniyetinde felsefe, ilk İslam filozofu olarak kabul 
edilen Kindî’nin (ö. ykl. 252/866) ifadesiyle “tüm insanî sanatların en değerlisi ve 
mertebe bakımından en üstünü”1 olarak görülmüş ve naklî/dinî ilimler dışındaki2 
tüm bilgi disiplinlerini içeren bir üst-disiplin şeklinde algılanmıştır. Bu açıdan 
klasik dönem İslam medeniyetinde hâkim olan bilgi (el-ilm) tasavvurunun bütün 
yönleriyle ortaya konulup anlaşılması için felsefenin kapsamında yer alan bilgi 
disiplinleri ve bunlar arasındaki yatay ve dikey ilişkilerin tespiti büyük bir önem 
taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı da sözkonusu kapsam ve ilişkilerin belirlen-
mesi noktasında tıp ile felsefe arasında nasıl bir irtibat olduğu sorusunu, 10.-11. 
yüzyıl felsefe ve tıp çevrelerinin önemli simalarından İbn Hindû’yu (ö. 423/1032) 
merkeze alarak cevaplamaya çalışmaktır. Ancak İbn Hindû’nun tıp-felsefe ilişki-
sine dair görüşlerini doğru bir bağlamda değerlendirmek, tevârüs ettiği felsefe ve 
tıp geleneğine müracaat etmeyi kaçınılmaz kıldığından, bu mesele, İbn Hindû 
öncesinde ve onun çağdaşı dönemde kaleme alınmış ilimler tasnifi eserleri ile 
belli başlı tıp kitaplarına atıfla incelenecektir. 

8.-10. yüzyıllar arasında gerçekleşen Yunancadan Arapçaya tercüme hareketi 
neticesinde sadece Antik ve Helenistik döneme ait felsefe eserleri değil, aynı 
zamanda bu eserlerin nasıl bir tasnife göre okunması/incelenmesi gerektiğine dair 
bir “çerçeve” de İslam medeniyetine aktarılmıştır. Sözkonusu “çerçeve”, Geç 
Antik dönemde, özellikle de 5.-6. yüzyıllarda İskenderiye’de Aristoteles’in eser-
leri esas alınarak oluşturulmuş bir tasnif şemasından ibarettir. İskenderiye’deki 
ilim adamları Aristoteles’in eserlerine dair her eser bir araştırma sahasına tekâbül 
edecek şekilde kapsamlı bir tasnif şeması geliştirmişler ve bu sürecin sonucunda, 
Aristoteles’in eserlerinin tasnifi, tüm bilimlerin bir tasnifi haline gelmiştir.3 Önce-
likli olarak tasvirî ve öğretime yönelik bir işleve sahip olan bu şema, daha sonra 
ontolojik gerçekliği yansıttığı düşüncesiyle normatif bir değer kazanmış, yani dış 
dünyanın sahip olduğu yapı ile bilimler arasında tam tekâbüliyet olduğu var-
sayılmıştır. Bu tasnife göre Aristoteles’in Organon’u (yani Retorik ve Poetik’i de 
kapsayan mantık eserleri ile Porfiryus’un Eisagoge isimli Kategoriler için kaleme 
aldığı önsöz) felsefenin âleti/aracı olarak mantık hakkındaki temel dokuz kitabı 
oluşturmuştur. Felsefe daha sonra teorik ve pratik şeklinde iki kısma ayrılmış; 
teorik felsefe de fizik (yani tabiat bilimi), matematik ve metafizik şeklinde alt 
dallara; pratik felsefe ise ahlâk, ev yönetimi (yani ekonomi) ile siyasete taksim 
edilmiştir.4  

 
1  Kindî, İlk Felsefe Üzerine (Kitâb fi’l-felsefeti’l-ûlâ), çev. Mahmut Kaya, Kindî: Felsefî Risâleler, 

2. bsk., İstanbul: Klasik Yayınları, 2006, s. 139. 
2  Bu noktada Fârâbî’nin ilimler tasnifinde, kelâm ve fıkıh gibi naklî/dinî ilimlerin de felsefenin 

kapsamı altında değerlendirildiğine işaret edilmelidir; bkz. Fârâbî, İhsâu’l-ulûm, nşr. Muhsin 
Mehdî, Fârâbî: Kitâbu’l-Mille ve nusûs uhrâ, 2. bsk., Beyrut: Dâru’l-meşrık, 1991, s. 69-76.  

3  Dimitri Gutas, Avicenna and the Aristotelian Tradition: Introduction to Reading Avicenna’s 
Philosophical Works, Leiden: E. J. Brill, 1988, s. 150. 

4  İskenderiye’de yapılan bilimler tasnifinin gelişimi ve işlevlerine dair tablolar için bkz. Dimitri 
Gutas, “Paul the Persian on the Classification of the Parts of Aristotle’s Philosophy: A Milestone 
between Alexandria and Bagdâd”, Der Islam, sy. 60 (1983), s. 255-67. İslâm medeniyetindeki 
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Aristoteles’in tıp hakkında herhangi bir eser telif etmemiş olması, tıbbın bu 
tasnifte herhangi bir yeri bulamamasıyla veya (bulduğu durumlarda da) eğreti bir 
yer işgal etmesiyle sonuçlanmıştır. Mesela Kindî, Risâle fî kemmiyyeti kütübi 
Aristûtâlîs ve mâ yuhtâcu ileyhâ fî tahsîli’l-felsefe (= Aristoteles’in Kitaplarının 
Sayısı ve Felsefe Tahsilinde Onlara Duyulan İhtiyaç Hakkında Risale) adlı ese-
rinde, Fârâbî de (ö. 339/950) İhsâu’l-ulûm’unda (= İlimlerin Sayımı) tıbba yer 
vermezken, Hârezmî (ö. 387/997) Mefâtîhu’l-ulûm’da tıbbı; meteoroloji, zooloji, 
botanik, mineraloji ve kimya ile birlikte teorik felsefenin bir alt dalı olan fizik 
biliminin (el-ilmü’t-tabî‘î) kapsamı içinde değerlendirmektedir.5  

Ebû Sehl el-Mesîhî (ö. ykl. 401/1010) ve talebesi İbn Sînâ’nın (ö. 428/1037) 
ilimler tasnifine dair eserleri incelendiğinde ise tıbba oldukça sınırlı bir alan çiz-
dikleri dikkati çekmektedir. Felsefî ilimleri tikel (cüz’î), tümel (küllî) ve pratik 
(amelî) şeklinde üçe ayıran el-Mesîhî, tikel ilimleri teorik (nazarî) ve uygulamalı 
(mihenî) şeklinde ikiye taksim etmekte ve tıbbı, mekanik ve tarımla birlikte uygu-
lamalı tikel bir bilim olarak nitelemektedir.6 İbn Sînâ ise erken dönem eserlerin-
den Risâle fî aksâmi’l-ulûmi’l-akliyye’de felsefî ilimleri teorik (nazarî) ve pratik 
(amelî) şeklinde iki ana kısma ayırmakta, tıbbı ise astroloji, fizyonomi, rüya tabi-
ri, sihir araçları (tılsımlar ve sihir tarifleri) ve simya ile birlikte teorik felsefenin 
bir alt dalı olan fizik bilimlerin (tabî‘iyyât) fer‘î (= türemiş) kısmının altına yer-
leştirmektedir.7 Olgunluk dönemi eseri olarak kabul edilen el-Hikmetü’l-
meşrıkiyye’de ise bu tasnifte köklü değişiklikler yapan İbn Sînâ, tüm bilimleri aslî 
ve fer‘î şeklinde ikiye ayırıp aslî olanları teorik ve pratik şeklinde tasnif etmiş, 
tıbbı ise tarım, astroloji vs. ile fer‘î yani türemiş bilimler grubunda değerlendir-
miştir.8 Tıp, bu tasniflerde felsefenin kapsamı altında ele alınsa da felsefenin ana 
gövdesini oluşturan bilimlerden, özellikle de teorik bilimlerden büyük ölçüde 
kopuk/uzak bir konuma yerleştirilmiştir. 

Tıbbın felsefî ilimler içindeki bu değişken ve belirsiz konumu; onun felsefî 
ilimlerle nasıl bir ilişki içinde olduğu ve dolayısıyla tabibin bu ilimlerle nasıl bir 
irtibatının olması gerektiğine dair tartışmalarda da kendisini göstermektedir. İs-
lam tıp literatürüne dair bugün elimizde bulunan en erken tarihli kapsamlı eser-
lerden biri olan Ali b. Sehl Rabben et-Taberî’nin (ö. 247/861’den sonra) Firdev-
sü’l-hikme’si bu tartışmaya dair bazı izleri bize sunmaktadır. Taberî, eserin giri-
şinde, Aristoteles’in “Düşüncenin başı eylemin sonu; eylemin sonu düşüncenin 

 
ilimler tasnifine dair ayrıntılı bilgi için bkz. İlhan Kutluer, İslâm’ın Klasik Çağında Felsefe Ta-
savvuru, İstanbul: İz Yayıncılık, 1996, s. 147-175; J. Jolivet, “Classification of the Sciences”, 
Encylopedia of the History of Arabic Science, ed. R. Rashed, R. Morelon, London: Routledge, 
1996, c. III, s. 1008-1025. 

5  Hârezmî, Mefâtîhu’l-ulûm, nşr. Muhammed Kemaleddin el-Edhemî, Kahire 1349/1930, s. 83-84. 
6  Ebû Sehl el-Mesîhî, “Esnâfu’l-ulûmi’l-hikemiyye”, nşr. Muhammed Takî Dânişpejuh, Tahkîkât-ı 
İslâmî, VI/1-2 (1370 hş./[1991-1992]), s. 217. 

7  İbn Sînâ, Risâle fî aksâmi’l-ulûmi’l-akliyye, Tis‘u resâil fi’l-hikme ve’t-tabî‘iyyât içinde, Kahire: 
Dâru’l-Arab, 1989, s. 110 vd. 

8  İbn Sînâ, Mantıku’l-meşrıkiyyîn ve’l-kasîdetü’l-müzdevice fi’l-mantık, Kahire: Matba‘atü’l-mürîd, 
1328/1910, s. 5-8. Mesîhî ve İbn Sînâ’nın ilim tasnifleri ve bu tasnifler içinde tıbba verdikleri yer 
konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Dimitri Gutas, “İbn Sînâ Devrinde Tıp Teorisi ve Bilimsel Me-
tot”, İbn Sînâ’nın Mirası, ed.-çev. M. Cüneyt Kaya, 2. bsk., İstanbul: Klasik Yayınları, 2010, s. 
231-233. 
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başıdır” sözünden hareketle bir tıp kitabına felsefenin (özel olarak tabiat felsefe-
sinin) temel kavramları hakkında genel bilgi vererek başlamak gerektiğini temel-
lendirmeye çalışmaktadır. Taberî’ye göre sağlık (sıhha) bedenler için geçerli bir 
durumdur; bedenler ise dört mizaçtan meydana gelmiş, bu mizaçlar bileşik tabiat-
lardan oluşmuş, dolayısıyla da bu bileşik tabiatların temelinde tekil (müfred) 
varlıklar bulunmakta olup bunlar da nihaî olarak filozofların heyûlâ ve suret adını 
verdikleri iki şeyin birleşiminden ibarettir. Dolayısıyla tıpla ilgilenen kimsenin bu 
akıl yürütmenin son noktasını oluşturan heyûlâ ve suretten işe başlayarak sırasıyla 
bundan türeyen diğer hususları (furû‘) incelemesi gerekmektedir. Çünkü bir şeyin 
bütününü bilen kimse, onu oluşturan parçalara dair daha kolay bilgi sahibi ola-
bilmektedir. Tıp açısından âlemin bir parçası olan insan bedeni hakkında sağlam 
ve genel geçer bilgiye sahip olmanın yolu, insan bedeninin parçası olduğu bir 
bütün olarak âlemin fizikî yapı taşlarını ana hatlarıyla bilmekten geçmektedir. 
Taberî, bu yaklaşım doğrultusunda, yedi ana bölümden (nev‘) oluşan kitabının ilk 
bölümünü heyûlâ, sûret, nitelik, nicelik, tekil ve bileşik tabiatlar, dönüşüm (is-
tihâle), oluş ve bozuluş, etki ve edilgi gibi fizik bilimlerin temel kavramlarını ana 
hatlarıyla incelemeye ayırmıştır.9  

Tıp-felsefe ilişkini belirleme noktasında İbn Hindû öncesi dönem açısından 
işaret edilmesi gereken bir diğer isim, Ali b. Abbas el-Mecûsî’dir (ö. 384/994). 
İbn Sînâ’nın el-Kânûn fi’t-tıbb’ıyla birlikte İslam tıp literatürünün en etkili eseri 
olarak değerlendirilen Kâmilü’s-sınâ‘ati’t-tıbbiyye (veya el-Kitâbu’l-melekî)10 
adlı eserinin giriş kısmında Mecûsî, kitabının literatür içindeki yerine (mertebe) 
dair açıklamaları çerçevesinde bir tabibin felsefî ilimlerle ne oranda meşgul ol-
ması gerektiği konusuna açıklık getirmektedir. Tıp tahsil etmek isteyen kimseler 
ve tıp hocaları için kendi kitabının yeterli olduğunu ileri süren Mecûsî’ye göre tıp 
da dâhil olmak üzere her türlü sanatta/ilim dalında söz sahibi olmak isteyen kimse 
şu ilimleri tahsil etmelidir: Mantık ve matematik bilimler (aritmetik, geometri, 
astronomi ve mûsikî). Mantık, sözün (kelâm) ölçü (mîzân) ve ölçütü (mi‘yâr) 
olduğundan, Mecûsî’ye göre her ilim dalı için yararlıdır. Aynı durum dört mate-
matik bilim için de geçerlidir. Mecûsî özel olarak tıp açısından bu ilimlerin (arit-
metik hâriç) ne tür faydalarının olduğunu örneklendirmeye çalışmaktadır. Buna 
göre tabip, yaraların şekillerini tanımak için geometri bilmek durumundadır, çün-
kü dairevî yaralar zor iyileşirken üçgen ve dörtgen yaralar, etin büyümesini sağla-
yacak köşelere sahip oldukları için daha kolay iyileşmektedir. Astronomi bilgisi 
ise tabibin, Ay’ın konumuna göre doğru ve uğurlu bir zamanda tedavi uygula-
masını sağlamakta; telli çalgı çalmak ve müzik kulağına sahip olmak ise nabız ve 

 
9  Ali b. Rabben et-Taberî, Firdevsü’l-hikme fi’t-tıb, nşr. Muhammed Zübeyr es-Sıddîkî, Berlin: 

Matba‘a-i Âftâb, 1928, s. 6-7. Taberî’nin hayatı, eserleri ve İslam tıp tarihindeki yeri hakkında 
ayrıntılı bilgi için bkz. Manfred Ullmann, Islamic Medicine, Edinburgh: Edinburgh University 
Press, 1978, s. 41; Necip Taylan, “Ali b. Rabben et-Taberî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklo-
pedisi (DİA), c. II (İstanbul 1989), s. 434-436. 

10  Mecûsî’nin hayatı, eserleri ve İslam tıp tarihindeki yeri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Manfred 
Ullmann, Islamic Medicine, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1978, s. 44; Ayşegül Demir-
han Erdemir, “Ali b. el-Abbas el-Mecûsî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), c. II 
(İstanbul 1989), s. 379-380. 
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damarların daha kolay tespit edilmesine yardımcı olmaktadır.11 Ancak Mecûsî bu 
ilimlerin tıp açısından yararlı olduğunu kabul etse de onları tıp tahsilinin zorunlu 
parçaları olarak görmemektedir: 
 

“Bilmen gerekir ki, bu ilimleri bilmenin, tıp sanatı açısından zorunlu olduğunu söyle-
miyorum. Zira kişinin mantık ve matematik bilimler olmaksızın tıp sanatını, bu alanda 
mâhir olacak derecede öğrenmesi mümkündür. Bu kitabımızın okuyucusu için mantık 
ilmi açısından cins, tür, fasıl [= ayırım], hâssa ve araz kelimelerinin ne anlama geldi-
ğini bilmesi yeterlidir ve bunlar son derece kolay ve hızlı bir şekilde öğrenilebilir. 
Mantıkla ilgili bunun dışında kalan hususları tabip bilmek zorunda değildir. Galen 
(Câlînûs), iç organları açıklamaya yönelik kitabının ilk makalesinde, mantık meselele-
ri hakkında araştırmada bulunmanın tıp sanatı açısından bir yararının olmadığını be-
lirtmiştir. Çünkü mantık meseleleri, hastalıkların tabiatları, sebepleri, belirtileri ve te-
davisi konusunda herhangi bir katkı sağlamamaktadır. Matematik bilimler için de ben-
zer bir durum sözkonusudur. Tıp sanatı açısından matematik ilimlerden ihtiyaç duyu-
lan hususların öğrenilmesi kolaydır ve hiçbir şekilde zor değildir. Tabibin bu ilimlerle 
çokça meşgul olması ve onlar hakkında derinlemesine araştırmalarda bulunması zo-
runlu bir ihtiyaç değildir.”12 

 
Tıp ile mantık ve matematik bilimler arasında kurduğu zorunlu olmayan iliş-

kiye rağmen Mecûsî’nin, tıbbın felsefî ilimler içinde nasıl bir yere sahip olduğuna 
dair herhangi bir şey söylememesi, özellikle de tıp ile fizik bilimler arasında her-
hangi bir irtibattan bahsetmemesi oldukça dikkat çekicidir. Mecûsî’nin bu konuda-
ki sessizliğinin, eserinin muhtevasına da yansıdığı görülmektedir. Kitabın giriş 
kısmında sadece unsurlar ve mizaç teorisini ele almakla yetinen Mecûsî, Taberî 
gibi fizik bilimlerin, tıp açısından önem taşıyan temel kavram ve meselelerini –ana 
hatlarıyla da olsa– incelemeyi tercih etmemiştir.  

İbn Sînâ’nın el-Kânûn fi’t-tıbb’ın giriş kısmındaki şu ifadeleri, bilhassa tıp 
ile fizik bilimi arasında nasıl bir ilişki olduğunu tespit açısından son derece dikkat 
çekicidir: 

 
“Tabip, tabip olarak sahip olduğu güç açısından şu şekilde hareket etmelidir: Bazı 
tıbbî mevzularda sadece onların ne olduğuna dair bilişsel kavramlar (tasavvur) oluş-
turmalı ve onların gerçekten var olduğuna dair yargıda (tasdîk) bulunmalı, bunu da 
sadece fizik [tabiat bilimi] alanında uzman olan kimse tarafından kendi kabulüne su-
nulmuş olan şeyler temelinde gerçekleştirmeli; diğer tıbbî meselelerde ise kendi di-
siplini içinde burhânî deliller ortaya koymalıdır. İlk grupta yer alan ne varsa hepsinin 
bir ilk ilke gibi var olduğunu taklit yoluyla kabul etmelidir. Çünkü tikel bilimlerin ilk 
ilkeleri [o bilimlerden] alınır ve başka ve daha üst bilimlerde sadece burhânî olarak 
ispat edilir. [Bu süreç] bütün bilimlerin ilk ilkeleri nihâî olarak metafizik biliminde 
araştırılıncaya kadar böyle [devam eder]. Şayet bir tabip ateş, unsurlar, vs.’ye dair 
delili tartışmaya başlarsa -ki bütün bunlar onun için fizik biliminde ispat edilmiştir- 
çifte hata yapmış olur; birincisi, tıbba ona ait olmayan bir şeyi dâhil etmiş olur ve 

 
11  Ali b. el-Abbas el-Mecûsî, Kâmilü’s-sınâ‘ati’l-tıbbiyye, ed. Fuat Sezgin, Frankfurt am Main: 

Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, 1996, c. I, s. 11-12 (eserin 1294 
tarihli baskısının tıpkıbasımıdır).  

12  Mecûsî, Kâmilü’s-sınâ‘a, s. 12. 
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ikincisi, [gerçekte] hiçbir şeyi açıklayamazken bir şeyi açıkladığını düşünür. Tabibin 
ne olduklarına dair kavramlar oluşturması gereken ve her ne kadar ilk anda belirgin 
değilse de aslında var olduklarını taklîden kabul etmesi gereken şeyler şunlardır: Un-
surlar, onların varlıkları ve sayıları; mizâçlar, onların varlıkları ve sayıları; sıvılar, 
onların varlıkları, sayıları ve nitelikleri; güçler, onların varlıkları, sayıları ve yerleri; 
ruhlar, onların varlıkları, sayıları ve yerleri ve [sadece] bazı sebeplere göre değişen 
veya değişmeden kalan durumlar ve sebeplerin sayıları. Organlar ve onların kul-
lanımına gelince, tabip onları [şahsî] duyumsama [veya: elle muayene, hiss] ve otopsi 
(teşrîh) yoluyla bilmek durumundadır. Tabibin kavram oluşturmak ve haklarında 
burhânî delil getirmek durumunda olduğu şeyler şunlardır: Hastalıklar, tikel sebepleri 
ve belirtileri; hastalıkların nasıl bertaraf edileceği ve sağlığın nasıl korunacağı. Bun-
lardan herhangi birisi âşikâr olmadığında tabip ayrıntılı olarak onun kısımları, boyut-
ları ve süresini ifade etmek sûretiyle delil getirmelidir.”13  
 
Her bilimin ilk ilkelerinin o bilimde araştırılıp tartışılamayacağını, bilakis bu 

ilkelerin daha üst bir bilimde araştırılıp tartışılması gerektiğini belirten Aristote-
lesçi öğretiden14 hareket eden İbn Sînâ, Risâle fî aksâmi’l-ulûmi’l-akliyye’deki 
tasnifine göre fizik biliminin bir alt dalı olarak nitelediği tıbbın, temel ilkelerini 
fizik biliminden verili olarak alması gerektiğini belirtmektedir. Buna göre bir 
tabip (1) unsurlar (erkân), (2) mizaçlar (mizâcât), (3) sıvılar (ahlât), (4) güçler 
(kuvâ), (4) ruhlar (ervâh) ve (5) sebeplerin (esbâb) varlıkları ve sayılarına dair 
bilgiyi fizik biliminden verili olarak alıp bunlara dair bilişsel kavramlar (tasav-
vur) oluşturmak ve onların gerçekten var olduğuna dair yargıda (tasdîk) bulun-
mak durumundadır. Tıbbın temelini oluşturan bu kavramların tespitinden sonra 
tabip, (1) muayene ve otopsi (teşrîh) yoluyla organlar ve vücuttaki işlevlerini 
belirlemeli; (2) hastalıklar, hastalıklara yol açan tikel sebepler ve belirtileri ile (3) 
hastalıkların nasıl bertaraf edileceği ve (4) sağlığın nasıl korunacağı konularında 
kavramlar geliştirerek bunları kesin kanıtlarla ispatlamalıdır.15  

Bu aşamada Âmirî’den (ö. 381/991) felsefe, İbnü’l-Hammâr’dan (ö. ykl. 
410/1019) tıp ve felsefe tahsil eden, aynı zamanda İbn Sînâ (ö. 428/1037), Bîrûnî 
(ö. ykl. 453/1061), İbn Miskeveyh (ö. 421/1030) ve Ebu’l-Ferec b. et-Tayyib (ö. 
435/1044) gibi İslam’ın klasik çağının önde gelen filozof ve bilim adamlarının 
çağdaşı olan İbn Hindû’nun16 tıp öğrencileri için giriş ve başvuru kaynağı olmak 
üzere kaleme aldığı Miftâhu’t-tıbb’a (= Tıbbın Anahtarı) müracaat etmek ve onun 
tıp-felsefe ilişkisine dair görüşlerini incelemek yerinde olacaktır. İbn Hindû’nun 
Miftâh’daki görüşlerini ele almadan önce, onun bugün elimizde yalnızca bir kısmı 
bulunan er-Risâletü’l-müşevvika fi’l-medhal ilâ ilmi’l-felsefe (= Felsefe İlmine 
Girişi Teşvik Eden Risale) adlı felsefeye giriş ve felsefî ilimleri tanıtma mahiyetin-
deki eserinde tıbba herhangi bir şekilde atıfta bulunmadığına işaret edilmelidir. İbn 

 
13  İbn Sînâ, el-Kânûn fi’t-tıbb, nşr. İ. el-Kaşş, A. Zey‘ûr, Beyrut: İzzeddin, 1413/1993, c. I, s. 15-16. 
14  Aristoteles, İkinci Çözümlemeler, çev. Ali Houshiary, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2005, I.10, 

76b. 
15  İbn Sînâ çerçevesinde tıbbın teorik ve pratik boyutlarının anlamı ve karşılıklı ilişkileri hakkında 

ayrıntılı bir tahlil için bkz. Gutas, “İbn Sînâ Devrinde Tıp Teorisi ve Bilimsel Metot”, s. 233-245. 
16  İbn Hindû’nun hayatı ve eserleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Sahbân Halîfât, İbn Hindû: 

Sîretühû, ârâuhu’l-felsefiyye, müellefâtühû, Amman: Menşûrâtü Câmi‘ati’l-Ürdüniyye, 1996, c. I, 
s. 12-53, 97-101. 
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Hindû sözkonusu risalede felsefeyi teorik (nazarî) ve pratik (amelî) şeklinde ikiye 
ayırarak her ikisinin de geleneksel tasnifte olduğu gibi üçer kısmı (teorik: tabiat 
bilimleri, matematik bilimler ve metafizik; pratik: ahlak, ev yönetimi, siyaset) 
olduğunu belirtmekte ve İskenderiye’den intikal ettiği şekliyle Aristoteles’in eser-
lerini bu çerçevede sıralamaktadır.17 Daha önce de ifade edildiği üzere, Aristote-
les’in tıp hakkında herhangi bir eserinin olmamasının, İbn Hindû’nun da tıbba bu 
şemada yer vermemesine yol açtığı anlaşılmaktadır. Ancak Miftâh’taki bazı ifade-
lerinden, tam olarak felsefe içindeki konumu hakkında herhangi bir açıklamada 
bulunmasa da tıbbı felsefenin kapsamı içinde gördüğü sonucu çıkartılabilir.18 

İbn Hindû, tıbba felsefî ilimler arasında yer vermese de Miftâh’ta bu iki alan 
arasında “yakın” bir ilişki kurmaktadır. İbn Hindû’nun, bu ilişkinin mahiyetine 
dair görüşleri, ilk olarak kitabın, tıbbın kısımlarına dair bölümünde karşımıza 
çıkmaktadır. İbn Hindû, kendinden önceki tıp geleneğini takip ederek tıbbı teorik 
(nazarî) ve pratik (amelî) şeklinde ikiye ayırmaktadır. Tıbbın teorik kısmını da 
üçe ayıran İbn Hindû, bunların sırasıyla (1) tabî‘î/fizikî hususlar (el-umûru’t-
tabî‘iyye), (2) sebepler ve (3) belirtiler olduğunu belirtmektedir. İnsan bedenini 
oluşturan ve varlığını sürdürmesini sağlayan tabî‘î/fizikî hususlar, ona göre, altı 
tanedir: (1) Unsurlar (ustukussât), (2) mizaç (mizâc), (3) sıvılar (ahlât), (4) organ-
lar (a‘zâ), (5) güçler (kuvâ) ve (6) güçlerden kaynaklanan fiiller (ef‘âl). Tabip 
öncelikle bu altı kavramdan oluşan temel çerçeveyi bilmek durumundadır, çünkü 
tabibin temel hedefi olan sağlık, güçlerden kaynaklanan fiillere bağlıdır. Ancak 
fiillerin tam olarak bilinmesi için güçleri, güçleri bilmek için onu oluşturan 
mizâcı ve mizâcı doğuran sıvıları ve unsurları bilmek gerekmektedir.19 İbn 
Sînâ’nın el-Kânûn’daki ifadeleriyle karşılaştırıldığında tasnif konusunda bazı 
farklılıklar bulunsa da, İbn Hindû’nun tıbbın teorik kısmı altında değerlendirdiği 
üç ana başlık ve bunlar içinde özellikle tabî‘î/fizikî husus kapsamında sıraladığı 
kavramlar, tabibin fizik biliminden verili olarak aldığı ve tıp ilmini üzerine inşa 
ettiği temel zemini teşkil etmektedir.  

İbn Hindû, “bir tabibin mesleğinde yetkin olması için bilmesi gereken ilimle-
rin sayımı”na tahsis ettiği Miftâh’ın sekizinci bölümü, tıp-felsefe ilişkisi hakkında 
bize daha zengin malzeme sunmaktadır. İbn Hindû meseleyi Galen’in bu konuda-
ki yaklaşımından hareketle tartışmayı tercih etmektedir. Ona göre Galen, tıbba 
olan aşırı vurgusu (tefhîm) sebebiyle tabip ile filozofu özdeş olarak değerlendir-
mektedir. İbn Hindû bu konuda Galen’in herhangi bir eserine atıfta bulunmasa ve 
konuyla ilgili daha fazla ayrıntı vermekten kaçınsa da Huneyn b. İshâk’ın Ga-
len’in eserlerine ve tercümelerine dair risalesinden, onun Fî enne’t-tabîbe’l-fâzıl 
feylesûf (= Yetkin Tabibin Filozof Olduğuna Dair) isimli bir eserinin olduğunu ve 
bu eserin bizzat Huneyn tarafından önce Süryaniceye sonra da Arapçaya tercüme 

 
17  İbn Hindû, Mültekatât mine’r-Risâleti’l-müşevvika, nşr. Sahbân Halîfât, İbn Hindû: Sîretühû, ârâu-

hu’l-felsefiyye, müellefâtühû, Amman: Menşûrâtü Câmi‘ati’l-Ürdüniyye, 1996, c. I, s. 195-201. 
18  Mesela bkz. İbn Hindû, Miftâhu’t-tıb, nşr. Sahbân Halîfât, İbn Hindû: Sîretühû, ârâuhu’l-

felsefiyye, müellefâtühû, Amman: Menşûrâtü Câmi‘ati’l-Ürdüniyye, 1996, c. II, s. 627, 641. 
19  İbn Hindû, Miftâhu’t-tıb, s. 602-604. 
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edildiğini bilmekteyiz.20 Ancak İbn Hindû, Galen’in bu görüşünü hocası İbnü’l-
Hammâr ile tartıştıklarını ve Galen’in hatalı olduğu sonucuna vardıklarını belirt-
mektedir. Ona göre tabip, insanların bedenini sağlığa kavuştururken filozof ise 
varlığın gerçekliğini kuşatmakta ve bu gerçekliğe uygun iyi fiiller gerçekleştir-
mektedir. “Sanatların sanatı” olan felsefe tıp da dâhil olmak üzere tüm ilimleri 
içeren genel bir disiplinin adı olduğundan, tabibi filozof yapmaktansa filozofu 
tabip yapmak, İbn Hindû’ya göre daha kolay ve anlamlıdır.21  

İbn Hindû bu yaklaşımını felsefî ilimleri tek tek ele alarak temellendirme yo-
luna gitmektedir. Tabiat bilimleriyle başlayan İbn Hindû’ya göre bir tabibin tabip 
olması için fizik bilimlerinin hepsini bilmesine gerek yoktur. Bu ilim dallarından 
bir kısmını, yani insan bedeninin sağlığı ve hastalığıyla ilişkili olan unsurlar, 
mizâçlar, sıvılar (ahlât), organlar, güçler, güçlerden kaynaklanan fiiller, sağlık ve 
hastalığın sebepleri ile sağlık ve hastalığın belirtilerini (delâil) bilmek bir tabip 
için yeterlidir. Tabibin bu konuların ötesine geçerek bir filozof gibi dört unsurun 
heyûlâ ve suretten mi, yoksa bölünmeyen parçalardan/atomdan mı (eczâ lâ tete-
cezze’) meydana geldiği; unsurların yoktan mı var olduğu yoksa ezelî mi olduğu; 
sıcaklığın ateşin sureti mi yoksa onun suretine tâbi bir şey mi olduğu; unsurların 
niçin dört tane olduğu, sıralanışlarının sebebi ve her birinin mekânı gibi teknik 
konularla uğraşmasının anlamı yoktu. Bunun yerine tabibin, dört unsurun var 
olduğunu, dört adet olduğunu, insan bedeninin bunlardan oluştuğunu ve bu unsur-
ların belirli bir orantı dâhilinde bulunması yoluyla (i‘tidâl) varlığını sürdürdüğünü 
bilmesi yeterlidir. Fizik bilimlerinin ilkeleri (mebâdi’), feleklerin tabiatı, unsur-
lardan meydana gelen varlıkların durumları gibi tabiata ilişkin diğer hususlar 
tabibin ilgi sahasına girmemektedir. Tabibin mesleği açısından, heyûlâ, suret, 
ezelîlik (kıdem), zaman, mekân, ezelîlik ve sonradanlık (hudûs) açısından âlemin 
durumu, nefsin cevheri ve bedenden ayrıldıktan (firâk) sonra karşılaşacağı son 
(meâl) gibi konularda araştırma yapması gerekmemektedir.22 

Matematik bilimler konusunda da İbn Hindû benzer bir tavrı benimsemekte-
dir. Her şeyden önce tabibin temel aritmetik bilgisi dışında aritmetikle ilgilenme-
sine gerek yoktur. Tabibin nispeten daha fazla bilgi sahibi olması gereken mate-
matik bilimler ise astronomi ve mûsikîdir. İbn Hindû’ya göre Galen, Hipokrat’ın 
şöyle dediğini nakletmiştir: “Tıp sanatı açısından astronominin (ilmü’n-nücûm) 
yararı az değildir.” Hipokrat’ın bu sözünü haklı bulan İbn Hindû, hastaların ya-
şadığı kriz (buhrân) durumunun ancak astronomi yoluyla incelenebileceğini be-
lirtmektedir. Zira ağır hastalıkların yol açtığı krizler Ay’la, Ay’ın Güneş ve diğer 
hareketli yıldızlar karşısında aldığı konumlarla (eşkâl) ilişkilidir. Kronik (müzmi-
ne) hastalıkların yol açtığı krizler ise Güneş ve Ay dışındaki diğer hareketli 
yıldızlarla ilişkilidir. Aynı şekilde yıldızların mizaçlarındaki eğilimler (ehviye) 
uyarınca birbirlerine göre konumlarının değişim ve farklılaşmasının (tebeddül ve 
ihtilâf) zamanlarını ve hastanın yaşadığı şehrin feleğe göre konumunun bilgisini 

 
20  Huneyn b. İshâk, Risâletü Huneyn b. İshâk ilâ Ali b. Yahyâ fî zikri mâ türcime min kütübi Câlînûs 

bi-ilmihî ve ba‘zi mâ lem yütercem, nşr. Abdurrahman Bedevî, Dirâsât ve nusûs fi’l-felsefe ve’l-
ulûm inde’l-Arab, Beyrut 1981, s. 174. 

21  İbn Hindû, Miftâhu’t-tıb, s. 627. 
22  İbn Hindû, Miftâhu’t-tıb, s. 628-629. 
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de tabip ancak astronomi alanında behre sahibi olmak suretiyle elde edebilir. 
Astronominin geometrik yapısı ise, tabibin, astronomi alanındaki ihtiyacını 
karşılayacak kadar geometri bilgisini edinmesini gerekli kılmaktadır.23 

Mûsikînin tıpta kullanımına olumlu yaklaşsa da İbn Hindû bu konuda denge-
li bir tutum takınmaktan yanadır. İskenderiyeli Theon’un (ykl. 335-405) Hipok-
rat’tan naklen Antik filozofların hastaları nağmeler ve büyük zil (livâr) ve zemr 
isimli bir çeşit nefesli çalgı ile tedavi ettiklerini belirttiğini vurgulayan İbn Hindû, 
bu anlamdaki tıbbın çok gerilerde kaldığını ve şimdi mûsikîye dayanan bir tıp 
ilmini ihdas etmekle meşgul olmanın asırlar alacağını ileri sürmektedir. İbn 
Hindû’ya göre Antik filozofların hastaları tedavide kullandıkları mûsikînin ince-
lik ve derinlikleri her ne kadar mazide kalmış ve elde edilmeleri imkânsız hale 
gelmiş olsa da mûsikînin hastalarda yol açtığı belirtiler ve olgular bugün elimiz-
dedir. Mesela nağme, vurmalı çalgıları kullanma (nakr), nefesli çalgıları çalma 
(zemr) ve ritmin (îkâ‘) bir şekli hüzne yol açarken, bir başka şekli sevinç doğur-
makta; bir diğeri sakinleştirip yatıştırırken bir başkası tedirginlik ve endişeye 
sebebiyet vermekte; birisi uyanık tutarken bir diğeri uyutmaktadır. Hatta melan-
koli hastalarının tedavisinde genellikle onlara iyi gelecek bir mûsikî türünün kul-
lanılmasını tavsiye ettiklerini söyleyen İbn Hindû, ancak bütün bunlar için tabibin 
bir mûsikîşinas olmasının gerekmediğini; tabibin eczacı, damardan kan alıcı 
(fessâd) ve hacamatçıdan yardım aldığı gibi, gerektiğinde mûsikîşinastan da 
yardım alabileceğini vurgulamaktadır.24  

Metafizik bilginin tabip için gereksizliğinin oldukça açık olduğunu ifade 
eden İbn Hindû, tabibin pratik felsefî ilimler içinden ise sadece az miktarda ahlak 
ilmiyle ilgilenmesi gerektiğini belirtmektedir. Zira Antik düşünürler, tıp ilminin 
gerçekliklerinin kendisinde sağlam bir şekilde yer edinebilmesi ve bunu doğrunun 
tanımlanmasında kullanabilmesi için tabibin bozguncu bir ahlak yerine temiz bir 
nefse sahip olması gerektiğini vurgulamışlardır ve nefs temizliğinin ancak ahlak 
ilmiyle elde edilebileceğini ifade etmişlerdir.25 

Tabibin felsefî ilimlerle ilgilenmesi konusunda mesafeli bir tavra sahip olan 
İbn Hindû, “felsefenin aracı (âlet)” olarak nitelediği mantık sözkonusu olduğunda 
bu mesafeli tavrını bir kenara bırakmaktadır. Tabibin mantığı bilmesi, o alanda 
derinleşmesi, hatta onu bütünüyle kuşatıp derinliklerine dalması, en başta gelen 
vazifelerindendir. İbn Hindû bu yaklaşımını tıbbın yöntemine dair tutumuyla ilişki-
lendirmektedir. Zira Miftâh’ın tıp ekollerine ayrılmış altıncı bölümünde ayrıntılı bir 
şekilde ele aldığı üzere İbn Hindû, tıbbın tecrübeye değil, akıl yürütme ve kıyasa 
dayanan bir ilim olduğu kanaatindedir.26 Bu sebeple gerçek tıp, ona göre, kıyasa 
dayanmaktadır ve tıbbın gerek teorik gerekse pratik kısmına dair herhangi bir husu-
sun mantık sanatı kullanılmaksızın tam anlamıyla incelenmesi imkânsızdır.27 

İbn Hindû’nun bir tıp talebesinin nasıl bir eğitim süreci takip etmesi gerekti-
ğine dair açıklamalarında da bu yaklaşımını sürdürdüğü görülmektedir. Hocası 

 
23  İbn Hindû, Miftâhu’t-tıb, s. 629. 
24  İbn Hindû, Miftâhu’t-tıb, s. 630-631. 
25  İbn Hindû, Miftâhu’t-tıb, s. 631-632. 
26  İbn Hindû, Miftâhu’t-tıb, s. 605-621. 
27  İbn Hindû, Miftâhu’t-tıb, s. 631. 
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İbnü’l-Hammâr’dan naklen 5.-6. yüzyıllarda İskenderiye’de oluşturulan on altı 
kitaplık tıp müfredatını (cevâmi‘u’l-İskenderâniyyîn), tıp eğitiminin merkezine 
yerleştiren İbn Hindû, tıp eğitimi için bu kitapların yeterli olmadığını düşünmek-
tedir. Her şeyden önce tıp talebesi, tıp eğitimine başlamadan önce iyi bir mantık 
eğitimi almalıdır. Zira mantık sayesinde doğruyu ve gerçeği kolaylıkla idrak ede-
bilecektir. Mantık bir “araç” olduğundan, hedefe ulaşmak için çıkılacak yoldan 
önce edinilmesi gerekmektedir. Mantık eğitiminin ardından tıp talebesi, nefsini 
rezilliklerden kurtarıp faziletlerle donatmak için ahlâk ilmini tahsil etmelidir. Bu 
tahsili iyi ahlâk örneklerini aynen takip etmekle (alâ sebîli’t-taklîd) gerçekleştir-
mek mümkün olduğu gibi, kolay üsluba sahip bir ahlâk kitabından da bu ilim 
öğrenilebilir. Daha sonra kişi, bir tabibin ihtiyaç duyacağı miktarda geometri ve 
astronomi öğrenmelidir. İbn Hindû’ya göre geometriyi mantıktan önce veya tıp 
tahsilinin hemen başlangıcında öğrenmek de mümkündür. Ancak her hâlükârda 
geometri tahsili, filozofların belirttiğine göre, “kafadaki bin gözden daha değerli 
olan akıl gözü”nün açılmasına yardımcı olmaktadır.28  

Netice itibariyle yukarıda belirtilen sınırlar dâhilinde felsefe tahsil etmeyen 
bir tabibin mesleğini hakkıyla ve yetkin bir şekilde icra edemeyeceğini belirten 
İbn Hindû, böyle bir formasyona sahip tabibin hastaları iyileştirememesinin sade-
ce bilinmeyen ve elde olmayan sebeplerle açıklanabileceği kanaatindedir: 
 

“Bir tabibin tabip olarak isimlendirilmeyi hak etmesi ve tedavisinin gelişigüzel ol-
maması için elde etmesi gereken şeylerin hepsi bundan ibarettir. [Bu özelliklere sahip 
bir tabibin] elinde bir hasta iyileşirse bu onun ustalığı ve maharetinden kaynaklanmış 
olur. İyileşemezse bu, o tabipten değil, başka bir sebepten kaynaklanmıştır. [Bu özel-
likleri taşımayan] geri kalan tabiplerin durumu ise hastaları tedavi eden kocakarılara 
benzemektedir. Hastalar ölürse bunun sebebi onların yanlış uygulamalarıdır; şayet 
nadir de olsa hastalardan biri iyileşirse bu da [herhangi bir] sanata [sahip olma-
larından] kaynaklanmıyordur, tamamen şans eseridir.”29 

 
İbn Hindû’nun tıp-felsefe ilişkisine dair düşüncelerini daha da somut-

laştırmak için Miftâh’ın onuncu ve son bölümü, araştırmacılara önemli bir imkân 
sunmaktadır. Kitabın üçte ikisinden fazla bir kısmını oluşturan bu bölümde İbn 
Hindû, on iki başlık altında bir tıp öğrencisinin bilmesi gereken kavramları liste-
leyerek bunları tanımlamakta ve kimi zaman kavramlar hakkında ayrıntılı 
açıklamalar yapmaktadır. Sözkonusu on iki başlık şöyledir: (1) mantık terimleri, 
(2) felsefe terimleri, (3) tıp ilminin ilkelerine özgü terimler, (4) anatomi, (5) has-
talıklar, (6) nabız, (7) vücuttan atılan şeyler, (8) ilaçlar ve besinlerin kanunları, (9) 
basit ve bileşik ilaçlar, (10) besinlerin isimleri, (11) garip hastalık isimleri ve ölçü 
birimleri, (12) diğer bölümlerin kapsamı dışında kalan önemli ve ilginç ayrıntılar 
(en-nüket ve’n-nevâdir).30 Bunlar içinden özellikle ilk üçü, bir tabibin nasıl bir 
felsefe formasyonuna sahip olması gerektiğine dair İbn Hindû’nun yaklaşımını 
tespit etmede bize yardımcı olacak niteliktedir. O, bu çerçevede mantıkla ilgili 15, 

 
28  İbn Hindû, Miftâhu’t-tıb, s.637-640. 
29  İbn Hindû, Miftâhu’t-tıb, s. 632. 
30  İbn Hindû, Miftâhu’t-tıb, s.641-642.  
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felsefeyle ilgili 21 ve tıbbın temel ilkelerine dair 7 kavramı incelemektedir (kav-
ramların listesi için ek kısmına bkz.).31 Mantık terimleri incelendiğinde bunların 
daha ziyade kavram ve tanım bilgisine yönelik olduğu, bunun yanı sıra tıp tahsili 
sırasında okunacak kitapların daha rahat takip edilmesini sağlayacak yöntem bil-
gisine dair kavramları içerdiği görülmektedir. İbn Hindû’nun kıyas, kanıtlama ve 
beş sanata bu bağlamda değinmemesi, “teknik” olarak nitelenebilecek bu konu-
ların tabip için elzem olmadığını düşündüğü yönünde yorumlanabilir. Felsefeyle 
ilgili kavram listesi ise metafizik ve fizik biliminin temel kavramlarından 
yapılmış bir seçki izlenimi vermektedir. Tıbbın temel ilkelerine dair kavramlar ise 
tıbbın fizik biliminden verili olarak aldığı ana kavramların bir listesinden ibarettir. 

* 
Netice itibariyle, İbn Hindû’nun tıp-felsefe ilişkisini tespit açısından, ana yö-

nelim itibariyle, tevârüs ettiği geleneği takip ettiği, ancak sözkonusu iki disiplin 
arasındaki irtibatı daha sistematik ve tutarlı bir şekilde ortaya koyduğu söylenebi-
lir. Bu çerçevede tıp, felsefenin kapsamı içinde yer alsa da, bilfiil tıpla meşgul 
olan bir tabibin eğitim süreci ve meslek hayatı boyunca felsefeyle ilişkisi oldukça 
sınırlı ve yüzeyseldir; hatta mesleğinde derinleşebilmesi için tabibin felsefeyle 
irtibatının bu düzeyde olması bir zorunluluktur. Ancak anlaşılan o ki, kuşatıcı 
felsefî sisteme sahip olan ve aynı zamanda tıpla meşgul olan filozoflar (İbn Sînâ 
gibi) sözkonusu olduğunda bu iki alan arasındaki ilişki daha sıkı bir hal almakta; 
bu tür filozofların sistemleri, tıbbın fizik biliminden (ve dolayısıyla metafizikten) 
verili olarak aldığı ilkeleri ve bu ilkeler temelinde tıbbın teorik ve pratik düzlem-
de nasıl inşa edileceğini de belirlemektedir. 

 
Ek 
 
İbn Hindû’nun Miftâhu’t-tıb’da Yer Verdiği Mantık, Felsefe ve Tıbbın 

Temel İlkelerine Dair Kavramların Listesi 
 
A. Mantık Terimleri 
 
1.  Mantık 
2.  Konu/özne (mevzû‘)  
3.  Yüklem (mahmûl)  
4.  Öze ve cevhere özgü lafız (el-lafzatü’z-zâtiyye ve’l-cevheriyye) 
5.  Arazî lafız (el-lafzatü’l-araziyye) 
6.  İsim 
7.  Tanım (hadd)  
8.  Tanıtım (resm)  
9.   Tikel ve Tümel (cüz’î ve küllî) 
10. Tümel Lafızlar 

 
31  İbn Hindû’nun felsefe anlayışı hakkında ayrıntılı bir tahlil ve er-Risâletü’l-müşevvika ile birlikte 

Miftâh’ın sözkonusu üç bölümünün Türkçe çevirisi için şu çalışmamıza bkz. “Tabipler İçin Felse-
fe: İbn Hindû’nun Felsefe Tasavvuru ve Sözlüğü”, Felsefe Arkivi, sy. 34 (2009) (yakında 
yayınlanacak). 
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10.1.  Cins  
10.2.  Tür (nev‘) 
10.3.  Ayırım (fasl) 
10.4.  Özellik (hâssa)  
10.5.  Araz 
11.  [Lafız-anlam ilişkisi açısından isimler] 
11.1.  Örtüşen (mütevâtıe) isim  
11.2.  Farklı (mütebâyin) isim  
11.3.  Eşsesli (müttefika) isim 
11.4.  Eşanlamlı (müterâdife) isim 
11.5.  Türemiş (müştakka) isim 
12.  Kategoriler 
12.1.  Cevher 
12.2.  Araz  
12.3.  Nicelik (kemmiyye)  
12.4.  Nitelik (keyfiyye)  
12.5.  Bağıntı (izâfe) 
12.6.  Nerede (eyne) 
12.7.  Ne zaman (metâ)  
12.8.  Konum (vaz‘) ve durum (nasbe)  
12.9.      Aidiyet (lehû) ve sahiplik (kınye)  
12.10.  Etki (yef‘alu)  
12.11.  Edilgi (yenfa‘ilu)  
13.  Karşıtlıklar (mütekâbilât) 
13.1.  Bağıntı yoluyla karşıt olan 
13.2.  Yokluk ve sahiplik yoluyla karşıt olan  
13.3.  Zıtlık yoluyla karşıt olan 
13.4.  Olumsuzlama ve olumlama yoluyla karşıt olan 
14. Öğretim Yolları 
14.1.  Bölme 
14.2.  Çözümleme 
14.3.  Tanımın çözümlenmesi 
14.4.  Tersine çözümleme 
14.5.  Tanım  
14.6.  Kanıtlama (burhân)  
15.  Sekiz Husus (el-metâlibü’s-semâniye)  
15.1.  Amaç (garaz) 
15.2. Yarar (menfaat)  
15.3.  Kitabın temel özellikleri (simetuhû)  
15.4.  Kısımlandırma (kısme) 
15.5.  Yazarın ismi  
15.6.  İlmî disiplinin cinsi 
15.7.  Kitapta kullanılan öğretim yöntemi  
15.8.  Kitabın [disiplin içindeki] yeri (mertebe)  
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B. Felsefe Terimleri 
 
1.  Felsefe 
1.1.  Teorik (nazarî) felsefe 
1.1.1.  Fizik bilimi (tabî‘î)  
1.1.2.  Matematik bilimi (riyâzî)  
1.1.3.  Metafizik (ilâhî) 
1.2.   Pratik (amelî) felsefe 
1.2.1.  Ahlak ilmi (ilmü’l-ahlâk) 
1.2.2.  Ev yönetimi ilmi (ilmü tedbîri’l-menzil) 
1.2.3.  Şehir yönetimi ilmi (ilmü tedbîri’l-medîne)  
2.  Var olan (mevcûd) 
3.  Etki (fi‘l)  
4.  Edilgi (infi‘âl)  
5.  Akıl 
6.  Bilkuvve olan şey 
7.  Bilfiil olan şey  
8.  Nefs  
9.  Tabiat  
10.  Ruh  
11.  Suret  
12.  Heyûlâ 
13.  Unsurlar (ustukussât) 
14.  Beşinci tabiat (et-tabî‘atü’l-hâmise) 
15.  Kuşatıcı felek (el-felekü’l-muhît) 
16.  Esîr  
17.  Burçlar feleği (felekü’l-burûc)  
18.  Sabit yıldızlar (el-kevâkibü’s-sâbite)  
19.  Hareketli yıldızlar (el-kevâkibü’s-seyyâra) 
20.  Dört temel nitelik (el-keyfiyyâtü’l-erba‘ el-ümmehât) 
21.  Hareketler (harekât) 
21.1.  Mekânî hareket (el-hareketü’l-mekâniyye)  
21.2.  Dönüşüm hareketi (istihâle)  
21.3-4. Artma ve eksilme (nemâ ve zübûl) 
21.5-6. Oluş ve bozuluş (kevn ve fesâd)  
 
C. Tıp İlminin İlkeleri 
 
1.   Rükünler (erkân) 
2.   Mizâclar (emzice)  
3.   Sıvılar (ahlât) 
4.   Güçler (kuvâ)  
5.   Fiiller (ef‘âl)  
6.   Ruhlar  
7.   Sebepler (esbâb) 
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THE HISTORY-UMRAN RELATION IN IBN KHALDUN 
 
 
ABSTRACT 
This article is a result of the transformation of a chapter of the Ph.D. Disser-
tation defended on March 13, 2009, at the Philosophy Department of the 
Graduate Institute of Social Sciences, at İstanbul University, and, for the 
most, is based on the mentioned dissertaiton. It is an attempt to understand 
the mutual relation of history and umran in Ibn Khaldun’s Muqaddimah, as 
well as, to answer the question whether history and umran perfectly reconci-
le. Another attempt, witihn the context of the former one, is to raise some 
questions for further studies in the philosophy of history, to which Ibn 
Khaldûn’s thought may contribute. 
Key words: Human Nature, Authority, umran, history, civilization, ilm, ins-
titution(s). 

 
ÖZET 
Bu yazı, 13 Mart 2009 tarihinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü Felsefe Anabilim Dalı’na sunulan Doktora tez çalışmasının bir bölümü-
nün dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkmıştır ve büyük ölçüde söz konusu teze 
dayanmaktadır. Yazıda, tarihin ve umranın karşılıklı ilişkilerinin Mukaddi-
me ekseninde anlaşılması ve İbn Haldun düşüncesinde tarih ve umranın örtü-
şüp örtüşmediğinin sorgulanması yönünde bir deneme olarak tasarlanmıştır. 
Ayrıca, sorgulanan bu ilişki bağlamında, İbn Haldun düşüncesinin de katkıda 
bulunabileceği, olanaklı tarih felsefesi çalışmalarında göz önünde bulundu-
rulması yararlı olabilecek bazı soruların da gündeme getirilmesine gerek gö-
rülmüştür. 
Anahtar Sözcükler: İnsan, İslâm, asabiyet, mülk, umran, tarih, medeniyet, 
ilim, kurum(lar).  
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Bu yazı, İbn Haldun’un, sosyal bilimler alanında pek çok farklı disiplin-deki 
çalışmaya malzeme oluşturmuş olan Mukaddime adlı eserinin ana eksenini oluştu-
ran iki kavram arasındaki bağlantının, ‘tarih’ ile ‘umran’ arasındaki ilişkinin, İbn 
Haldun düşüncesi ekseninde anlaşılması yönünde bir deneme olarak değerlendiri-
lebilir. İbn Haldun’un umran ilmini, tarihe yardımcı olacak, onun bilgikuramsal 
altyapısının oluşmasını sağlayacak bir ilim, hatta-günümüze uygun bir ifadeyle- bir 
‘toplum bilimi felsefesi’ gibi tasarladığını söylemek uygundur. Umran ilmi, insan 
doğasını başlangıç noktası olarak kabul etmiş, bu noktadan hareketle toplumların 
ortaya çıkışlarına ve yaşamalarına olanak sağlaması bakımından uygun ya da uy-
gunsuz coğrafyayı, doğal ortamın insana çeşitli etkilerini, kırdaki ve kentteki ya-
şam tarzları ve bu yaşam tarzlarıyla ortaya çıkan kültür ve medeniyet yapılarını, 
ekonomiyi, ilimleri, kısacası, bir bütün olarak toplumsal varlık alanını incelemiştir.  

Umran ilmi, bu özellikleriyle günümüzde sosyolojinin, ekonominin, siyaset 
kuramının, hatta kültürel antropolojinin kapsamına girecek konuları, genel bir 
çerçeveyle ve tarihteki olayların neden-sonuç ilişkileri biçiminde kavranmasına 
yardımcı olacağı kadarıyla ele almıştır. Ayrıca bu ilim, bilgi veren bir disiplin 
olarak tarihin çerçevesini çizmeye, tarih yazıcıları için sağlıklı ve güvenilir bilgi-
leri kayda geçirmeyi sağlayacak bir yöntem belirlemeye de yarayan bir meta-
ilimdir. Öyleyse umran ilmi, bir bilgi alanı olarak tarihin epistemolojisi, bir varlık 
alanı olarak tarihin ontolojisidir1. Ontolojik ve epistemolojik temellerden yoksun 
tarih çalışmalarının verdiği bilgiler şüphe götürür nitelikte olduğundan, doğru ve 
güvenilir bilgi verebilen tarih çalışmalarının ortaya çıkması, İbn Haldun’un da öne 
sürmüş olduğu gibi, ancak umran gibi geniş kapsamlı bir ilmin öğrenilmesi ve 
uygulanması sonucunda olanaklı olacaktır2. Başka bir söyleyişle, umranın bilin-
mesi, İbn Haldun düşüncesine göre, tarihçi için olmazsa olmazdır; yani tarih dü-
şüncesinden beslenmeden sağlıklı biçimde tarih araştırması yapmak ve tarih yaz-
mak olanaklı olmadığına göre, umranın onu oluşturan tüm unsurlarıyla tanınması 
gerekmektedir.  

Aslında umranın, İbn Haldun’un ele alış ve ifadelendiriş biçimiyle, toplumun 
geçmişini kültürler ve kurumlar üzerinde yükselen, yani kurumlar ve kurumlararası 
ilişkiler tarafından belirlenen bir yapı olduğu ve bu yapı temelinde tarihin konu-
larının yeniden belirlendiği olguları Mukaddime’den çıkarılabilir. Bu saptamayı, 
Mukaddime’nin bölümlerinde, her bir kurumun tarihliliğine göndermede bulunan 

 
1  İbn Haldun’un umran ilminin, insan ve toplumu genelliğinde kavramayı amaçlayan bir ilim olarak, 

en genel ve en temel olanın kuramıyla ilgilenen felsefe içerisinde temellendirilebileceği görüşü 
için bkz. Doğan Özlem, Tarih Felsefesi, İstanbul: İnkılâp Yayınları (8. Basım), 2004, s. 40: İşte 
umran ilmi sayesinde hikmet ilimlerinden sayılmayı hak eden tarihin felsefî yönü buradadır. İbn 
Haldun’un, ilkelerini oluşturduğunu söylediği bu ilimle, hem ‘geçmişte olan olaylar’ ya da res 
gestae, hem de ‘geçmişte yaşanmış olayların bilgisini içeren bilim’, yani historia rerum gesta-
rum, anlamındaki tarihe katkıda bulunduğu ileri sürülebilir. 

2  Ibn Khaldûn, Muqaddimah vol.I, çev. ve haz. Franz Rosenthal, New York: Routledge&Kegan 
Paul, 1958, s. 81-82; İbn Haldun, Mukaddime c. I, çev. ve haz. Süleyman Uludağ, İstanbul: Dergâh 
Yayınları (4. Basım), 2005, s. 207-208. Bu dipnottan sonra Mukaddime’ye yapılacak gönderimler-
de, cilt ve sayfa numaralarından önce, Franz Rosenthal çevirisi için MR, Süleyman Uludağ çevirisi 
için ise MU kısaltmaları kullanılacaktır (Örn. MR-I, MU-II, vb.). 
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örneklerle de desteklemek mümkündür3. Mukaddime’nin içeriğini oluşturan konu-
lar kısaca hatırlanacak olduğunda, 1. Umranın ortaya çıkış sürecinin, doğa tarihi 
tarafından öncelenmiş ve iklimlerin insana etkileri tarafından da belirlenmiş oldu-
ğu, 2. Yerleşimin fazla bulunmadığı açık arazilerde, çölde, mezrada ya da çiftlik-
lerde başlayan toplumsal yaşamda insanı zorlayan koşulların varolduğu, toplumda 
ortaya çıkan önderlik gereksiniminin kan bağına dayalı bir reislik üzerinden sağ-
landığı, 3. İnsanın refaha ve rahata duyduğu eğilimin, çoğu kez4 onu kırsal yaşam-
daki koşullarla yetinmemeye ve şehirlere-kasabalara yerleşmeye yönelttiği, şehir-
lerdeki yaşamın da devlet örgütlenmesini gerektirdiği, 4. Şehirlerdeki yaşamın, 
insanlararası iş bölümünde ve yaşamdaki gereksinimlerde çeşitlenmeyi arttırdığı, 
artan gereksinimleri karşılamak üzere yetki ve sorumluluklarını devlete dayandıran 
kurumların ortaya çıktığı, 5. İş bölümündeki çeşitlenmelerin insanların hayatlarını 
sürdürmek için izlediği yollarda, yani zenaatlarda, bir çeşitlenmeye ve gelişmeye 
yol açtığı, 6. Devletin ve kurumların düzenli çalıştığı, zenaatların çeşitlenerek eko-
nomiyi geliştirdiği, nüfusun arttığı bir şehirde ilimlerin ve ilim öğretiminin de geli-
şeceği düşüncelerinin ön plana çıktığı görülür. 

İbn Haldun’un ‘umran ilmi’ kapsamında ortaya koyduğu düşüncelerin ve ta-
rih-umran ilişkisinin, bu yazı kapsamında, şu üç bakımdan değerlendirilmesi he-
deflenmiştir: 1. Tarihsel süreklilik, 2. Devlet-umran ilişkisi ve bu ilişkinin bir me-
deniyet kuramı çerçevesinde ifade edilip edilmediği sorusu, 3. Umran ve tarihin 
örtüşmesi. 

Tarih-umran ilişkisi değerlendirilirken, İbn Haldun’un, tarihi, umranın, mede-
niyetlerin, insanın tüm yapıp ettiklerinin tarihi olarak görme eğiliminde olduğu 
varsayılacaktır. Umranın kendi içinde bedevîlik ve hadarîlik aşamalarından geçme-
si, bu aşamalarda toplumların farklı yaşam biçimlerini benimseyip farklı ürünler ve 
yapılanmalar ortaya koymaları ve bu yapıp-etmelerin bir toplamı olarak umranın 
ortaya çıkışı, umranın kendisinin tarihli olduğu, tarihsel süreç içerisinde geliştiği ve 
tarihsel bir sürekliliğe sahip olduğu düşüncesini doğrulayan veriler olarak yorum-
lanabilir. Hatta Mukaddime temel alınarak, tarihsel sürekliliğin, toplumsal süreçleri 
(yani bedevîlik-hadarîlik) belirlediği, bu belirlenimin de insanın doğuştan sahip 
olduğu- ya da ona bir Yaratıcı tarafından verilmiş- özellikler üzerinden gerçekleş-
tiği de söylenebilir. İnsanı diğer canlılardan ayıran özellikler de, yine Mukaddime 
çerçevesinde, en açık olarak sanatlar (zenaatlar) üzerinden izlenebilir. 

Kültür ve kurumlardan örülü bir yapı olan umranda, kurumların her biri de 
kendi içinde tarihli bir görünüm sergilemektedir. Öyleyse bedevîlikten başlayarak, 
hadarîliğe doğru giden ve ilkece kıyâmetle son bulacak5 olan umrana zemin oluş-
turan tarihsel sürekliliğin izleri, İbn Haldun düşüncesinde, en çok kurumların 

 
3  Söz konusu örneklerin çoğu, İbn Haldun üzerine yapılan şu doktora çalışmasının bir bölümünde 

detaylı olarak incelenmiştir: H. Fırat Şenol, İbn Haldun’da Tarih ve Umran Sorunu 
(yayınlanmamış doktora tezi), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 
Anabilim Dalı, 2009, s. 115-165. 

4  ‘çoğu kez’ ifadesinin kullanılmasının nedeni şöyle açıklanabilir: İbn Haldun, hadarîliğe yönelme-
yen-ya da çeşitli nedenlerle, yönelemeyen- bedevî kabilelerin de olduğunun bilincindedir: MR-I, s. 
286-299; MU-I, s. 351-361.  

5  İbn Haldun bunu açıkça ifade etmese de, Mukaddime’deki söyleminden bunu ilkece kabul ettiği 
çıkarılabilir. 
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tarihliliği üzerinden sürülebilir. İnsanların toplum biçiminde yaşamalarını zorunlu 
kılan unsurların neler olduğunun görülmesi, umranın ve kurumlarının tarihliliğini 
vurgulamak açısından, iyi bir başlangıç olur. Bu unsurlar, Mukaddime temel 
alınarak, şöyle sıralanabilir: 1. İnsan olma durumu: İnsanlar, yaratılışlarından 
gelen bazı özellikleri temel olmak kaydıyla, iklimlerin etkisiyle de biçimlenmekte, 
iklimler, insanların bedensel ve ahlâkî niteliklerini belirleyici özelliğe sahip ol-
maktadır6; 2. Sanatlar7/İlkel kurumlar ya da kültür: İnsanlar, aileler ve kabileler 
biçiminde topluluklar oluşturduklarında, kendilerini başka insanların ve/veya 
canlıların olası saldırılarına karşı korumak, beslenme, barınma, giyinme gibi top-
lumun temel gereksinimlerini karşılamak üzere işbölümü yaparlar ve bu işbölümü, 
hem toplumun varlığını sürdürmesi için gerekli olan ekonomiyi, hem de ilkel 
düzeyde bazı kurumları ortaya çıkarır. Kurumlara yön veren ahlâkî değer dizileri, 
bir topluluğun/toplumun8 bilgi ve beceri birikimini gelecek kuşaklara aktarım 
biçimleriyle, yani dil ve iletişim araçlarıyla bir arada düşünüldüğünde, sözkonusu 
topluluğun/toplumun kültüründen söz edilebilir9; 3. Asabiyet ve devlet örgütlen-
mesi: İbn Haldun’a göre, toplum halinde yaşamın zeminini hazırlayan bir örgüt-
lenme olarak saltanat, fakat bundan önce bedevîlikteki önceli olan riyâset, asabi-
yet temeli üzerinde yükselmektedir10. Asabiyet, aynı zamanda, bedevî yaşamın da 
olmazsa olmazlarındandır11. Hatta kabileleri kimlerin yöneteceği sorusu da, asabi-
yet üzerinden yanıtlanmıştır12. Bu durumda, asabiyet, toplumun başlangıcını ve 
umran sürecini oluşturan ilke olarak yorumlanabilir.  

Bedevî umranda yaşamın karmaşıklıktan uzak olduğu ve umranın içinden 
geçtiği bu sürecin daha çok ‘kültür’ olarak yorumlanmasının uygun olduğu doğru 
kabul edildiğinde, kurumlardan örülü bir yapı olarak umranın daha çok hadarîlik-
te, yani yaşamın karmaşıklaştığı, gereksinimlerin de giderek çoğaldığı ve çeşit-
lendiği bir ortamda ortaya çıktığı söylenebilir13. Öyleyse, hadarî umranı (yaşam 
tarzı anlamında kullanılmaktadır) neyin olanaklı kıldığı sorusunu sormak gerekir: 
İbn Haldun’a göre, şehirlere ve kasabalara yerleşim ile başlayan hadarîlik, bir 
devlet örgütlenmesine gereksinmiştir; devletin varlığı da şehirlerde yerleşik kültür 
unsurlarının kökleşmesine ve gelişmesine olanak tanımıştır14. Başka bir söyleyiş-
le, hadarî umranda ortaya çıkan gereksinimleri karşılamak üzere oluşan kurumlar 
ve memurlukların temelinde, kurumların varlığına olanak tanıyan ve onları denet-
leyen, gerektiğinde ortadan kaldıran ya da değiştiren bir üst-kurum olarak devlet 
bulunmaktadır. Bu devlet örgütlenmesi, genellikle asabiyet sahibi olan kabileler-

 
6  Bkz. MR-I, s. 167-176; MU-I, s. 259-268; ayrıca bkz. Şenol, a.g.e., s. 64-71. 
7  Sanatlar/zenaatlar için bkz. Şenol, a.g.e., s. 115-119. 
8  İbn Haldun düşüncesine de dayanarak, topluluk ve toplum arasındaki ayrım devletlilik üzerinden 

yapılabilir: Bir topluluğun toplum haline gelebilmesi için, devlet örgütlenmesi, olmazsa olmaz bir 
koşuldur.  

9  MR-I, s. 252-253; MU-I, s. 325-326. 
10  Şenol, a.g.e., s.98. 
11  MR-I, s. 261-265; MU-I, s. 333-335. 
12  MR-I, s. 269; MU-I, s. 339. 
13  Şenol, a.g.e., s.108-109. 
14  MR-II, s. 235; MU-II, s. 629-630. 
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den bir ya da birkaçını önderliğinde birleştiren bir ailenin egemenliği, yani salta-
natı üzerinden gerçekleşir15.  

Genellikle asabiyete dayalı olarak gerçekleştiği söylenen hanedanlığın ömrü 
konusuna, bu yazıda devlet-umran ilişkisi çerçevesinde kısmen değinilecektir; 
fakat tarihsel süreklilik açısından göz önüne alınması gereken, devlet örgütlenme-
sinin aşamalı olarak gerçekleştiği ve umranın diğer kurumları gibi kendi içinde 
tarihli bir yapıya sahip olduğu ilkeleridir. Rahata yönelen insanın da16, ilkel düzey-
de yaşarken olduğu gibi, en büyük önceliği başkalarından gelebilecek saldırılara 
karşı can ve mal güvenliğinin korunmasıdır, bu korumayı da ordu ve polis teşkilatı 
gibi kurumları aracılığıyla devlet sağlar17. Ayrıca, can ve mal güvenliği sağlanan, 
kazancı ve/veya edindiği malları kayıt altına alınan insanlar, sanatlara ve ilimlere 
yönelir; fakat sanatlar ve ilimler de devlet çatısı olmadan örgütlenemez, kökleşe-
mez ve geçmiş nesillerdeki bilgi, deneyim ve beceri birikiminin gelecek nesillere 
aktarılması olanağı azalır18. Bu da, şehir yaşamındaki kurumların ve ürünlerin, 
tarihsel süreklilik açısından, devlet ve kurumlarınca öncelendiğini gösterir.  

İbn Haldun, devlet kurumlarını hilâfet üzerinden anlatmaya başlamış, daha 
sonra hanedanlıkların oluşturduğu saltanattaki kurumları ele almıştır. Hilâfetin ve 
imâmetin anlamını açıklamakla işe başlayan İbn Haldun, daha sonra halîfeliğin ve 
buna bağlı gelişen kurumsal yapılanmanın işlevlerini anlatmış ve tarihten verdiği 
örneklerle bu anlattıklarını desteklemeye çalışmıştır19. Hilâfetten saltanata geçişin 
de bir süreç olduğunu kabul eden ve bunu İslâm tarihinden örneklerle temellen-
diren İbn Haldun, bu süreci daha çok asabiyetin doğasına bağlamıştır20.  

Gerek tek tek tüm insanların, gerekse toplumların yaşamlarını sürdürmelerinin 
araçlarını yakından tanıma kaygısı, İbn Haldun’un Mukaddime’de ekonomiye de 
önemli bir yer vermesine yol açmıştır. İnsanlar geçimlerini sürdürecek kazancı 
nasıl elde ederler, sorusundan hareketle ekonomi kurumlarını açıklamaya çalışan 
İbn Haldun’a göre insanlar, avcılık ve hayvancılık, çiftçilik21, zenaatlar22, belirli iş 
kollarında yardımcılık (iş sahibinin yanında çalışarak23) gibi yollardan geçimlerini 
sağlayabildikleri gibi, tüm bu sayılan etkinliklerden elde edilen gelirden pay, yani 
vergi ya da haraç24 alarak da geçinebilirler25. İbn Haldun’a göre, emek ya da do-
ğadaki bir malzemenin belli bilgi ve beceriler temelinde üretimi, çoğaltılması gibi 

 
15  MR-I, s. 314; MU-I, s. 374. 
16  ‘da’ bağlacı, insanın, varolduğundan bu yana en temel gereksinimlerinden birine, kendi varlığını 

sürdürme çabasına dikkat çekmek için kullanılmıştır. İnsanın toplum haline gelme gereksiniminin 
temelinde yaşamını sürdürme isteği bulunur. 

17  Şenol, a.g.e., s.138. 
18  A.y. 
19  MR-I, s. 385-481; MU-I, s. 420-482. 
20  MR-I, s. 416; MU-I, s. 443. 
21  Çiftçilik, kökeni ilk insan ve ilk peygamber Âdem’e dayandırılan bir geçim yolu olarak, en eskidir 

(MR-II, s. 316; MU-II, s. 699). 
22  Çiftçilikten sonra, yani ikinci sırada gelir; çünkü el sanatları (bkz. dipnot no. 28) basit değil, kar-

maşıktır, bunların, özellikle de terziliğin, kökeni insanoğlunun Âdem’den sonraki ikinci büyük ön-
deri kabul edilen İdris Peygamber’e dayandırılır (MR-II, s. 316; MU-II, s. 699).  

23  Bu tarz çalışanlar günümüzdeki vasıfsız işçilere karşılık gelmektedir. 
24  F. Rosenthal çevirisinde ‘imposts-taxation’ terimleriyle karşılanmıştır (MR-II, s. 315). 
25  Bkz. MR-II, s. 315; MU-II, s. 698.  
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çaba ve çalışmalarda bulunmadan, siyâsî ve idari güç kullanarak, elde edilmiş 
kazançlara zorla el koymak, hiçbir gerekçeyle doğal bir geçim yolu olarak görü-
lemez26. Bu düşünceleriyle kendi çağının devlet yöneticileri için ideal bir ahlâkî 
çerçeve çizmeye çalışan İbn Haldun, diğer yandan, hilâfetten saltanata geçişte 
ekonomik çıkarın etkili olduğu düşüncesine de işaret edecek kadar gerçekçi dav-
ranmıştır27. 

El sanatlarındaki28 çoğalma ve çeşitlenmenin şehirlerde gerçekleştiği, her bir 
sanat dalındaki bilgi ve beceri birikiminin devlet korumasında olanaklı olduğu 
ekonomi kurumları ve işbölümü ile ilgili yukarıda söylenenlerden çıkarılabilir. 
Sanatlar gibi ilimlerin de çoğalması ve çeşitlenmesi, şehirdeki yaşamın gereksi-
nimleri doğrultusunda ve yine devletin güvenliği sağlaya-bildiği, rahat bir ortam-
da gerçekleşmiştir. Başka bir söyleyişle, insanın teorik akıl yetisinin sonradan 
gelişme ve kendini gerçekleştirme olanağı bulduğu ve insanın salt teorik akıl te-
melinde somut-yani işe yarayan, yaşamı kolaylaştıran, rahatlığı arttıran-bir ürün 
ortaya koymadığı yönlü bir yorum yapmak olanaklıdır. İbn Haldun, umrandaki 
gelişmişlikte ilimleri ölçüt almaya eğilimli olduğuna ilişkin ipuçlarını, Mukaddi-
me’nin altıncı bölümünde vermiştir29.  

İbn Haldun’un ilimlerin ancak umranın ve yerleşik kültürün gelişmiş olduğu 
şehirlerde gelişebileceği yönlü savına göre, insanların emekleri geçimlerini sağla-
yacak ölçüde olandan daha fazla ise, refahın artması ölçüsünde, insanın özellikle-
rinden olan etkinliklere ve gereksinimlere yönelir; bu gereksinimler de ilimler ve 
sanatlardır30. Kısacası, yerleşik kültürün kök saldığı, umranca gelişmiş yerlerde 
sanatlar ve ilim öğretimi gelişir ve yaygınlaşır31. İbn Haldun, ilimler-umrandaki 
gelişmişlik ilişkisini, tarihten örnek vererek de pekiştirmiştir32. İlimlerin hangisinin 
ya da hangilerinin bir toplumda gelişme olanağı bulduğu sorusuna verilecek 
yanıtlar da tarihsel verilerle, dolayısıyla bir medeniyetin içinden geçtiği süreçleri 
tanıyarak elde edilebilir. İlimlerin toplumun gereksinimleri açısından önemi de 
şöyle açıklanabilir: kırsal yaşamda töreler kabileleri yönetmek için yeterli olurken, 
kentlerde daha geniş kitlelerin denetim ve yönetim altında tutulabilmesi için hukuk 
sistemi olması gerekir; bu da ilimlerin (İslâm umranında, özellikle hukuk sistemi-
nin temelini oluşturan fıkhın33) ortaya çıkmasını ve gelişimini beraberinde getirir.  

 
26  MR-II, s. 315; MU-II, s. 698. 
27  MR-I, s. 416; MU-I, s. 442. 
28  Bu terim, sanat (zenaat) teriminin genel kullanımından ayrı olarak, aşçılık, marangozluk, berberlik, 

kuyumculuk, hatta hekimlik vb. bilgi ve becerinin bir arada kullanımını gerektiren geçim yollarını 
içerecek biçimde kullanılmıştır. 

29  MR-II, s. 409-481; MR-III, s. 3-480; MU-II, s. 765-1090; ayrıca bkz. Bedir, “İslâm Düşünce 
Geleneğinde Naklî İlim Kavramı ve İbn Haldûn”, İslâm Araştırmaları Dergisi 15 (İbn Haldûn 
Özel Sayısı I), İstanbul: İSAM Yay., 2006, s. 17. 

30  MR-II, s. 435; MU-II, s. 780. 
31  MR-II, s. 436; MU-II, s. 781. 
32  MR-III, s. 112; MU-II, s. 871. 
33  Fıkıh, İbn Haldun’un umran ilminde, devletin ve medeniyetin önemli bir unsuru kabul edilmiştir; 

çünkü fıkıh, bir kişinin ibadetini en uygun biçimde nasıl gerçekleştireceğinden, evlenmesine, mira-
sa, insanlar arasındaki alışverişe, bir kişinin işlediği herhangi bir suçun İslâm ilkelerine göre hangi 
cezayı gerektirdiğine kadar uzanan geniş bir alanı kapsaması bakımından, devleti oluşturan temel 
kurumlardan biri olan hukuk sistemini var eden ilimdir (MR-III, s. 3; MU-II, s. 802; ayrıca bkz. 
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Şimdiye kadar söylenenler, daha çok umranın temelini oluşturan kurumların 
her birinin kendi içinde tarihliliğe sahip olduğunu vurgulamayı amaçlamıştır. 
Kurumlar, toplumların gereksinimlerini karşılamak ve sorunlarını çözmek 
amacıyla oluşturulan yapılar olarak tanımlanabilir. Bu yapılar, zamana göre dönü-
şen bir niteliğe sahip olduğundan, umran da zamanla dönüşür. Dönüşüm, sözü 
edilen yapılardaki içerik ve işlev değişikliklerinin değişmesi biçiminde an-
laşılabilir. Bu durumda, kurumları taşıyan bir zemin olarak devlet, umrandaki 
dönüşümü en iyi yansıtan unsurdur.  

Bu bakımdan, umrandaki dönüşüm, daha çok bir umranın ya da devletin çö-
kerek yerini yenisine bırakması biçiminde kendisini gösterse de, aslında umranın 
ya da devletin çökmesinden çok, hanedanlıkların, yani devlete egemen olanların, 
değişmesi söz konusu gibi görünmektedir. Öyleyse, devlet-umran ilişkisi bağ-
lamında, umranın devletle örtüşüp örtüşmediği sorusuna da İbn Haldun düşüncesi 
çerçevesinde bir yanıt aranması yararlı olacaktır. Umranın devletle örtüşüp örtüş-
mediği sorusuna tarih-umran ilişkisi bağlamında, tarihsel süreklilik konusu ile 
bağlantılı olarak yanıt arama denemesi, İbn Haldun üzerine yapılan çalışmalarda 
fazlaca rastlanmamış bir deneme olarak, bu yazının özgün bir yönünü de oluştur-
maktadır.  

Devlet-umran ilişkisi ve devlet ile umranın örtüşüp örtüşmediği sorusu: 1. 
Hadarîliğin bedevîlikten ayırıcı özelliklerinin, kurumlar ve devletleşme ile ka-
zanılan özellikler olup olmadığı, böyle olması durumunda umranın oluşumunda 
devletin rolünün ne olduğu, 2. Devletin ve bununla bağlantılı olarak umranın çö-
küp çökmeyeceği ve egemenlerin değişmesini devletin ömrü olarak yorumla-
manın doğru olup olmadığı, 3. Devletin temsil ettiği şeyin bir düzen34 olarak yo-
rumlanmasının uygunluğu ve böyle bir düzenin bir ilerleme fikrini içerip içerme-
diği sorularını da beraberinde getirmektedir. Aşağıda, bu sorulara Mukaddime 
çerçevesinde aranan yanıtlar yer almıştır.  

İbn Haldun’a göre devlet, doğası gereği refaha ve rahata eğilim gösteren top-
lumların, bu rahatı sağlayabilmeleri için, varolması zorunlu bir yapıdır. Devlet, 
daha geniş toplulukların yönetilebilmesi için gerekli bir yapı olduğuna, refah ve 
rahat da kırsal yaşam biçimi ve örgütlenmesi anlamındaki ‘bedevî umran’da (şe-
hirdekiyle karşılaştırıldığında) daha geri planda kaldığına göre, 1. Kasabalara ve 
şehirlere yerleşimle ortaya çıkan ‘hadarî umran’ın devlet için uygun zemini oluş-
turduğu, 2. Umranın gelişim sürecinde, devletin ortaya çıkışıyla, şehirlerde yerle-
şik kültürün gelişme ve varlığını sürdürme olanağına kavuştuğu söylenebilir. Şe-
hirlerdeki kültür, sanatların (zenaatların) ve kurum-ların gelişimi, çeşitlenmesi ve 
bu gelişimler sırasında ya da sonrasında ortaya çıkan sorunların güçlü bir yönetim 
tarafından çözülmesinin beklendiği bir ortamı gerektirir. Bu ortamı sağlayacak 

 
Yaşar Kutluay, Tarihte ve Günümüzde İslâm Mezhebleri, İstanbul: Pınar Yayınları, 2003, s. 11). 
Öyleyse fıkıh ilminin, İslâm toplumunun tarihsel süreçte ortaya çıkan gereksinimlerini karşılamak 
üzere kurulduğu ve geliştiği söylenebilir.  

34  Düzen kaygısının dile getirilmesindeki amaç şudur: Bir umrandaki iktisat, hukuk vb. düzeni, daha 
çok kurumların düzenliliğiyle ölçülür. Öyleyse, kurumların-dolayısıyla umranın- sürekliliği, ku-
rumların düzenli ve birbiriyle uyumlu çalışmasını sağlayacak bir devletin gücü ile doğru orantılı 
gibi görünmektedir.  
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olan da, şehirlerdeki insan topluluklarını kendi otoritesi altında toplayabilecek bir 
devlettir.  

Devletlerin uygulamaya koyduğu siyasetin bir medeniyet sorunu olduğu, her 
medeniyetin ortaya çıkardığı siyaset anlayışında sorunlar çıktığı ve bunun da me-
deniyetlerin/umranların gelişimlerini ve içinden geçtikleri süreçleri etkilediği göz 
önüne alındığında35, devlet umranın olmazsa olmaz unsurlarından biri olmaktadır. 
İbn Haldun’un Mukaddime’de devlet ve umranı ilişkilendirme biçimi de bu var-
sayımı önemli ölçüde doğrulamaktadır. İbn Haldun’a göre sultanın ve devletin 
durumu-yani egemenliğini sürdürmesi, sahip olduğu güç ve kurumları 
çalıştırmaktaki başarısı-umranın biçimi, umran ise devletin maddesidir: Başka 
bir söyleyişle, umran devletin varoluşunu anlamlı kılan bir zemindir, devlet ise bir 
umranın varlığının kavranması için gereklidir, yani bir yerde umranın olup ol-
madığını anlamak için önce orada devletin bulunup bulunmadığına bakılır36.  

Umran ve devlet arasındaki bağlantı, İbn Haldun’da madde-biçim arasındaki 
bağlantıyla paralel görüldüğüne göre, bunlardan birinin zarar görmesinin, ötekini 
de etkileyeceği açık-seçik bir doğruluktur. Mukaddime’deki pek çok ifade, devleti 
ve umranı ömürlü, yani son bulan bir yapı olarak tanıtmaktadır. Devlet örgütüne 
ilişkin kurumlar, Mukaddime’de daha çok (mutlak monarşiye işaret eden) hane-
danlık ve saltanat temel alınarak açıklanmıştır; bu durumda son bulanın devlet 
örgütlenmesi mi, yoksa bu örgütlenmenin gereklerini yerine getirmeye talip olan 
yöneticiler mi olduğu sorusu önem kazanmaktadır. Mukaddime’de bu soruya 
İslâm tarihinden örneklerle bazı yanıtlar verilmiştir37.  

İbn Haldun saltanatın geçtiği aşamaları- kendi söyleyişiyle, ‘tavırları’38-beş 
temel başlıkta incelemektedir ve ona göre saltanattaki aşamaların her birinde yö-
netenler ve yönetilenler, başka bir aşamada sergilemedikleri yeni bir alışkanlık 
kazanmaktadırlar39. Daha ikinci aşamada, yönetenler, devlet örgütünü tekellerine 
almak üzere, dayandıkları asabiyeti zayıflatmak pahasına bazı tedbirler alır ve 
hanedanlık yönetimi için yokoluşa giden yol bu aşamada açılmış olur; çünkü yö-
netenler, egemenliğe yalnız başlarına sahip olmak uğruna, o egemenliği ele ge-
çirmesini sağlayan güçle bağlarını koparır. İbn Haldun, hanedanlığın içinden geç-
tiği aşamaların, her ne kadar üç nesille-yani yaklaşık 120 yılla-sınırlı olduğu yönlü 
bir genelleme yapsa da, şu iki durumu ilkece kabul etmiştir: 1. Ortalama olarak 
verilen 120 yıllık süre her hanedanlık için farklı olabilir, 2. Bu süre daha çok şehir 
devleti ölçeğindeki egemenliklerde gözlenir. Öyleyse, İbn Haldun’da hadarî um-
ranın ve devletin, imparatorluklar ya da merkezî krallıklardan çok şehir devletleri 
olarak anlaşıldığı ve Mukaddime’deki devlet ve hadarî umran üzerine 
açıklamaların bu anlayışa göre yapıldığı yorumu, doğru kabul edilebilir.  

İbn Haldun, egemenliği ortaya çıkaran güç olarak asabiyetin, ahlâk ilkeleriyle 
korunması durumunda bireyin kendi bütünlüğünü koruyabileceğini, daha da 

 
35  Şenol, a.g.e., s. 139. 
36  MR-II, s. 300; MU-I, s. 549. 
37  MR-I, s. 418; MU-I, s. 444; ayrıca bkz. Şenol, a.g.e., s. 149, 151. 
38  MR-I, s. 348; MU-I, s. 399 (F. Rosenthal çevirisinde ‘tavır’, ‘stage(s)’ terimi ile karşılanmış, 

çalışma içerisinde de ‘aşama’ terimi ağırlıklı olarak kullanılmıştır).  
39  MR-I, s. 353-356; MU-I, s. 399-402. 
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önemlisi toplumun varlığının, yani umranın, sürdürülmesinin olanaklı olduğunu 
da kabul etmiştir. İbn Haldun’a göre güçlü bir devletin sağlam bir asabiyet kadar, 
belki de ondan çok, çağın ve toplumun gereksinimlerini karşılayan sağlam temelli 
bir siyaset anlayışına sahip olması gerekmektedir. Sağlam temelli bir siyasetin 
uygulanması da, 1. Kurumların işlevlerini eksiksiz yerine getirmesiyle, 2. Hukuk 
kurallarının uygulanıp devletin adaletli yönetilmesiyle, 3. Toplumsal yaşamın ze-
minini oluşturan ahlâk değerlerinin (fıkıh, din ve din-temelli görüşlerden beslenen 
davranış kuralları toplamı) yozlaşmamasıyla mümkün olabilecek ve sürekliliğe 
kavuşabilecektir; aksi durumda devletin de umranın da kalıcılığı söz konusu değil-
dir. Bu durumda, İbn Haldun’un devletin ve umranın kalıcılığına, yani yok olma-
maları olanağına işaret ettiğini ve bunun için bir ölçüt sunduğunu söylemek doğru-
dur. Şehirlerde yaşayan insan sayısının artması ve şehir yaşamının gereksinimleri 
arttırıcı ve çeşitlendirici etkisi, kurumların ve yetki alanlarının da çoğalmasına 
neden olmaktadır. Fakat İbn Haldun kendi dönemindeki kurum, makam ve rütbele-
ri, her bir kurumun yetki alanını ve görevini kendi dönemine kadar izlediği tarih-
çeyle birlikte anlatırken, daha çok, kendi medeniyetinin özüne ilişkin bir olgu ola-
rak saltanat (yani şehir egemenlikleri) çerçevesinde kalmaya özen göstermiştir. 

İbn Haldun’a göre, şehirlerdeki hadâretin (yerleşik kültürün) kaynağı hane-
danlıklardır ve hanedanlıklar aralıksız devam edip kök saldıkça yerleşik kültürün 
de köklülüğü artar40. Başka bir söyleyişle, bir şehirde egemenlik varolduğu süre-
ce, bu gücü kimin (hangi ailenin, aşiretin, kabilenin) elinde tuttuğunun pek bir 
önemi yoktur. Sözgelimi, şehirde marangozlukla uğraşan bir kimse için, hangi 
hanedanlığa vergi verdiği çok önemli değildir: Yaşadığı şehirdeki egemen sınıfın 
değişmesiyle, ne marangozun yaşamı, ne şehirdeki diğer meslek gruplarının ya-
şamı, ne de devlet ve kurumların özü önemli bir değişime uğrar. Çünkü kurumlar-
daki dönüşüm, daha uzun bir zaman diliminde gerçekleşir. Öyleyse, İbn Haldun 
düşüncesine dayanarak, yok olanın-ya da çökenin-devlet ve umran değil, umranı 
meydana çıkaran kurumları ve bu kurumları kullanan devleti yönetenler olduğunu 
söylemek uygundur.  

Aslında devlet ve umranda çöküş olduğu izlenimini verecek ifadelere sık 
başvurması, İbn Haldun’un hilâfeti saltanattan üstün gösterme ve İslâm Medeni-
yeti’nin 14. yüzyılda içinde bulunduğu durumdan ancak hilâfet tarzı bir yönetim-
le-yani dini temel alan bir siyasetle- kurtarılabileceğine dikkat çekme kaygısının 
bir sonucu olarak da yorumlanabilir. Sözgelimi, İslâm toplumu için saltanatın, 
“kâfirlerin ve din düşmanlarının benimsemiş oldukları bir yol ve idare tarzı”ndan 
başka bir şey olmadığını söylemesi41 ve saltanatın geçtiği aşamalara ilişkin bölü-
mü Kur’ân’dan “(Her şey fânîdir) ve vârislerin en hayırlısı Allah’tır”42 âyetiyle 
sonlandırması, İbn Haldun’un, inancını ifadesine taşıyan bir İslâm düşünürü ol-
masından çok, onun Kur’ân’a ve şeriata dayalı dînî siyaseti, silahlı güce ve/veya 
akla dayalı dünyevî siyasetten üstün tutma kaygısına işaret eder.  

Devlet, kurumları bir arada tutan ve umranın varlığını sürdürdüğünü gösteren 
bir toplum düzeni olarak yorumlandığında, İbn Haldun’un devlette bir ilerlemeden 

 
40  MR-II, s. 286-291; MU-II, s. 666-669. 
41  MR-I, s. 415; MU-I, s. 441. 
42  Enbiyâ Sûresi, 21/89 



440 Hüseyin Fırat Şenol 

söz edip etmediği sorusu da gündeme gelmektedir. Mukaddime’de ilerleme fikri 
doğrultusunda yorumlanabilecek bir malzeme sunulmuş gibi görünmemektedir; 
hatta egemenliklerin zayıflayarak el değiştirmesi durumunda, egemenliği ele geçi-
renin, egemenliği kaybedenden daha iyi (ya da daha ileri, gelişmiş) bir düzeni 
getireceği biçiminde yorumlanacak bir ipucuna dahi rastlanmamaktadır. Aksine, 
İbn Haldun’un yaşadığı dönemin koşulları bilindiğinde ve Mukaddime’de 14. 
yüzyıl ve öncesiyle ilgili İslâm tarihinden verilen örnekler göz önüne alındığında, 
her bir hanedanlığın, egemenliği ele geçirdikten sonra daha önce egemenliği 
zayıflamış olanlarla aynı ya da benzer hataları yaptıklarını göstermektedir. 
Kısacası, Mukaddime’den ilerlemeci bir anlayış çıkarılması doğru değildir.  

Devlet-umran ilişkisi üzerine, son olarak, şunları söylemek olanaklıdır: Dev-
let ve umran, İbn Haldun düşüncesine bağlı kalınarak, bir medeniyet anlayışının 
olmazsa olmaz iki unsuru biçiminde değerlendirilebilir. Her ne kadar İbn Hal-
dun’un çağında ‘medeniyet’in bir kavram, bir terim olarak varlığından söz etme 
olanağı olmasa da, onun Mukaddime’de bir medeniyet anlayışı izlenimi verdiği, 
şu açılardan savunulabilir: 1. Braudel, medeniyetin anlamının ‘çok yüksek ahlâkî 
ve düşünsel değer’ iken ‘egemen olmayı sürdürmek’ biçiminde değiştiğini söyle-
yerek, ‘egemen olma’nın kültürel düzende ortaya çıkan değerlere ve devlete bağlı 
olduğunu ileri sürmüştür43. İbn Haldun’un umran ilminde ‘egemenlik’ hemen 
hemen tüm kaynakları ve etkileri açısından değerlendirilmiş ve toplum düzeninin 
temeline yerleş-tirilmiştir; 2. İbn Haldun’un umranı egemenlik, ekonomi (geçim 
kaynakları ve zenaatlar), ilimler gibi çeşitli açılardan incelemesi ve devlet-umran 
ilişkisini biçim-madde ilişkisine benzetmesi, medeniyeti, kültürel yaratıcılığı bes-
leyen bir toplum düzeni olarak kavradığı izlenimi vermektedir; bu Durant’ın me-
deniyet anlayışıyla da örtüşmektedir44. Öyleyse, Mukaddime’deki umran ilmi, ilk 
medeniyet açıklama modeli olarak da değerlendirilebilir. 

Umranın tarih ile ilişkisi tarih felsefesi açısından kurulacak olduğunda, felse-
fe için gerekli zeminin umran (ve kurumları) üzerinden sunulan genelleştirici 
niteliklerle ortaya çıktığı ileri sürülebilir. Tarihteki verileri kullanan umran görüşü 
ve umran görüşünden hareketle tarih olaylarına yaklaşmak, tarih araştırmalarının 
umran, umran araştırmalarının da tarih araştırmalarına dönüştüğüne işaret eder. 

Umrana, ‘insanların toplum olarak elde ettiği tüm alışkanlıklar ve ka-
zanımlar’ anlamı yüklendiğinde, onu şu iki unsurun bileşimi biçiminde yorumla-
mak kolaylaşır: 1. ‘Ortaya çıkışından itibaren, insanların doğal-toplumsal tüm 
niteliklerini ifadeye döktükleri bir zemin’, yani kültür, 2. ‘Birden fazla kültürün 
belirli bir devlet düzeni çevresinde birbirine eklemlenerek çok katmanlı karmaşık 
bir bütün oluşturduğu yapı’, yani medeniyet. Kültürü meydana getiren zeminin 
incelenmesiyle, tarihsel süreçlerin, insanın genel nitelikleriyle birlikte, nasıl an-
laşılabileceği konusunda gerekli malzeme elde edilir. Öyleyse tarih-umran ilişki-
sini kurmanın, İbn Haldun için, daha çok tarih ilmini temellendirmekle ilgili bir 
kaygıdan beslendiğini ileri sürmek yanlış olmaz.  

 
43  Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri, çev. M. Ali Kılıçbay, Ankara: İmge Kitabevi, 1996, s. 

30-31. 
44  Will Durant, Medeniyetin Temelleri, çev. Nejat Muallimoğlu, İstanbul: Boğaziçi Yayınları, 1978, 

s. 15. 



İbn Haldun’da Tarih-Umran İlişkisi 441 

   

Umran, tarihi de içeren bir yapı olarak, kendisiyle birlikte varolan, hatta ken-
disini ayakta tutan kurumlardaki zihniyetin dönüşmesine yol açmaktadır. Böyle 
görüldüğünde, umranı tarihsel süreç içinde kendisini oluşturan unsurları dönüştü-
ren bir zihniyet olarak yorumlamak da olanaklıdır45. Umranın ürünleri de, ondaki 
zihniyette içkin olan değer dizilerine, temel kabullere uygun olarak ortaya çıkar. 
Fıkıh, bu söylenenler için uygun bir örnek oluşturur: İslâm Medeniyeti’nde (ya da 
umranında) süreç içinde ortaya çıkmış bir bilgi alanı ve hukuk sistemi olan fıkıh, 
ortaya çıktıktan sonra, hukuka ilişkin tüm tartışmaların odak noktasını oluşturmuş; 
hukukla ilgili her karar ya da uygulama, ya fıkıhla hesaplaşmak, ya da temellerini 
fıkha yaslamak zorunda kalmıştır. Bir başka uygun örnek de, felsefenin Eski Yu-
nan Medeniyeti’ndeki konumundan verilebilir: Felsefenin ortaya çıkışını 
hazırlayan koşullar oluştuktan ve Thales’in ‘arkhe’ sorununu ele almasıyla birlikte 
felsefe Yunan Medeniyeti’nin bir ürünü-ya da Yunan toplumunun bir düşünüş 
biçimi- olarak ortaya çıktıktan sonra, Eski Yunan’ın tüm değer dizileri sorgu-
lanmış, bu sorgulamalar önemli dönüşümlere yol açmıştır. Kısacası, umranın 
kurumlarından ya da ürünlerinden biri, ortaya çıktıktan sonra, umranda dönüşüme 
neden olabilir. İbn Haldun’un tarihçiden ‘umrandaki ahvâlin tabiatını bilme’46 
beklentisi, aslında anlatılan bu gerçekliğin kavranmasıyla doğrudan ilişkilidir. 
Umran, tarihi açıklama modeli olarak yorumlanınca, tarih, medeniyetin tüm un-
surlarını içeren bir yapıya kavuşmuş ve tarih yazıcılığının İbn Haldun öncesi dö-
nemine göre daha sistemli, daha iyi derlenip toplanmış bir malzeme sunma ola-
nağına kavuşmuştur.  

Şimdiye dek dile getirilenler, İbn Haldun’un umran ilmini tarihe ‘yardımcı’ 
bir ilim olarak kurduğu yönlü ifadesiyle47 birlikte düşünüldüğünde, şu göze çar-
par: Umran, tarihi temellendirmek ve mevcut tarih anlayışını dönüştürmek 
amacıyla kurulduğuna göre, tarih için, daha doğrusu, tarih ilmini daha yetkin bir 
temele kavuşturmak için vardır.  

Yazının başında, umranın kendisinin de tarihli bir yapı olduğu, umranı oluş-
turan kurumların her birinin kendi içinde tarihli olduğu ve diğer kurumlarla tarih-
sel süreç üzerinden ilişkilendirilebileceği ifade edilmiş ve bu görüşlerin, çeşitli 
örneklerle açıklanmasına çalışılmıştır. O halde, bu görüşlerden hareketle, tarih ve 
umran kavramlarının, İbn Haldun düşüncesinde, birbiriyle örtüştüğünü ya da iç 
içe geçtiğini söylemek olanaklıdır. Bu söylenenler, şöyle bir sonuca varmanın 
zeminini hazırlamıştır: Tarihteki verileri kullanan umran ilmi ve umran ilminden 
hareketle tarih olaylarına yaklaşmak, tarih araştırmalarının umran, umran 
araştırmalarının da tarih araştırmalarına dönüştüğüne işaret eder. Umran, tarihe 
yardımcı olmak üzere kurulmuşken, umranın özellikleri kendisini tarihsellik çer-
çevesinde sergilemiş olur; böylelikle umran da tarihle temellenip iç içe geçer. Bu 
durumda, bir toplumu tanımak, onun tarihsel süreçte geliştirdiği umranı tanımakla 
eş anlamlı olur. Başka bir söyleyişle, İbn Haldun’un Mukaddime boyunca an-
lattıkları, aslında şu düşünceleri temellendirme denemesi olarak değerlendirilebi-

 
45  Braudel, bir medeniyetin kavranması için, o medeniyeti kuran toplumun zihniyetini anlamak gerekti-
ği düşüncesini savunurken, İbn Haldun düşüncesiyle de uyuşmaktadır (Braudel, a.g.e., s. 33-47).  

46  MR-I, s. 37; MU-I, s. 189. 
47  MR-I, s. 68; MU-I, s. 207. 
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lir: a. Tarihin bilgi değerine sahip olması için, medeniyeti kavramak ve anlatılacak 
tarih olaylarını belirli bir düzene-yani olayın içinde geçtiği medeniyetin değer 
dizileri eksenine- oturtmak gereklidir, b. Olguların doğruluğunun denetlenmesi ve 
sorgulanması sırasında, olguların umran içindeki konumlarına göre değerlendiril-
mesi gerekir, c. Tarihçi bir olayı anlatırken, olayın içinde geliştiği medeniyetin 
temel niteliklerini de vermek zorundadır. Bütün bu ilkeleri tarih anlayışında 
barındırması, İbn Haldun’un, İslâm Medeniyeti’ni bütünlüğüyle kavramak iste-
yenler için benzersiz bir rehber olduğu izlenimini güçlendirmektedir.  

İbn Haldun’u yeni bir tarihçilik arayışına ve umran ilmine götüren kaygılar, 
en çok, içinde yaşadığı dönemin koşullarından beslenmektedir. İbn Haldun’un 
yaşadığı çağ ile ilgili tarih verileri, onun içinde yaşadığı bunalımlı siyasal ortama, 
yeni bir düşünce geliştirerek açılım getirmeyi denediği yönlü bir savı destekleyen 
örnekler olarak değerlendirilebilir. Bunalımlı bir çağda topluma ve medeniyete 
ilişkin kuramsal bir bakış açısı sergilemeyi deneyen ve bunu tarihçiliğe zemin 
kılmaya çalışan bir düşünür olarak İbn Haldun için en önemli kaygılardan birinin, 
toplum düzeninin sağlanması olduğu ileri sürülebilir. İbn Haldun, tarihi umran 
aracılığıyla incelerken, umranın zemininin de tarihsel olduğunun farkındadır.  

Çalışma boyunca ele alınan tarih ve umran ilişkisi, tarih felsefesinin 
çağımızdaki sorunlarla bağlantılı bazı konularına uygulandığında, felsefecilerin 
şöyle sorularla yüzleşmek durumunda kalacakları düşünülebilir: 1. İçinde yaşa-
makta olduğumuz küresel medeniyet nasıl ve ne ölçüde dönüşebilecektir?, 2. Kü-
resel medeniyet çökerse, onun yerini nasıl bir medeniyetin alması beklenebilir?, 3. 
Küresel medeniyete alternatifler aranırken İslam Medeniyeti bir katkı sağlayabilir 
mi, sağlayabilirse ne türden katkılar sağlayabilir? vb.. Bu gibi soru ve sorunların 
tarih felsefesi ekseninde nasıl çözümlenebileceği, İbn Haldun ve Vico gibi tarih 
felsefecilerinin düşüncelerinden nasıl yararlanılabileceği üzerinde düşünmek, 
bundan sonraki tarih felsefesi çalışmalarına yön verebilir.  
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DİNİ AHLAK NEDEN KÜÇÜMSENİR? 
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WHY RELIGIOUS ETHICS IS BEING UNDERESTIMATED? 
 
 

ABSTRACT 
In this article I am going to deal with the issue of underestimation of religi-
ous ethics. It is a social fact that in the discussions on ethics and values, ethi-
cal principals and values are being exalted over the religious ones. Throug-
hout ethical discussions when someone wants to make attribution to the sac-
red books his attempt could be strongly objected by rationalist viewers. Ethi-
cal understandings like objectivist , secularist or universalist all of them 
emphasize that their authority and sole source is the “ration.” This point le-
ads us to the two essentials questions. They have epistemological characters 
and should take in the consideration by opponents of religious ethics. What is 
the source of ration? To what extent ration is free from outside world? Is the 
mind solemn source of knowledge?  
Keywords; Islamic ethics, Values, Religious ethics, Source of ethics, Ethical 
Objectivism, Ethical Rationalisms, Epistemology of Ethics, 

 
ÖZET 
Bu makalede, dini ahlakın küçümsenme sebeplerini inceleyeceğim. Toplum-
sal bir olgudur ki, ahlak ve değer üzerine olan tartışmalarda ahlaki ilkeler ve 
değerler yüceltilirken, dini ahlak vurguları küçümsenir ve dışlanır. Ahlak fel-
sefesinin güncel tartışmalarında, değer arayışları sürecinde kutsal metinler 
merkezinde bir atıf yapıldığında, kutsal metin merkezli atıf ve değer vurgu-
larına karşı çıkıldığı görülür. Adına evrensel, objektif, laik denilen, ilkeleri 
açısından dinden beslenmediğini ifade eden ahlak anlayışlarının temel savı, 
ilke ve değerlerinin kaynağının akıl olduğudur. Bu nokta, bizi iki soruyla bu-
luşturmaktadır? Bu sorular, epistemolojiktir. Dini ahlakı göz ardı eden tu-
tumlarca sorulması ve üzerinde düşünülmesi temel sorulardır. Kendisi bir 
bilgi kaynağı olan aklın, bilgi kaynağı nedir? Akıl, dış dünyadan ne kadar 
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bağımsızdır? Akıl, bilgi üreten bir kaynak mıdır? Yoksa bilgileri birleştirip 
ayıran bir özellik mi taşır? 
Anahtar Kelimeler: İslam ahlakı, Değerler, Dini Ahlak, Ahlakın Kaynağı, 
Ahlaki Objektivizm, Ahlaki Akılcılık, Ahlaki Epistemoloji 

 
… 

 
Giriş 
  
Din, çoğu araştırmanın ve insan eylemlerinin doğrudan ya da dolaylı ilgili 

olduğu bir alandır. Felsefe, Tarih, Sosyoloji, Psikoloji gibi bilimsel etkinlikler, 
dinsel olandan araştırma alanı olarak yararlanırlar. Araştırmanın olduğu her yerde 
insan, hem özne ve hem de nesne olarak bulunur. İnsanın bulunduğu her alanda 
dışsal ve içsel görünümüyle din de bulunur. Bununla birlikte bu alanlarda 
çalışanlar, özel uğraşı alanlarının dinle doğrudan ilişkilendirilmesine sıcak bak-
mazlar. Bu kimi önyargılı anlayışlara bakılacak olursa, Felsefe, Tarih, Sosyoloji, 
Psikoloji alanları bilimsel etkinliklerdir. Bununla birlikte, Din Felsefesi, Dinler 
Tarihi, Sosyolojisi ve Psikolojisi bilim olarak görülmeyip küçümsenir. Bu tutum, 
toplumumuzda sıkça gözlemlenmektedir. Üniversitelerin bilim dallarında başında 
din vurgusu olan araştırma alanları her zaman eleştirileri çeker. İnsanlık tarihiyle 
özdeş olan dinler, sahip oldukları iç ve dış dinamikleriyle toplumda her zaman 
etkin olmuşken bir aktivite ve araştırma alanı olarak aynı saygınlığa her zaman 
sahip olamamıştır. Din, bir yaşantı ve ruhsal arınma metodu olarak, müntesipleri-
ni kendine bağlarken, din karşıtı yorumlar şöyle dursun, dini olana değer veren 
anlayışlar bile kurumsal anlamda dinsel bilgiye ve araştırma alanı olarak 
algılanmasına pek de sıcak bakmazlar. 

Bu makalenin sınırları içinde, bu kadim ve sıcak tartışmaya özel bir tartışma 
ile değinmek istiyoruz. Toplumsal bir olgudur ki, ahlak ve değer üzerine olan 
tartışmalarda ahlaki ilkeler ve değerler yüceltilirken, dini ahlak vurguları küçüm-
senir ve dışlanır. Ahlak felsefesinin güncel tartışmalarında1, değer arayışları süre-
cinde kutsal metinler merkezinde bir atıf yapıldığında, kutsal metin merkezli atıf 
ve değer vurgularına karşı çıkıldığı görülür. Dini ahlaka karşı öne çıkan alternatif; 
laik ahlak, akılcı ahlak ve evrensel ahlak nitelemeleridir. Bu vurgulardaki temel 
ortaklık, ahlaki ilkeleri besleyen kaynağın vahiy değil, insan aklı ve sağduyusu 
olduğu düşüncesidir. Bu tartışma ahlak felsefesi açısından kadim tartışmaları bera-
berinde getirir. Bu tartışmanın dini düşünce yoğunluklu bakış açısı, probleme şu 
iki soruyla yaklaşa gelmektedir. Bu iki soruyu açık bir şekilde ortaya koyan ilk 
filozof Platon olmuştur. Sokrates’le Euthyphron’un dindarlığın ne olduğunu 
tartıştıkları Euthyphron adlı diyalogda Sokrates, iki alternatifi ortaya koyar. Buna 
göre, 

I- Tanrı, öteden beri var olmakta olan kendisinin dışında kendisinden 
bağımsız bir ahlaki ilkeler kümesi getirir. 

 
1  John, Nuttal Ahlak Üzerine Tartışmalar, Etiğe Giriş çeviren Abdullah Yılmaz. (İstanbul 1997) 

s.186 
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II- Tanrı, ahlaki ilkeleri ahlaklılık ölçütlerini her şeyden bağımsız olarak 
kendisi koyar. 2 

Bu vurgular; ahlakın dinle, Tanrı ile ilişkili olabileceği inancı ve kabulüyle or-
taya çıkan bir ifadelerdir. Ahlaki ilkeleri, Tanrı ile değerli ve anlamlı kılma ça-
basının bir arayışıdır. Burada sadece değişen vurgu, ahlak, Tanrı’nın belirlemesi 
midir yoksa ahlak, Tanrı ile beraber ama ondan bağımsız bir ilkeler bütünümü dür? 

 Bu tartışmalara devam edecek olursak, makalemizin hedefinden 
ayrılabiliriz. Burayı basmak alarak Euthyphron da ki iki alternatifi bu kez 
Tanrısal olanı göz ardı ederek kurgulayalım. Bunu yaparken temel çabamız, din-
sel ahlakı kabul etmeyen görüşlerin temel savlarını açıklığa kavuşturmaktır. Buna 
göre; 

I- Tanrı yoktur. Ahlaki ilkeler, akli ve doğal sürecin sonucudur. İnsan, sağ-
duyusuyla ahlaki ilkeleri ortaya koyar. Ahlaki ilkeler dinden bağımsız ve geçerli 
ilkelerdir. 

II- Tanrı yoktur. Ahlak, güçlülerin zayıfları sömürü aracıdır. Esas olan ben-
cilliktir.  

Dinsel ahlakı küçümseyen tutumların akılcı eleştirisini ilk anlayış yaparken, 
duygusal ve ideolojik karşı çıkışı ikinci grup sergilemektedir. 

İnanmanın anlamını ateist düşünürler açısından irdelediğimizde onlarca 
inanmanın, hakkında yeterli ölçüde kanıt bulunmayan bir şeye bağlanma şeklinde 
değerlendirildiğini görürüz. Ateistlere göre, dine inanıp ta bencil olan insanlar da 
bulunmaktadır. Bencillik, insanın doğasından kaynaklanır. Asıl bencillik, dini 
ahlakta bulunur. Din; ödül ve ceza düşüncesini ön plana çıkararak, insanların 
sadece kendilerini düşünmelerine zemin hazırlar. Mehmet Aydın’ın vurguladığı 
üzere, ateistlerin dini ahlakı, zararlı bulan görüşleri, bazı teistlerin ”dini inanç 
olmadan ahlak olmaz” görüşlerinden daha aşırı bir tutum olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Aşırı uçlarda bulunan bir grup, dini inanca sahip olmayan herkesin 
ahlaksız olduğunu, öteki ise, bütün dindarların bencil olduğunu, biri bütün ateist-
lerin nihilist, ötekide bütün dindarların dar kafalı ve irrasyonel olduklarını iddia 
etmek gibi aşırı bir tutum sergilemektedir.3  

Bu karşıtlığı destekleyen görüşlere göre, dinin kendisini ahlaka temel 
yaptığımızda, tecrübî nitelik taşıyan ve özgürlüğü ilke alan bir alanı, mutlak 
bağımsızlık isteyen, bir otoriteye bağlamış olacağız. Ahlak ve din arasındaki iliş-
kiyi kabul etmeyen ateist düşünürlere göre, teolojik ahlakı savunanlar, Tanrı’nın 
varlığını ispat edemedikleri gibi, ahlak gibi değişken insani deneyimi bir dayana-
ğa da oturtamazlar. Dostoyevski’nin “Eğer Tanrı yoksa her şey mubahtır” sözü, 
ahlakta her şeyi düzenleyen gücün Tanrı olduğunu göstermektedir. Teist düşünür-
ler, dinden bağımsız salt bir ahlakın insanı bencilliğe ve karamsarlığa götürebile-
ceğini savunmakta iken, ateistlere göre, teist, önce ahlak alanında bir boşluk ya-

 
2  Mehmet, Aydın, Tanrı Ahlak İlişkisi (Ankara,1991) s.125vd; Ahmet Cevizci,”Ahlak ve Din” 

Felsefe Ansiklopedisi, İstanbul,2003 C.1,,s.116 
3  Mehmet, Aydın, Din Felsefesi,(İzmir 1990) s 246; Aydın, Tanrı Ahlak İlişkisi (Ankara,1991) 

s.125vd. Ray, Billington, Felsefeyi Yaşamak, çev: Abdullah Yılmaz.(İstanbul 1997), 255vd; Din 
ve Ahlak ilişkisi konusunda yukarıdaki değerlendirmeler için bkz.Müfit Selim Saruhan,”Ahlak, 
Hukuk ve Din İlişkisi” Din ve Ahlak Felsefesi içinde,(Ankara,2007) s.233,244 
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ratmada, sonra da onu doldurmaya çalışmaktadır. İnsan sosyal bir varlık olarak, 
bencilliğin kötü, sevginin iyi olduğunu kendi deneyi neticesinde öğrenir. 
18.yüzyıl Fransız materyalistlerinden, Paul Thiry d’holbach ‘din ve ahlak ayrığını 
seslendiren görüşlerin ilginç bir örneğini sunmaktadır. Ona göre din, insan bilgi-
sini bir adım bile ileriye götürememiştir. Güçlü bilim, ahlakı gölgede bırakmıştır. 
Ahlakı insan doğasından başka bir zemine oturtmak istemek, hep bir yanılgı so-
nucudur.4 Ahlak ve din ilişkisi konusunda Brunner, insan doğasının yozlaşmış 
olduğu savından hareketle, insan doğası ile ahlakın temellendirilmesini imkânsız 
görmektedir. Holbach ise, ahlaka sadece insan doğasının kaynaklık ettiğini savu-
narak dini yararından çok zararı olan bir üst yapı olarak değerlendirmektedir. 
Günümüzde açısından ahlak din ilişkisinin özdeşlik ve ayrılığının ele alındığı 
yaklaşımların yanında bir de dini ve ahlakı olduğu gibi kabul ederek, her ikisini 
birbirinden bağımsız olarak ele alan yorumlar bulunmaktadır. Din ve ahlak 
ayrımına ilişkin görüşlerle karşılaştırıldığında bu tutum, din ve ahlaktan herhangi 
birini diğer biri lehine dışlamadan her iki disiplini birbirlerini destekleyici ve 
teşvik edici şekilde ele almaktadır. Bu yaklaşımın doğal bir sonucu olarak, din; 
ahlaki kavramların belirlenip tanımlanmasında fonksiyonel olmanın ötesinde, 
teşvik ve terkip edici bir unsur olarak, etkisini göstermektedir. Bu anlayışta, 
inanç, bir isteklendirme unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Çağdaş filozoflar-
dan S.Toulmin’e göre, ahlak ilkeleri, doğruyu nasıl bulacağımızı gösterirken, dini 
inanç da bu doğruya bütün kalbimizle, nasıl sarılacağımızı sağlamaktadır. Bundan 
dolayı dinin, ahlak hayatımızda teşvik edici rolü hiçbir zaman önemini yitirmez. 
Yoksul bir insanın bizden yardım istemesi, bir olgudur. Bizim ona, yardım etme 
kararımız ahlaki bir boyuttur. Yoksul kimseye yardım elini uzatmayıp ahlaki 
yükümlülüğümüzden de kaçabiliriz. Böylesi bir durumda iç bir sorgulama yapa-
rak, yoksul kardeşimizi ve bizi yaratan Tanrı’nın bizi gördüğünü düşünerek, onun 
rızasını kazanmak isteriz. Bu duygu bizi mal sevgisinden ve bencillikten uzak-
laştırır. İnanç, bizi ahlaki davranışta ilkeli ve tutarlı olmamız noktasında teşvik 
etmektedir. Teist için yalan söylemek, sadece kötü değil aynı zamanda günahtır. 
Ahlak, insana tercih ve tekliflerin sunulduğu bir alan iken, dini inançta saygıyla 
ve isteyerek, bağlanılan bir otoritenin varlığı ve kutsallığı ön plana çıkar. İnancın 
ahlak üzerindeki etkisi, daha çok ahlaki bunalımlar sırasında görülür.5 

Adına evrensel, objektif, laik denilen, ilkeleri açısından dinden beslenmedi-
ğini ifade eden ahlak anlayışlarının temel savı, ilke ve değerlerinin kaynağının 
akıl olduğudur. Bu nokta, bizi iki soruyla buluşturmaktadır? Bu sorular, epistemo-
lojiktir. Dini ahlakı göz ardı eden tutumlarca sorulması ve üzerinde düşünülmesi 
temel sorulardır. 

 Aristo, Nikomakhos’a Etik eserinde, bilgelik, erdem, adalet, cömertlik ve 
dostluktan söz ederken bu konudaki yorumlarının bilgi kaynağı neydi ?  

 Kendisi bir bilgi kaynağı olan aklın, bilgi kaynağı nedir? 6  

 
4  Annemarie Pieper, Etiğe Giriş, çev:V.Ataöman,G.Sezer, (Ankara1994)s. 112; Bauman, Zygmunt, 

Postmodern Etik, çev. Alev Türker, (İstanbul 1998), s. 39, 72, 73, 27 
5  Aydın, Din Felsefesi,s246 
6  Bu iki soru, bizi epistemolojik tartışmalara taşıyacaktır. Bu tartışmalarda bilginin kaynağında akıl, 

deney ve sezgi ve fenomenlerin olup olmadığına dair yorum farklılıkları ele alınmaktadır. Sokra-
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 Akıl, dış dünyadan ne kadar bağımsızdır?  
 Akıl, bilgi üreten bir kaynak mıdır? Yoksa bilgileri birleştirip ayıran bir 

özellik mi taşır? 
Bu sorulara, epistemolojik açısından baktığımızda görürüz ki, insanın bilişsel 

sürecinde üzerinde uzlaşıya varılmış ortak bir görüş yoktur. Akli olanın ne kadar 
tecrübî, sezgisel olanın ise ne kadar akli ve tecrübî olduğu derin tartışmalara 
açıktır. Dini ahlakı göz ardı eden tutumların, akli olanın sınırlarını kaynağı ve 
değeri açısından ortaya koymaları gerekmektedir.  

Dini olan, kendisini “vahiy kaynaklı” olarak daha başlangıçta “insan çabası 
ve düşünsel sürecinin dışında” aşkın bir oluşum olarak sunduğu için dini referans 
karşıtlarınca dışlanmaktadır. Bu anlayışlar, insanı her şeyin merkezinde kabul 
ettiklerinden insani olmayana değer vermeme tutumunu geliştirmektedirler. Şu 
var ki, bu noktada gözden kaçan husus şudur: Vahye inanıp inanmamak ayrı bir 
olgudur. Dinlerin insan ürünü oluşumlar olduğu varsayımının kabul edildiği bir 
durumda, vahye inanmayan bilincin, dinsel olana karşı çıkışı ciddi temellendirme 
eksikliği taşımaktadır. Bu eksiklik, insani olana değer vermeme eksikliğidir. Bir 
an için vahye dayanmadığını kabul ettiğimiz dini birikimler, nihayetinde toplum-
ların tüm tarihsel ve zihinsel birikimlerinin bir sonucu olarak doğrusu ve yanlışı 
ile saygıyı hak etmektedirler. Dini ahlaka karşı çıkan anlayışlarca, vahiyden kay-
naklanan ahlaki bilgilerin, kendi yargıları açısından bir an için insanlığın zihinsel 
gelişim düzeylerinin bir göstergesi olduğu gözden kaçmaktadır. 

Ahlak, Bilim, Din ve İnsan hakları tartışmalarında evrensel ilkeler üzerinden 
hareket edip, dini değerleri dışlayan tavırlar ne denli haklıdır? Adına evrensel 
denilen ilkeler dini değerlerden ne kadar bağımsızdırlar. Evrensel ilkeleri biz 
burada Kur’an ayetleriyle özdeşleştirme ve örnekleme yoluna gitmeyeceğiz. Böy-

 
tes, bilgilerimizin kazanılmış değil, doğuştan olduğunu temellendirmeye çalışmıştı. Buna göre, 
bizim temel bilgilerimiz mantığın ilkeleri gibi, aklımızda doğuştan vardır. Platon (M.Ö 427–347) 
evreni, duyularımızla kavradığımız evren diğeri de akıl ile kavradığımız evren olmak üzere ikiye 
ayırıyordu. Akıl yoluyla kavradığımız evren idealar evrenidir. İdealar, insan zihninden bağımsız 
olarak var olan gerçeklerdir. Doğru bilginin kaynağı akıldır. İdeaların bilgisi, kesin zorunlu ve 
mutlak iken, algılarımızın verdiği bilgi de görünüşlerin hakikatten yoksun bilgisidir. Bilmek, idea-
ları hatırlamaktır. Farabi’ye göre bilginin üç kaynağı vardır. Duyu akıl ve nazar: Duyu yoluyla dış 
dünyayı algılarız. Akıl yoluyla iç dünyamızda olanları zihin durumlarımızı gözlemleriz. Derinliği-
ne düşünme olan nazar ile de doğuştan bulunan düşünceleri kavrarız. Locke’un felsefî düşünce 
sahasına sunduğu, insan zihnini “üzerinde hiçbir yazı bulunmayan, hiçbir tasarıma sahip olmayan 
beyaz bir kâğıda” benzettiği ve deneyin bilgi kaynağının temelini oluşturduğu görüşünü de 
hatırlamak gerekir. Zihin, tecrübe öncesi beyaz bir kâğıda ve boş bir levhaya benzer. İnsan zihnin-
de doğuştan gelen bir bilgi mevcut değildir. Bu anlayışa göre, iyi, kötü, sorumluluk ve sınırlarımız 
gibi ahlâkî bilgiler bizde bulunmaz. Bilgiler tecrübeyle sonradan edinilir. Öte tarafta, insan zih-
ninde doğuştan bilgilerin olduğunu belirten anlayış da söz konusudur. Deneyden gelmeyen, kay-
naklanmayan, deney öncesi olan bir bilginin imkânına, inanılan akılcı bilgi anlayışında ise, bilgi-
miz akıldan ve düşünceden doğar. Bilgi, bu anlayışın çerçevesinde katî ve her yerde geçerli ol-
malıdır. Ahlâkî ilkelerimizin bilgisi de bu anlayışa göre a aprioridir. Önceden vardır. İnsanda, in-
sanla birliktedir. Açıkgenç, Alpaslan, Bilgi Felsefesi, (İstanbul 1992) İsmail, Tunalı,Felsefeye Gi-
riş, (İstanbul, 2009) s.47-50; İbrahim Hakkı Aydın,Farabi’de Bilgi Teorisi, (İstanbul, 2003) 
s.21,47, John, Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, s. 325.;H., Bergson Yaratıcı Tekâmülden 
Hayatın Tekâmülü, Çev: M.S. Tunç MEB, (İstanbul, 1947), s. 17 
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le bir metoda başvuracak olursak her araştırmacının da farkında olduğu üzere bu 
ilkeler birçok dinsel öğretiyi çağrıştırmaktadır. Sözgelimi: İnsan hakları evrensel 
bildirgesinde yer alan şu ilkelere bakalım: 
 

–Tüm insanlar özgür, değer ve hak bakımından eşit olarak doğarlar. Akıl ve vicdana 
sahiptirler. Birbirlerine karşı kardeşlik düşünceleriyle davranmalıdırlar. 
–Herkes; ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka inançlarına bakılmaksızın 
eşit haklara sahiptir. İnsanlar ulusal ve toplumsal kökenleri, zenginlikleri, doğuş 
farklılıkları ya da herhangi başka bir ayrım gözetilmeksizin bu bildirgede belirtilen 
tüm haklardan ve özgürlüklerden yararlanabilirler. 
–Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır. 
–Hiç kimse kölelik ya da kulluk altında bulundurulamaz; kölelik ve köle ticareti her 
türlü biçimiyle yasaktır. 
–Hiç kimseye işkence yapılamaz; kıyıcı, insanlık dışı, onur kırıcı ceza ve davranışlar 
uygulanamaz.  
–Hiç kimsenin özel yaşamına, ailesine konut dokunulmazlığına ya da yazışma özgür-
lüğüne keyfi olarak karışılamaz; kimsenin onur ve ününe karşı kötü davranışlarda bu-
lunulamaz. Herkesin bu karışma ve kötü davranışlara karşı yasalarla korunma hakkı 
vardır. 
–Herkes tek basına ya da başkalarıyla birlikte mal ve mülk edinme hakkına sahiptir.  
–Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılamaz. 
–Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkına sahiptir. Buna göre, herkes din ya 
da inanç değiştirmekte özgürdür. Ayrıca dinini ya da inancını tek başına ya da toplu-
lukla birlikte açık olarak ya da özel olarak öğretim, uygulama, ibadet ve ayinlerle 
açıklama özgürlüğüne sahiptir.7 

 
Bu ilkeler ışığında sorulması gereken şey şudur: Bu ilkeleri belirleyen zihin-

ler, bu ilkeleri neye göre belirlediler? Akıl, deney, tarihsel birikim, insan doğası 
bu konuda verilebilecek ve geliştirilecek cevaplar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Dini değer ve ilkeler evrensel ilkeler midir? Din bakış açısıyla bakıldığında 
birçok din, evrensel olduğu iddiasını taşır. Öte taraftan dini bilgileri bilgi kaynağı 
kabul etmeyen maddeci, pozitivist yaklaşımlar, ahlakın dinden bağımsız olduğu-
nu savunurlar. Ahlaki değer ve ilkeler dini referanslarla konuşulduğunda, bu tu-
tuma karşı çıkar dinden bağımsız bir ahlaktan söz etmek gerektiğini öne sürerler. 
Tam bu noktada sorulması gereken şey, dinden bağımsız konuşacağımız ahlakın 
kaynağı nedir? Böyle bir ahlakı besleyen kaynak nedir? Vicdan mı, akıl mı sağ-
duyu mu? Dini ahlaktan konuşulmasını istemeyen bir bilincin bu tutumunun alt-
yapısında vahye karşı oluşunun yer aldığı ortadadır. Vahyi kabul etmeme adına 
dinin vicdanla akılla ve sağduyuyla özdeşleşen yorumlarına karşı çıkmanın ne tür 
bir açıklaması olabilir? İnsani sanılan şey ne kadar dinidir? Dini sanılan şey ne 
kadar insani dir?  

İslami bakış açısı, Hz. Adem’i, ilk peygamber olarak takdim eder. Allah, Hz. 
Adem’e tüm isimleri öğretti. Hz. Adem insanlık adına tüm bilgilerin ilk kodlarını 
öğrenmiş oluyordu. 

 
7   http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/h_rigths_turkce.pdf 
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İslam düşünce tarihi açısından aşağıdaki dinsel yoruma karşı çıkmış ve 
çıkacak tutumlar bulunabilmekle beraber Ebu Hatim er-Razi (ö. 322/934) 
A'lâmü'n-Nübüvve adlı eserinde ilginç bir görüş ortaya koyar. Felsefe ve bilim 
tarihini akılcı bir kaynağa dayandırıp bilgiye ulaşmanın tek yolunun, felsefi biri-
kimden geçtiğini ve matematik, mantık, tıp ve astronomi kitapların insanlığın 
hizmetine sunanların ilk Çağın Yunan filozofları olduklarına dair görüşü eleştirir. 
Felsefi ilimlerin ilke ve kaynağı açısından insanlık aslında, vahye ve dolayısıyla 
peygamberlerden miras kalan bilgilere şükran duymalıdır. Peygamberler, in-
sanlığın gerçek öğretmenleri olarak uygarlığın gerçek kurucu sahibidirler. Filo-
zoflar da onların mirasçılarıdır. Ebu Hatim er Razi'ye göre, Allah, peygamberleri, 
vahiy ile aydınlatarak onlara bu hikmeti öğretmiştir. Peygamberler, ilk öğretmen 
olduklarından tabiat ilimlerini insanlığa vahiy kanalıyla öğretmiş olmaktadırlar. 
Filozoflar arasında zikredilen Hermes, Kur'an'daki İdris olarak yorumlanabilmek-
tedir. O’na göre, örneğin tıbbın birikimini sadece Hipokrat’a atfetmek doğru de-
ğildir. Hz. Âdem’in Allah'tan öğrendiklerini kendisinden sonraki nesillere aktar-
masının payı unutulmamalıdır. Buradaki temel hareket noktasına göre, bir ilk 
öğretmen olmalıdır. Bu kişinin sadece kendi akıl ve tecrübesiyle bir ilmi kurması 
mümkün olmadığına göre geriye bu ilimin ona vahyediliyor olması ihtimali kal-
maktadır. İlk öğretmenler, bilge peygamberlerdir. Daha sonraki felsefi birikim 
esasen bu nebevi öğretilere dayanır.8 
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Mehmet Birgül* 
 

THE PHILOSOPHICAL CONSEPTION OF MAWDÛ’ÂTU’L-ULÛM 
 
 
ABSTRACT 
Mawdû’âtu’l-Ulûm that written in Otoman classical history, is a encyclopedia 
that includes a distinctive classification of the sciences, provides important 
work of each branch of sciences and give information about the scholars within 
the framework of the Islamic tradition of learning (sciences). In this Study, we 
will examine the parts of philosophy, especially theological theme (methaphy-
sic) one in Mawdû’âtu’l-Ulûm. And it is examined the ideas put forward about 
the nature of philosophy, its status, values and assessments of the thinkers 
mentioned in the text. Thereby, it will be described generally, at least, the phi-
losophical envision of Mawdû’âtu’l-Ulûm. 
Keywords: Mawdû’âtu’l-Ulûm, Tasköprizâde, Philosophy in Ottoman Age, 
İslamic Theology. 

  
ÖZET 
Osmanlı klasik çağında telif edilmiş olan Mevzû’âtu’l-Ulûm, İslam ilim ge-
leneği çerçevesinde, kendine özgü bir ilimler tasnifi içeren, her bir ilim 
dalına ait önemli eser ve âlimler hakkında bilgi veren bir ansiklopedidir. Bu 
makalede, Mevzû’âtu’l-Ulûm’da felsefe (hikmet) ve özellikle ilm-i ilahî (me-
tafizik) için ayrılmış bölümler incelenerek, felsefenin mahiyeti, konumu ve 
değeri hakkında ileri sürülen düşünceler araştırılacak, metinde adı geçen dü-
şünürlere ilişkin değerlendirmeler incelenecektir. Böylelikle Mevzû’âtu’l-
Ulûm’un felsefe tasavvuru, en azından ana hatlarıyla, tasvir edilmeye 
çalışılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Mevzû’âtu’l-ulûm, Taşköprizâde, Osmanlı’da felsefe, 
İlm-i Kelam. 
 

… 
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Bilindiği üzere, Osmanlı cihan-devletinin klasik çağında, Taşköprîzâde Ah-
med b. Mustafa Efendi (1495-1561) tarafından Arapça telif edilmiş Miftâhu’s-
Sa’âde ve Misbâhu’s-Siyâde adlı eser, müellifin oğlu olan Kemaleddin Mehmed 
Efendi (1552-1622) tarafından Mevzû’âtu’l-Ulûm adıyla Türkçeye çevrilmiştir. 
Esasen mütercim merhum, babasının eserinin halk arasında Mevzû’âtu’l-Ulûm 
adıyla meşhur ve malum olduğunu belirttiğine göre1, isim değişikliği yaptığını 
ileri sürmek pek mümkün değilse de, mezkûr kitabın aslı ile çevirisi arasındaki 
hacim farkının gösterdiği üzere, epeyce ilaveler ve açıklamalar eklediğini de göz-
den kaçırmamak gereklidir. 

Söz konusu eser, İslâm düşünce geleneğini kavramak için son derece önemli 
bir ‘İlimler Ansiklopedisi’ olarak tanımlanabilir. İşte biz, burada, Mevzû’âtu’l-
Ulûm’u kısaca gözden geçirerek, düşünce geleneğimizin felsefe tasavvurunu –
özellikle klasik dönemde yaşamış iki Osmanlı âliminin gözünden- incelemeye 
gayret edeceğiz.  

Sözün başında, felsefe tasavvuru ile öncelikle felsefenin ve filozofların ko-
numu, amacı ve değerini, ikincil olarak da felsefi bilimlerin sınıflamasını kastetti-
ğimizi vurgulamak isteriz. Esasen ele aldığı konular hakkında, kuşkusuz izlediği 
telif metodu gereği, genel-geçer bilgiler vermekle yetinen Mevzû’âtu’l-Ulûm’dan, 
felsefi düşüncenin kıvrımlarına ilişkin bilgiler devşirmek de pek mümkün değil-
dir. Dolayısıyla bizim, Mevzû’âtu’l-Ulûm rehberliğinde peşine düşeceğimiz prob-
lematik, felsefenin, İslâm Medeniyetinin doğal bir halkası olan Osmanlı klasik 
çağı ilim ortamı içindeki yeri, felsefeye biçilen değer, hangi filozofların ve felsefi 
eserlerin nasıl ele alındığıdır. Dolayısıyla ‘Felsefe tasavvuru’ kavramı da, bu 
sorunu total olarak ifade etmek üzere kullanılmaktadır.  

Mevzû’âtu’l-Ulûm’da ortaya konan felsefe tasavvuruna değinmezden önce, 
ilk olarak, eserde izlenen metodu kısaca değinmek istiyoruz. Bunun hemen 
ardından da Mevzû’âtu’l-Ulûm’daki ilimler tasnifini özlü bir biçimde inceleyece-
ğiz. Böylelikle hem işimizi kolaylaştıracak sağlam bir giriş, hem de söz konusu 
eserde felsefe için belirlenen konumun daha iyi kavranmasını sağlayacak elverişli 
bir başlangıç yapacağımız kanısındayız. 

Mevzû’âtu’l-Ulûm, ilim ve talimin fazileti, adabı ve metodu, öğrenci ve öğre-
tici üzerine gerekli şartlar ve görevler hakkında verilen bilgilerden sonra, kökü 
İslâm Medeniyetine uzanan, özgün bir ‘ilimler tasnifi’ yapmaktadır. Bunun 
ardından, ilimler tasnifi takip edilmek suretiyle, her bir ilmin konusu, amacı ve 
metodu hakkında kısa ama son derece vazıh ve özlü analizler yapılmakta, söz ko-
nusu ilmi ilk defa vaz eden ve mezkûr ilme ilişkin eser yazan âlimler hakkında 
bilgi verilmektedir. Kuşkusuz ele alınan ilim hakkında konuşurken, kendilerine 
dair bilgi verilen âlim ve eserler, rastlantısal ve savruk biçimde sıralanmamaktadır. 
Dikkatle incelendiğinde, her bir ilim alanında, ilim çevrelerince en ziyade tanınan 
ve rağbet gören zevat ve eserlerin ele alındığı açık bir biçimde görülmektedir. 
Dolayısıyla Mevzû’âtu’l-Ulûm, İslâm Medeniyetinin ilim geleneğinde –deyim 
yerindeyse– kalburun üstünde kalmış seçkin alanı göstermektedir, diyebiliriz. Ese-

 
1  Taşköprîzâde Ahmed Efendi, Mevzû’âtu’l-Ulûm, (Müt. Kemâleddin Mehmed Efendi), İkdâm Mat. 

(h.) 1313, I/15. 
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rin, sadece bu açıdan incelenmesi bile, karşımıza son derece önemli bir manzara 
çıkarmaktadır kanısındayız. Mamafih, biz, sözün başında vaat ettiğimiz üzere, 
sadece felsefe tasavvuru konusuna temas etmekle yetineceğiz. 

Mevzû’âtu’l-Ulûm‘da yapılan ilimler tasnifinin, düşünce geleneğimizin, İbn 
Sina sonrası edindiği genel tavra bağlı kaldığını gösteren ve kitabın başlarında 
ortaya konan izaha göre; tüm var-olanlar, varlık bakımından dört katmana 
ayrılmaktadır: Kitabet yani yazı katmanı, İbare yani söz katmanı, Zihinsel katman 
ve a’yân yani bizatihi var-olanları ifade eden dış dünya katmanı. Bunların ilk ikisi 
yani yazı ve söz katmanı, kesinlikle mecazîdir; zihinsel katmanın hakiki an-
lamıyla var-olanları içerip içermediği konusu ihtilaflıdır. Ne var ki bizatihi var-
olanların yer aldığı a’yân yani dış dünya katmanı kesinlikle ve asıl anlamda 
varlığı ifade etmektedir.2  

Metinden hemen anlaşıldığı üzere ‘ilim’, bizzat var-olanları konu almak üze-
re tasarlanmakta, bununla birlikte geleneğimize has bir nitelik olmak üzere, me-
cazi varlık alanı yani bizatihi var-olanları imleyen ve işaret eden semboller evreni 
de ilim dairesine dâhil edilmektedir. Fakat asıl var-olanlar ile bunların imgeleri 
olan ve bu nedenle mecazen var sayılanlar, kuşkusuz hakiki anlamda var-olanlar 
merkeze alınarak, ‘amaç’ ve ‘amaca ulaştıran yardımcı’ olarak konum-
landırılmaktadır. Nitekim ilk üç katmana ait olan ilimler âlî olarak isimlendiril-
mekte, yani hakiki anlamda var-olanlara ilişkin ilimlere âlet ve yardımcı disiplin-
ler olarak sunulmaktadır.3 

‘Kem âlât ile kemâlât olmaz’ darb-ı meseli, geleneğin, âlet ilimleri olarak 
isimlendirdiği disiplinlere niçin son derece önem verdiğini ve hatta bir dönemden 
sonra asıl ilimlerle uğraşıyı gölgeleyecek biçimde âlet ilimlerine yöneldiğini 
açıklamaktadır. Mamafih Mevzû’âtu’l-Ulûm, yine geleneksel anlamdaki teorik ve 
pratik ayrımını da ihmal etmemektedir. Sadece hakiki anlamda var-olanları incele-
yen ilim, ya amelîdir ya da nazarî. Bunlardan ilkinde incelenen şey, bizatihi kendi-
si için talep edilmez, başka bir şey için istenir. Oysa ikincisinin konusu, bizatihi 
kendisi için istenen şeylerdir.4 

Bizatihi var-olanlara ilişkin ilim –ki asıl varlık ve bilgi alanının burası oldu-
ğu gözden kaçırılmamalıdır- ikiye ayrılmaktadır: Bunlardan ilkinde “mücerred 
re’y ve muktezây-ı akl ile bahs olunur ki, ol ulûm-ı hikemiyyedir ki, ahvâl-i 
mevcûdât-ı hâriciyyeden bi-hasebi’t-tâkati’l-beşeriyye bahs ider”.5 İşte felsefe, 
budur: İnsanın gücü nispetinde, salt düşünce ve akıl ilkeleri ile dış evrende ve 
bizatihi var-olan şeyleri araştırması. İkinci kısım ise yine dış evrende var-olanları 
araştırır; ama “ânda bahis kavâid-i şer’ üzere olub vâsıl-ı müdde’âyı bi-lâ şübhe 
teslîm idüb şer’-i kavîmden ahz olunur ki, ol ilm-i usûl-i dîndir”.6  

 
2  Mevzû’âtu’l-Ulûm, I/116-7 
3  Mevzû’âtu’l-Ulûm, I/117. 
4  Mevzû’âtu’l-Ulûm, I/117. 
5  Mevzû’âtu’l-Ulûm, I/335. 
6  Mevzû’âtu’l-Ulûm, I/335. Burada İlm-i usûl-i dîn ile İlm-i kelamın kastedildiğini tasrihe herhalde 

gerek yoktur. Nitekim Mevzû’âtu’l-Ulûm’un kelam ilmine ayırdığı bölümün başlığı şöyledir: 
“Ulûm-ı şer’yyeden ilm-i usûl-i dîndir ki ilm-i kelâm ile müsemmâdır” Mevzû’âtu’l-Ulûm I/594. 
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Bu satırlar, felsefe ile felsefîleşmiş müteahhir ilm-i kelam arasındaki ortaklık 
ve farklılığı, son derece özet fakat açık biçimde ortaya koymaktadır. Herhalde bu 
durumu, mantık biliminden emanet alacağımız üç kavramla açıklamak daha ve-
rimli bir yorum alanı açacaktır önümüzde. Bilindiği üzere mantık, bize, her bir 
bilimin üç unsuru olduğunu söylemektedir: a. Sınırları belli bir konusu yani vaze-
dilmiş bir tabiat b. Genel ve kendine özel ilkeler c. Metâlib yani bu bilimde konu-
ya aidiyeti araştırılan nesne ve olgular.7  

Metni incelediğimizde, felsefe ile kelamın konu bakımından ortak olduğunu; 
ama ilkeler ve soruşturulanlar açısından farklı biçimde kurgulandığını görmekte-
yiz. Her ikisi de var-olanları konu edinmektedir kendisine; fakat felsefe, bizzat 
düşünen insanın görüşü (mücerred re’y) ve aklî ilkelerin gereği (muktezây-ı akl) 
ile hareket etmektedir. Oysa aynı konuyu araştıran usul-i din ya da ilm-i kelam, 
şeriat kaidelerini ilke olarak almakta ve şeriattan aldığı için de zaten doğruluğunu 
kabul ettiği savını araştırmaktadır. Kuşkusuz bunun nedeni, bizatihi doğruluğun 
araştırılması değil, söz konusu savın doğruluğunun gösterilmesidir. Kelamın apo-
lojik tavrını ortaya koymaktadır bu durum. Böylece mevzu bakımından aynı 
sayılan felsefe ve kelam, mebâdî yani ilkeler ve metâlib yani araştırılanlar husu-
sunda ayrışmaktadır. Buradan çıkan sonuç şudur: Felsefe, kelamın işlevini tam 
olarak yerine getiremez; ne var ki kelam ilmi de, felsefenin yerini dolduramaz. 
Zira felsefe, ilm-i kelamdan farklı olarak, önceden belirlenmemiş bir hedefe doğ-
ru yürümektedir ve dolayısıyla, özünde, apolojik tavra karşıtlık barındırmaktadır. 
O halde felsefe aracılığıyla bir inancı savunmak için kullanılan metodoloji, söz 
konusu inancı yıkmak için kullanılma potansiyeli de taşımaktadır. Mamafih ke-
lam ilminin de, felsefenin kapladığı alanı tamamen dolduramayacağı açıktır. 
Çünkü kelam, felsefe ile paylaştığı ortak konuyu yani ‘bizatihi varolan’ları, kendi 
ilkelerine uyarlayacak tarzda seçmekte, dolayısıyla metalib yani araştırılanlar 
alanını yapay bir biçimde yeniden düzenlemektedir. 

 Mevzû’âtu’l-Ulûm’da, bizim asıl konumuzu oluşturan teorik-felsefî bilimler, 
Meşşailerin Aristoteles’ten miras aldığı tavra uygun biçimde sınıflanmıştır: Eğer 
araştırma hem harici hem de maddeden soyut var-olan hakkında olursa, bu, ilm-i 
ilahidir ve tabiiyattan sonra okunduğu için Mâ-ba’de’t-tabî’a adını da almaktadır. 
Eğer harici ve maddi var-olanlar, araştırma sırasında soyutlanıyorsa, bu, riyazi 
yani matematik bilimleri ifade eder. Hârici ve maddi var-olanları, maddeden so-
yutlamaksızın araştıran bilim ise tabiiyat yani fiziktir.8 

Bu sınıflama, Aristoteles’in teoretik bilimlere ilişkin sınıflamasıyla aynıdır.9 
Mamafih söz konusu ilimlerin derecelendirilmesi, Aristoteles’in değerlendirme-
sinden önemli bir farklılık göstermektedir. Grekçe ‘mathematikos’, alıştırma ve 
idman anlamına gelen riyâzat ile birebir aynı anlama gelmektedir ve bu isimlen-
dirmenin nedeni, felsefe eğitimi sırasında matematik bilimlerin öncelenmesidir. 
Çünkü matematik bilimler kesin kanıtlamaya dayandıklarından, öğrencilerin, işin 
başında kesin kanıtlama ile tanışmasını ve zihinlerinin alışmasını sağlarlar. Do-

 
7  Bu genel izah hakkında, güzel bir mütalaa için bkz. İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’l-Burhân, (thk. 

Mahmud Kasım), el-Hey’etu’l-Mısriyye, Kahire 1982, s. 70. 
8  Mevzû’âtu’l-Ulûm, I/336. 
9  Aristoteles, Metafizik, (çev. Ahmet Arslan), Sosyal Yay. İst. 1996, 1025b-1/1026a-30, s.291-7. 
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layısıyla Mevzû’âtu’l-Ulûm’da, riyâziyât kavramı hakkındaki açıklama, teknik 
olarak, kesinlikle Yunanca kökenini yansıtmaktadır. Fakat metnimiz, bunun he-
men ardından, ilahiyatın, mevzuunun maddeden soyut olması nedeniyle ilm-i a’lâ 
olarak da adlandırıldığını belirtmektedir; oysa tabiiyat, mevzuu her bakımdan 
maddeyle ilgili olduğu için ilm-i ednâ olarak dahi isimlendirilmektedir.10 Bu du-
rumda Mevzû’âtu’l-Ulûm, eğitim sırasını matematik, fizik ve metafizik; üstünlük 
sırasını ise fizik, matematik ve metafizik olarak sunmaktadır. Burada, üstünlüğün 
mihengi olarak, soyutluk ve somutluğun yani maddeyle münasebetin belirlendiği 
açıkça görülüyor. Oysa Aristoteles, üstünlük sıralamasını, bizatihi var-olan yani 
birincil cevherler açısından yapmakta ve bu nedenle fizik, metafizikten hemen 
sonra gelmektedir.11  

Bu noktada, İbn Sina’nın güçlü etkisini açık biçimde müşahede ediyoruz. Zi-
ra Mevzû’âtu’l-Ulûm’daki teorik felsefî ilimler sınıflamasının ve özellikle bu 
ilimler arasındaki üstünlük sıralamasının, açıklamalarıyla birlikte, neredeyse doğ-
rudan doğruya İbn Sina’dan alındığını görmekteyiz.12 Esasen bu durumda 
şaşılacak bir şey yok. Zira eserin, İbn Sina’ya yaptığı atıflar, ama özellikle onun 
hal tercümesinde görülen fevkalade sitayişkâr cümleler, Şeyhu’r-reîs ile mevcut 
olan sıhriyeti apaçık ortaya koymaktadır.  

Bilindiği üzere gelenek, her ilmin tarifi, mevzuu ve gayesi ile söze başlar. 
Mevzû’âtu’l-Ulûm da ilm-i ilahi yani metafizik için ayırdığı sayfalara aynı tarzda 
başlamaktadır: Metafizik, var olması bakımından, var-olanlardan bahseden ilim-
dir. Doğal olarak mevzuu, var olması bakımından var-olandır. Gayesi ise hak olan 
kanıların ve konusuna uygun tasavvurların elde edilmesidir.13 Burada, bizim 
‘kanı’ olarak çevirdiğimiz ‘itikad’ ve tasavvur kavramlarını, İslâm mantık gelene-
ğindeki tasdik ve tasavvur ayrımını hatırlamak suretiyle daha iyi kavrayabiliriz. 
Böylelikle Mevzû’âtu’l-Ulûm, metafiziği, mevzuu bakımından ontolojik fakat 
gayesi açısından epistemolojik bir mahiyette sunmuş olmaktadır. Nitekim bunun 
ardından gelen satırlarda, en üstün ve yüce ilim olan metafiziğin, bu ilmin haki-
katlerine vakıf ve inceliklerini kavrayışta istikamet üzere olan ârife layık olduğu, 
önemle vurgulanmaktadır. Dolayısıyla böylesi bir bilgi, kuşkusuz herkese açık 
olamaz; “zira insândan az kimse vardır ki aklı, keder-i evhâmdan sâfî ve Fehmi, 
mehâvî-i ibhâmdan halâsda vâfî ola”.14 

Öyleyse, özellikle metafizik bağlamında, felsefe, kişinin ahlaki durumu ve 
şahsiyetiyle doğrudan ilişkilidir. Felsefe, ancak hikmeti almaya uygun ruhların 
işidir; çünkü bilgi, insanın ruhsal seyrinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle 
doğru düşünce, doğru bilgi ve doğru eylem ayrılmaz bir bütündür. Bu tavrın, 
insanın ruhsal ve ahlaki evreni ile bilgi ve bilimi birbirinden kesin hatlarla ayıran 
modern zihniyetten son derece farklı olduğu muhakkaktır. Dolayısıyla 
Mevzû’âtu’l-Ulûm’daki felsefe tasavvurunun, ilkçağdan itibaren süregelen ve 

 
10  Mevzû’âtu’l-Ulûm, I/336. 
11  Aristoteles, Metafizik, 1025b-22-30, s.294. 
12  Bkz. İbn Sina, Risâle fî Aksâmi’l-Ulûmi’l-Akliyye, (Resâil Fi’l-Hikme ve’t-Tabîiyyât içinde), 

Matbaa-i Cevâib, Kostantiniyye (h.) 1297, s.72 
13  Mevzû’âtu’l-Ulûm, I/336. 
14  Mevzû’âtu’l-Ulûm, I/337. 



456 Mehmet Birgül 

felsefeyi, aynı zamanda kişiliğin saflaştırılması olarak gören klasik tavrın bir 
devamı olduğunu da açıkça görmekteyiz. Nitekim Mevzû’âtu’l-Ulûm, bilgi ka-
zanımının ya nazar ya da tasfiye yoluyla gerçekleşeceğini bir postulat olarak be-
lirlemektedir.15 Mamafih salt düşünce anlamına gelen nazar ile tutkulardan 
arınma yoluyla nefsin saflaştırılması manasındaki tasfiye, birbirinden kopuk ve 
irtibatsız değildir. Fakat salt düşüncede bir mertebe vardır ki, tasfiye yoluna yakın 
ve bitişiktir; hatta bu mertebenin sınırı, tasfiyenin hududuna dayanır. Bu, “Hik-
met-i zevkiyyedir”.16 

Hikmet-i zevkiyye yani tadılan, hissedilen hikmet kavramı, esasen İşrâkî bir 
terimdir.17 Nitekim sözün burasında Mevzû’âtu’l-Ulûm şöyle demektedir: “Selefde 
Sühreverdî ol rütbeye vâsıl olanlar[dan]dır. Ve Himetü’l-İşrâk nâm kitâbı ol 
makâmdan sâdırdır”.18 

Osmanlı ilim çevrelerinde son derece etkili olmuş iki isim, bu bağlamda ve 
çerçevede zikredilmektedir: Rum diyarında Mevlana Şemseddin Fenârî (1350-
1430) ve Acem ülkesinde Mevlana Celaleddin Devvanî (ö. 1502). Bu iki ismin 
önderi olarak ise Sadreddin Konevi (ö.1274) ve Kutbeddin Şirazî (ö.1311) göste-
rilmektedir. Bu pasaj, İbn Sina eliyle kelam ve tasavvufa oldukça yaklaşan felse-
fenin, İbn Sina felsefesinin eleştirisi ve yorumu üzerine kurulu İşrâkilik elinde 
aldığı son şeklin, özellikle Osmanlı ilim çevrelerinde –en azından belli bir döne-
me kadar- son derece etkili olduğunu kanıtlamaktadır. Esasen Kâtip Çelebi gibi 
bir şahsiyetin, kendisini, Hanefiyyü’l-Mezheb ve İşrâkıyyü’l-Meşreb olarak 
tanıtmasında19, bu ilmî geleneğin izleri açıkça görülmektedir. 

Buradan çıkan sonucun, Osmanlıların, felsefeye ilgi göstermediğini ileri sü-
ren aceleci hükümlerle çeliştiği meydandadır. Osmanlı’da felsefe her zaman var 
olmuştur; ama belli bir tarzdadır bu felsefî faaliyet. Bununla birlikte, söz konusu 
felsefî faaliyetin hangi problemleri tükettiğini ve ne gibi düşünceler ürettiğini 
kavramak için, ne yazık ki çok daha yoğun araştırmalar yapmak gerekmektedir. 

Daha önce temas ettiğimiz üzere, Mevzû’âtu’l-Ulûm’un kendine has bir üslubu 
vardır; eser, hem belirli bir ilim tasnifini izleyerek her bir ilmin tanımı, konusu ve 
mahiyeti hakkında bilgi verir, hem de söz konusu ilim alanında öne çıkan bilginleri 
ve temel eserleri tanıtır. Kuşkusuz felsefe söz konusu olduğunda da aynı tavır sergi-
lenmektedir. İşte bu bağlamda Mevzû’âtu’l-Ulûm, nazari hikmete ait ilimlerin kay-
nağı ve üstadı olarak İdris’i (a.s.) göstermektedir. Allah’ın peygamberlik verdiği bu 
zat, takvimi ve hesap ilmini meydana koymuş ve yetmiş iki dili insanlara öğretmiş-
tir. İdris Nebi, Mısır’da doğmuştur ve asıl ismi Hermesü’l-Herâmise’dir. Yunanca, 
Utarit yani ‘Merkür’ anlamına gelmek üzere Ermîs (Hermes) denilmektedir ona. Bu 
isim Arapça telaffuzla Hermes’e tahvil edilmiştir. Mamafih İdris Nebi’nin asıl adı -

 
15  Mevzû’âtu’l-Ulûm, I/110. 
16  Mevzû’âtu’l-Ulûm, I/337. 
17 Şehrezûrî, Hikmetü’l-İşrâk’a yazdığı mukaddimede şöyle demektedir: “işte bu, hikmet-i zevkiyye-

dir; ona pek az hakim (filozof) ulaşabilmiş, ancak Allah’a inanan (müteellih) ve fazilet sahibi pek 
az hakim onu elde edebilmiştir”. Sühreverdî, Kitâbu Hikmeti’l-İşrâk, (thk. Henry Corbin), Encü-
men-i Felsefe-i İrân, Tahran 1977, s. 5. 

18  Mevzû’âtu’l-Ulûm, I/337. 
19  Kâtib Çelebi, Keşfu’z-Zunûn, (thk. Ş. Yaltkaya, R. Bilge), Milli Eğitim Basımevi İst. 1971, I/13. 
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ki Kıptça’sı kastedilmektedir kuşkusuz-, Henûh’dur. Bu isim de Uhnûh olarak 
Arapçalaştırılmıştır. Kur’ân’da ise de-re-se kökünden türetilmiş ‘İdrîs’ adıyla 
anılmaktadır; zira Kitâbu’llah hakkında çok yoğun biçimde ders vermekle meşhur-
dur. Bazılarına göre İdris’in muallimi, Mısır ahalisinden Gonazimon ya da Agsazi-
mon’dur ki, bu isim ‘saadetli ata’ anlamına gelmektedir. Kimileri ise bu kişinin Hz. 
Şis olduğunu ileri sürmüşlerdir. İdris Nebi, son peygamberin sıfatlarını haber ver-
miş, yerde ve gökte olanların cümlesinden sorulan sorulara kusursuz cevaplar ver-
miştir. Kısacası ilmin kaynağıdır İdris Nebi; bu nedenle “cemî-i matlûbunda duası 
müstecâb mezheb u dîni salâh u nizâm-ı âleme a’zam-ı esbâb olur”.20  

Mevzû’âtu’l-Ulûm’daki bu bilgiler, Hermetik kaynakları akla getirmektedir. 
Nitekim metnimiz, bize, Hz. İdris hakkında çok ilginç ayrıntılar vermektedir: 
Kıblesi güneye, ekvator hattına doğru olup bedeni eksiksiz, yakışıklı, sık sakallı, 
alnının iki yanında saç olmayan, geniş omuzlu, iri kemikli, eti az, gözleri berrak 
ve sürmeli imiş. Daha önemlisi Hz. İdris, ahkâm-ı nücuma ilişkin bilgi veren ve 
tufan hakkında uyarıcı heykeller yaptırarak büyük binalara yerleştirmiş. Ayrıca 
bütün ilim ve sanatlara, bunlara ilişkin aletlere ilişkin açıklayıcı resimler 
yaptırmış, piramitleri inşa ettirmiştir. Bunun nedeni tufan ile bu ilimlerin ve sa-
natların ortadan kalkması endişesiymiş.21  

Bu bilgiler, İstanbul’da hala yazma nüshaları bulunan ve o dönemde Osmanlı 
ulemasının rahatça ulaşabildiği Muhtâru’l-Hikem, Müntehabu Sıvâni’l-Hikme ya 
da Fihrist gibi dolaylı kaynaklardan alınmış olabilir. Tabii Hermes ve Agasazi-
mon adlarının, Hikmetü’l-İşrâk’ın girişinde de, kendine özgü bir felsefî tarih kur-
gusu bağlamında zikredildiğini gözden kaçırmamak gereklidir.22 

Felsefenin kaynağını bir peygambere bağlamak, Müslüman dünya açısından, 
felsefeye olumlu yaklaşmak anlamına gelmektedir. Nitekim Mevzû’âtu’l-Ulûm’un 
tanıttığı esâtize-i hikmetin ikincisi Eflatun hakkında da olumlu bir tavır 
takınıldığını görmekteyiz. Kuşkusuz Platon bir peygamber değildi; ama mademki 
ulûm-ı hikemiyyeyi ilk vazeden İdris Nebi’dir, öyleyse Platon’un olumlu bir şah-
siyet olarak değerlendirilmesi doğal karşılanmalıdır.  

Mamafih eserin, Platon’un yaşamına ilişkin verdiği bilgiler, oldukça savruk 
ve çelişkilidir. Yanlış olarak Pythagoras’ın öğrencisi gibi sunulan Platon, yine 
yanlış olarak Sokrat’la ders ortağı olarak tanıtılmaktadır. Birkaç satır aşağıda ise, 
Platon’un, yirmi yaşında Sokrat’ın öğrencisi olduğu ve ondan elli yıl ders aldığı 
söylenmektedir. Üstelik Sokrat’ın yanından ayrılıp memleketi olan Atina’ya dön-
düğü ve burada medresesini kurduğu iddiası, Sokrat’ın ölümünden sonra Atina 
dışına seyahatlerini kastettiği ölçüde sıhhatlidir ancak. Platon’un yürüyerek ders 
anlattığı ve bu nedenle ona ve izleyicilerine Meşşâiyyîn lakabını aldığı iddiası da, 
bu açıklama Aristoteles’e ait olduğundan, yanlıştır. Mamafih Platon’un Asinis 
yani Atina şehrinden olduğu, felsefeye ilişkin birçok eser yazdığı ve pek çok öğ-
renci yetiştirdiği doğrudur. Kuşkusuz biz, Mevzû’âtu’l-Ulûm‘daki bilgilerin tarih-
sel doğruluğunu değil, bizzat eserin felsefe tasavvurunu araştırıyoruz. Bu 
bakımdan en dikkat çekici husus, Platon’un, sıkı bir zâhid olarak sunulmasıdır. 

 
20  Mevzû’âtu’l-Ulûm, I/338. 
21  Mevzû’âtu’l-Ulûm, I/338-9. 
22  Hikmetü’l-İşrâk, s. 10-11. 
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Hayatında bostancılıkla geçimini sağlayan ve pek az bir rızka kanaat eden Platon, 
ahir ömründe, dersleri ileri gelen talebelerine bırakıp inzivaya çekilmiş ve onları 
mücahede ilimlerine teşvik etmiştir; esasen Mevzû’âtu’l-Ulûm’a göre Platon’un 
“ta’lîmde nefsi, gâyetle mübarek idi”. 23 

Mevzû’âtu’l-Ulûm, Platon’dan hemen sonra Aristoteles’i tanıtmaktadır bize; 
Platon’un akıl adını verdiği Aristoteles, Meşşailerin en önde gelen siması ve 
mantık bilimini ilk defa ortaya koyan kişidir. Felsefe ile ilgili pek çok eser 
yazdıktan başka, İskender bin Filifis’e (Philippos oğlu Aleksandros) hocalık 
yapmıştır. İskender, hocasının irşadıyla yetişmiş ve her işte onun tavsiyeleriyle 
hareket etmiştir. Bu nedenle İskender zamanında adalet ve iyilikler her yana 
yayılmış ve hatta şirk, Yunanistan’da ortadan kalkmıştır. Mevzû’âtu’l-Ulûm, Aris-
toteles’in suret ve sireti hakkında da ayrıntılı bilgiler vermektedir: Gözleri ve ağzı 
küçük, göğsü geniş, sakalı kısa, şehla bakışlı, burun kemeri yüksektir. Kendisine 
bir soru sorulduğunda, bir süre başını eğer ve düşünür, sonra olabildiğince kısa ve 
öz cevap verir; çoğunlukla düşüncelidir, gündüzleri çoklukla sahra ve nehir 
kıyılarında geçirir, müzik dinlemeyi sever, riyazet ve cedel ehli ile görüşmekten 
haz alır. Fakat asıl ilgi çekici olan, tıpkı Platon gibi Aristoteles’in de takva ehli bir 
şahsiyet olarak sunulmasıdır: Özellikle cömertliği, fakir ve yetimleri evlendirmeye 
düşkünlüğü had safhadadır Aristoteles’in. Tüm yaşamı boyunca hem halk hem de 
yöneticiler tarafından çok büyük saygı görmüştür. Hatta kendi memleketi olan 
Astâ (Stageira?) şehrinin ahalisi, bir müşkülle karşılaştıklarında, Aristoteles’in 
kabrinde toplanırlarmış; zira onun kabrinin bereketinin, düşüncelerini tashih ede-
ceğine ve akıllarını çoğaltacağına inanırlarmış. Nitekim, böyle yaptıklarında, söz 
konusu problemleri gerçekten de hallolurmuş.24  

Mevzû’âtu’l-Ulûm Aristoteles’e ayırdığı satırları şu sözlerle bitirmektedir: 
“Ve bi’l-cümle ânın ahbârını istîfâ ve menâkıbını istiksâ mümkin değildir; meğer-
ki ânı müştemil bir mücelled-i müstakil ola”.25 Bu cümlenin, Aristoteles hakkında 
–hele İslâm düşünce tarihi göz önüne alındığında- dikkat çekici ölçüde iltifatkâr 
olduğu aşikârdır. Nitekim menkıbe ve vecizeleri, ancak müstakil bir ciltte topla-
nabilecek bir Aristoteles, kesinlikle Gazali’nin bahsettiği Aristoteles’ten oldukça 
farklıdır. 

Mevzû’âtu’l-Ulûm, Aristoteles’in ardından Farabi’den bahis açmaktadır. 
Hermes, Platon ve Aristoteles’den Farabi’ye geçiş, felsefe tarihi açısından, İslâm 
öncesi ve sonrasının kaynaştırılarak sunulduğunu göstermektedir. Mamafih ismi 
zikredilen ilk Müslüman filozof olarak Farabi’nin seçilmesinin tesadüf olmadığı, 
takdim cümlelerinden açıkça anlaşılmaktadır: “Felâsife-i İslâmiyyînde cümleden 
ekber ve bunun muhâtı olan fünûn, sâirinden evfer ve ekserdir. Hiçbiri ânın mer-
tebesine vâsıl ve ol hâiz olduğu rütbeye nâil olmamışdır. İbn Sînâ dahi ânın kütü-
bü ile taharrüc ve irtifâ’ ve tesânîfde ânın ulûmuyla intifâ’ eylemişdir”.26 

 
23  Mevzû’âtu’l-Ulûm, I/339. 
24  Mevzû’âtu’l-Ulûm, I/339-40. 
25  Mevzû’âtu’l-Ulûm, I/341. 
26  Mevzû’âtu’l-Ulûm, I/341. 
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Farabi’nin, gelmiş geçmiş en büyük İslâm filozofu olduğuna ilişkin kanının, 
İbn Sina’nın bile ondan yararlanarak yetiştiği vurgusuyla perçinlenmesi özellikle 
dikkat çekicidir.  

Bunun yanında Mevzû’âtu’l-Ulûm, bize, Osmanlı entelektüel yaşamında Fa-
rabi’nin nasıl algılandığına ilişkin ilginç bir takım bilgiler de aktarmaktadır. İlk 
döneminde ‘bir merd-i Türkî’ olan Farabi, birçok yerlere seyahat etmiş ve sonun-
da Bağdad’a ulaşmıştır. Birçok dil bilmesine rağmen, Arapçadan gâfil idi. Burada 
önce Arabiyatı tahsil edip yetişti ve ancak bundan sonra ‘ilm-i hikmet’le uğraş-
maya başladı. Mevzû’âtu’l-Ulûm, Farabi’nin ilk hocası olarak bir ‘Şeyh-i Kebîr ve 
sâhib-i fazl-ı kesîr’ olan Ebu Bişr Mettâ b. Yunus el-Hakîm’i zikretmektedir. Bir 
Hıristiyan olan Mettâ’nın övülmesi de gözden kaçırılmamalı. Mevzû’âtu’l-
Ulûm‘un tasvirine göre, Mettâ’nın yüce namı âlemde dolaşmakta ve faziletleri, bir 
atasözü gibi cihanda dolanmakta idi. Farabi, Mettâ’dan, Aristoteles’in mantık 
bilimine ait şerhlerinden yetmiş sifri okumuş ve bunun ardından, Harran’a gide-
rek yine Hıristiyan hakîmlerden Ebu Hınnâ Yuhannâ b. Haylân’dan mantık oku-
muştur. Böylelikle Yuhanna, Farabi’nin ikinci hocası olarak sunulmaktadır. Sonra 
tekrar Bağdad’a gelerek kendisini felsefe kitaplarını okumaya veren Farabi, özel-
likle Aristoteles’in eserlerinin anlaşılması hakkında maharet sahibi haline gelmiş-
tir. Mevzû’âtu’l-Ulûm, Farabi’yi, mantık dışındaki felsefi alanlarda, özellikle 
Aristoteles’in eserlerini mütalaa ederek yetişmiş bir otodidakt gibi göstermekte-
dir. Nitekim bazı âlimler, Aristoteles’in Kitâbu’n-Nefs adlı eserinin bir yaz-
masının kenarında, bizzat Farabi’nin el yazısıyla düşülmüş şöyle bir not görmüş-
lerdir: “Ben bu kitâbı iki yüz kere kırâat eyledim”. Bir başka rivayete göre de 
Farabi es-Simâ’u’t-Tabî’î yani Fizika’yı kırk kere okuduğu halde “Yine de tekrar 
incelemeye muhtacım” demiştir. Görüldüğü üzere, Mevzû’âtu’l-Ulûm, Aristoteles 
ile Farabi isimlerini birlikte zikretmektedir; üstelik yoğun bir bağlılık vurgusuyla. 
Nitekim Farabi’nin “Eğer ben Aristo’ya yetişmiş olsa idim ekber-i telâmizesi 
olurdum” dediği de nakledilmektedir.27  

Farabi’nin, esasen tabakat ve teracim kitaplarında da özenli bir vurguyla belir-
tilen zahitliği de, Mevzû’âtu’l-Ulûm tarafından es geçilmemekte, hatta dikkatli bir 
şekilde öne çıkarılmaktadır. Bağdad’dan, önce Mısır’a sonra da Dımaşk’a seyahat 
eden Farabi, burada yerleşmiş ve Seyfüddevle’nin bağladığı, günlük dört dirhem-
den ibaret maaşla geçinmiştir. Dört dirhem, oldukça az bir meblağdır. Fakat 
Mevzû’âtu’l-Ulûm’a göre Farabi, insanların en zahidi olup para, mesken ya da 
giyim kuşama hiç meyli yoktu. Bu nedenle, böylesi cüz’î bir meblağla geçinmeyi 
seçmişti. Mevzû’âtu’l-Ulûm, ilgi çekici birkaç ayrıntı daha aktarmaktadır: Farabi, 
uzlet ve yalnızlığı severmiş; su kenarlarında ya da bağ bahçe içinde oturmaktan 
hoşlanır ve eserlerini de buralarda kaleme alırmış. Bir âdeti daha varmış Fara-
bi’nin; eserlerinin çoğunu müstakil deri ya da kâğıt parçalarına yazar, o dönemde 
yapıldığı üzere, kürrâse yani sekizer varaktan oluşan bir tür kâğıt forma kullanarak 
temize çekmezmiş. Eserlerinin çoğunun fusûl yani müstakil başlıklar ya da talikat 

 
27  Mevzû’âtu’l-Ulûm, I/341. 
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türünden olmasının, öte yandan bazı eserlerinin bitirilmemiş ya da eksik kal-
masının nedeni buymuş.28 

Mevzû’âtu’l-Ulûm, Farabi’nin musiki alanındaki yetkinliğini de vurgulamak-
ta, hatta kanun adlı enstrümanı icat ettiğine ilişkin meşhur rivayeti tekrarlamak-
tadır. Tabii, orada bulunanların üstünden atlayarak, Seyfüddevle Hemdânî’nin 
meclisine ilk gelişi ve önce herkesi güldüren, sonra ağlatan, nihayet uyutan birer 
parça icra ettiğini anlatan ünlü menkıbenin sonunda.29  

Gerek müellifin ve gerek mütercimin, Farabi’nin eserlerinden haberdar oldu-
ğu, üstelik -en azından önde gelenlerini- mütalaa ettikleri anlaşılmaktadır. 
Mevzû’âtu’l-Ulûm, Farabi’nin, kitap ve risale kabilinden yetmiş eseri olduğunu 
belirtmektedir. Bu ‘yetmiş’ rakamı, haklı olarak, bir tür yuvarlama ve çokluktan 
kinaye gibi gelebilir. Fakat Farabi’nin önemli eserlerinin incelenmiş olduğu, veri-
len bilgilerden ortaya çıkmaktadır: Farabi’nin özellikle İlm-i ilahî yani metafizik 
ve ilm-i Medenî yani siyaset felsefesi ile ilgili iki eşsiz kitabı vardır. Bunlar biri 
Siyâset-i Medeniyye diğeri ise Sîret-i Fâzıla’dır.30 Sîret-i Fâzıla, kuşkusuz Fara-
bi’nin en önemli eserinin kısaltılmış ismidir. Mamafih mütercimin, Farabi’nin en 
önemli eseri sayılan bu kitabının orijinal ismini de gayet açık biçimde kaydettiğini 
görmekteyiz. Nitekim İlm-i siyâsetten bahsedilen bölümde Aristoteles’in İsken-
der’e yolladığı Kitâb-ı Siyâset’ten hemen sonra Ebu Nasr’ın da Kitâbu Ârâ’i’l-
Medîneti’l-Fâzıla adlı eseri hakkında bilgi verilmektedir.31 

 Mevzû’âtu’l-Ulûm’un, Farabi’nin eserleri arasında bigâne kalamayacağı en 
önemli eser ise kuşkusuz İhsâu’l-Ulûm’dur. Bu eser, İlimlerin sayımı ve dökümü, 
maksatlarının açıklanması hakkında yazılmıştır ve dolayısıyla bizzat Mevzû’âtu’l-
Ulûm’un ilk atasıdır. Bu eser “ki bir ferd ol vâdîde âna sâbık olmamışdır; ve bir 
ahad ânın gitdiği semte zâhib olmamışdır; ve tullâb-ı ilimden bir ahad ândan 
müstağni değildir”.32  

İhsâ’ul-Ulûm hakkında söylenen bu cümle, Farabi’nin –en azından bazı eser-
lerinin-, o dönemde ciddi biçimde okunduğunu göstermektedir açıkça. Üstelik 
sadece İhsâ’u’l-Ulûm değildir söz konusu olan. İsmi zikredilmeksizin, konusu 
üzerinden tasvir edilen bir kitabı hakkında özellikle ayrıntı verilmektedir: 
“Kezâlik ağrâz-ı Eflâtun ve Aristo’da olan kitabı ki ulûmdan her ilmin ferâdî 
ferâdî esrâr ve semârına muttali’ ve vâkıf ve ba’zından ba’zına şey’en fe-şey’en 
ne keyfiyyet ile vusûl olduğunu mübeyyin ve kâşif olmuşdur. Ândan sonra felsefe-i 
Eflâtun ile ibtidâ ve Eflâtun’un ândan garazını ızhâr ve ibdâ eylemişdir. Ba’dehu 
ânı felsefe-i Aristo ile itbâ’ ve müellefât-ı mantıkıyye ve tabîiyyesinde olan 
ağrâzını ızhâr ve ilmâ’ eyleyüb taleb-i ilm-i felsefe idenlere ânın gibi kitâb-ı 
kesîru’l-intifâ’ olmaz”.33  

 
28  Mevzû’âtu’l-Ulûm, I/341-2. 
29  Mevzû’âtu’l-Ulûm, I/342-3. 
30  Mevzû’âtu’l-Ulûm, I/343. 
31  Mevzû’âtu’l-Ulûm, I/437. 
32  Mevzû’âtu’l-Ulûm, I/343. 
33  Mevzû’âtu’l-Ulûm I/343. 
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Mevzû’âtu’l-Ulûm’un bahsettiği bu eserin, el-Cem’ Beyne Re’yeyi’l-Hakî-
meyn olduğu hemen anlaşılmaktadır.34 Fakat asıl dikkat çekici olan, bu eserin, 
felsefî ilimleri öğrenmek isteyenler için en faydalı kitap olarak hararetle tavsiye 
edilmesidir. Bu tavsiye, ‘Felsefeteyn’ adıyla andığı söz konusu esere karşı, İbn 
Sina’nın tam karşısında yer alan İbn Rüşd’ün şiddetli eleştirileriyle birlikte okun-
duğunda, ilginç sonuçlar çıkmaktadır ortaya. İbn Sina’yı, Aristoteles’in felsefesini 
dejenere etmekle ve hatta kelamcıların etkisinde kalmakla suçlayan İbn Rüşd, asıl 
söz konusu eserindeki düşünceleri nedeniyle Farabi’ye şaşırdığını belirtmektedir 
hayretle.35  

Farabi, esasen isminin açıkça ele verdiği bir amaçla yazmıştır bu eseri; kendi 
zamanında yaygın olan bir kanaatin yani kadim felsefenin iki kutbu, Platon ile 
Aristoteles arasında, epistemoloji, fizik ve metafizik problemlerde temel 
farklılıklar olduğu iddiasını reddetmek için.36 Böylelikle salt Aristotelesçi olan İbn 
Rüşd’ün tahammül etmesi mümkün olmayan bir sonuç çıkmaktadır ortaya. Zira 
Farabi’nin bakış açısı kabul edildiğinde, Aristoteles’in felsefesinin belkemiğini 
oluşturan Platon’a yönelik eleştirileri anlamını yitirmekte, hatta İbn Rüşd’ün bü-
yük bir ciddiyetle vurguladığı üzere, Aritoteles’in felsefî sistemi, Platonik etkiler 
altında kimliğini kaybetmektedir. 

Bu durum, Osmanlı çağında hâkim olan felsefe tasavvuru ile İslâm Medeni-
yetinin klasik çağındaki felsefe tasavvuru arasındaki iki önemli farkı göstermek-
tedir. İlk olarak, klasik çağda farklı felsefî anlayışlar mevcuttur ve bunun doğal 
sonucu olarak, farklı felsefî anlayışlar arasında, felsefî düşünceyi ilerletecek güçlü 
bir diyalektiğin ortaya çıkması söz konusudur. Esasen Farabi’nin, el-Cem’ Beyne 
Re’yeyi’l-Hakîmeyn adlı eserini yazmaktaki amacı da bu tür tartışmalara bir yanıt 
üretebilmektir. Böylece Platonik ve Aristotelyen iki kutup arasında konumlanan 
felsefeyi, birbiriyle uyum içerisinde bir bütün olarak inşa etmek mümkün olabi-
lirdi ancak. Oysa İbn Rüşd, Farabi’de görülen, ama özellikle İbn Sina’nın siste-
minde zirveye ulaşan bu tavrın tam karşısında yer almaktadır. Öyleyse 
Mevzû’âtu’l-Ulûm’u göz önüne aldığımızda, Osmanlı’daki ‘hikmet’ faaliyetleri-
nin, Farabi ve İbn Sina’nın bakış açısının varisi olduğu söylenebilir. Bunun sonu-
cunda, Platon ve Aristoteles’in uzlaştırılmasına dayanan sentezci bir felsefenin 
meydana getirdiği sonuçların araştırılması da müstakil başlıkları ve çalışmaları 
hak etmektedir. 

Mevzû’âtu’l-Ulûm, Farabi’nin ardından İbn Sina’yı zikretmekte, fakat ona ait 
hal tercümesinin, birkaç bölüm önce gelen mantık ilmine ayrılan satırlarda 
yazıldığı belirtilmektedir. Kuşkusuz bunun önemli bir nedeni, Şeyhu’r-reis’in en 
önemli eseri olan eş-Şifâ’nın, özellikle mantık ilmine ait en önemli kitap olarak 
sunulmasıdır. Oysa eş-Şifâ, bilindiği üzere, -Meşşai geleneğin sınıflamasını esas 
alarak- mantık, matematik, fizik ve metafizik alanında geniş bilgiler içeren ve İbn 

 
34  Söz konusu eser hakkında Mevzû’âtu’l-Ulûm’un verdiği özet bilgi, kitabın içeriğini mükemmel 

biçimde yansıtmaktadır; bkz. Farabi, Kitâbu’l-Cem’ Beyne Re’yeyi’l-Hakîmeyn, Dâru’l-Meşrık, 
Beyrut 1968, s. 79-110. 

35  Bkz. İbn Rüşd, Tefsiru Mâ-ba’de’t-Tabî’a, thk. Maurice Bouyges, Dâru’l-Maşrık, Beyrut 1991, 
s.881-6. 

36  Kitâbu’l-Cem’ Beyne Re’yeyi’l-Hakîmeyn, s.79. 
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Sina’nın, bizzat kendi felsefî sistemini bir bütün halinde ortaya koyduğu büyük ve 
ansiklopedik bir külliyattır. Kuşkusuz Taşköprizadeler de eş-Şifa’nın bu niteliği-
nin farkındaydılar. Ama İbn Sina’nın eş-Şifa’sının öncelikle mantık alanında 
“Kâmûs-ı muhit-i a’zam” vasfıyla anılması, herhalde, özellikle mantık alanındaki 
İbn Sina etkisini gösterir mahiyettedir.  

Mevzû’âtu’l-Ulûm’un İbn Sina biyografisi, babası ve ailesi, küçük yaştan iti-
baren aldığı güçlü eğitim, on altı yaşında Nuh b. Nasr’ı tedavi edişi ve Buhara 
sarayının muazzam kütüphanesinde çalışması gibi meşhur öğeleri tekrarlamak-
tadır. Mamafih asıl vurgunun, İbn Sina’nın zekâsına ve dehasına yapıldığını mü-
şahede ediyoruz. Gerçi, ölümüne denen olacak hastalığı baş gösterdiğinde, Şey-
hu’r-reis de tövbeye yönelmiş ve elindeki malı fukaraya dağıtarak tüm kölelerini 
azat etmiş ve üç günde bir hatim indirmeye başlamıştır. Fakat onun mucizevi 
zekâsı hakkında, başka hiçbir hakîm için kullanılmayan aşırı bir iltifat cümlesini, 
iki kere tekrarlamaktadır Mevzû’âtu’l-Ulûm. Bunlardan ilki, İbn Sina’nın, ömrü-
nün sonuna kadar karşılaştığı tüm meseleleri, on sekiz yaşına kadar süren öğre-
nim ve incelemeleri sırasında öğrenmiş olduğunu belirten sözünü naklettikten 
hemen sonra, akl-ı selimin, normal şartlarda böyle bir iddiayı kabul etmeyeceğini, 
ama İbn Sina’nın zekâsının ve dehasının şiddeti malum olduğundan, itiraz etme-
diğini belirtmektedir. Akl-ı selimin, Ebu Ali İbn Sina’dan başka birinden nakle-
dilse, muhal sayacağı bir başka husus, Şeyhu’r-reis’in, eş-Şifâ’yı hiçbir esere 
bakmadan ve her gün hıfzından elli varak yazdırarak tamamlamasıdır.37  

Mevzû’âtu’l-Ulûm, İbn Sina’nın hemen ardından Fahreddin Razi’yi zikret-
mektedir. Mamafih İbn Sina’nın hal tercümesi, mantık ilmine ayrılan bölümde 
verildiği gibi, Razi’nin biyografisi de Tefsir ilmine ayrılan satırlarda38 zikredil-
miştir. Bu iki ismi izleyen Nasıruddin Tusî’ye ayrılan bölümle söze devam edil-
mekte ve Tûsî, sözün hemen başında, İbn Sina ve Razi’nin “mezhebine zâhib ve 
menhel-i azeb-hikem u ulûmlarından şârib olanların biri” olarak sunulmaktadır.39  

Bu saptama iki bakımdan dikkat çekicidir. Öncelikle Razi’nin, İbn Sina ile 
derin bağlantısını apaçık göz önüne sermektedir. Nitekim sözün burasında, niçin 
Gazali’nin değil de Fahreddin Razi’nin, filozoflar (hukemâ) arasında zikredildiğini 
sorgulamak mümkündür. Bunun cevabı, herhalde, kelamın felsefîleşmesi belki 
daha uygun ifade ile felsefeyi kendine özgü bir forma indirgemesi sürecinin, Razi 
ile zirveye ulaşmasında aranmalıdır. Tusî’nin, İbn Sina ve Razi’nin varisi olarak 
sunulması ise felsefîleşen kelam halkasını tamamlamasından kaynaklanıyor ol-
malıdır. Nitekim Tusî, “zamanesinde sultân-ı hukemâ-i müdekkıkîn ve câmi-i 
ulûm-ı mütekaddimîn ve müteahhirîn” olarak takdim edilmektedir.40 Müellif Taş-
köprî-zâde Ahmed Efendi’nin, Tusî’nin tetkik ve tahlilde âyet-i kübrâ olduğunu, 
kendine has kolay anlaşılır ve güçlü bir üslup kurduğunu vurgulamaktadır. Hatta 
bu konuda şüphe eden kişiye, öncekilerin eserleri ile Tusî’nin eserlerini 
karşılaştırmayı salık veriyor. Daha da ilginci, Osmanlı medrese geleneğine son 

 
37  Mevzû’âtu’l-Ulûm I/322-4. 
38  Mevzû’âtu’l-Ulûm I/565-71. 
39  Mevzû’âtu’l-Ulûm I/343. 
40  Mevzû’âtu’l-Ulûm I/343. 
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derece etki eden Seyyid Şerif Cürcanî’nin, Tusî’nin üslubunu taklit ettiğini belirt-
mektedir müellifimiz.  

Tusî, bilindiği üzere Şii’dir ve Mevzû’âtu’l-Ulûm, genel hoşgörüsünü sürdü-
rerek, onun eserlerindeki bazı aşırı düşünceleri –söz konusu metinleri başka-
larının eklediği şeklindeki- tarihi rivayetlere başvurmaktan geri kalmamaktadır. 
Sonuç itibariyle Allah herkesin işinin aslını bilmektedir ve ona göre hüküm vere-
cektir.41  

Tusî’yi izleyen isim ise daha önce de söz konusu edilen Sühreverdî’dir. Bi-
yografisi –tıpkı İbn Sina gibi- mantık ilmine ait bölümde42 verilmiş olan Sühre-
verdî, “hikmet-i zevkıyyede ekserine faik ve ânlardan ziyade medh olunsa hakîk ve 
lâıkdır”.43 İşrakiliğin, Osmanlı ilim geleneğindeki etkisinden daha önce bahset-
miştik; bu cümle, durumu teyit etmektedir. Sühreverdî’nin ardından verilen isimler 
sırasıyla şunlardır: Kutbeddin Şirazî, Kutbeddin Râzî, Sadeddin Tetâzânî, Seyyid 
Şerif Cürcanî, Celalüddin Devvânî ve Osmanlı beldesinde yetişen Hocazâde ile 
Kastallânî. Son sayılan isimler ve onlardan öncekiler arasındaki ilginç bir 
kıyaslama ile sona ermektedir biyografiler faslı: Bu yedi zat, hadis, tefsir, usul ve 
füru ilimlerinde, Fahreddin Razi hariç, kendilerinden önce gelen âlimlerin büyük 
çoğunluğundan üstündür. Razi, bu ilimlerin hepsinde birinci derecededir. Felsefî 
ilimlerin (ulûm-ı hikemiyye) bütün kısımlarında, söz konusu yedi isim, Razi ile 
ortaktır; ama Razi, felsefî ilimlere, bu yedi kişiden daha vakıftır.44 

Mevzû’âtu’l-Ulûm, felsefenin en önemli kısmı olan metafiziğe (ilm-i ilahi) 
ayırdığı bölümü, genel anlamda felsefi ilimler ve dini ilimler arasındaki münase-
bete dair, son derece olumlu bir yargı ile bitirmektedir: “Ve dahi zanneyleme ki 
ulûm-ı hikemiyye elbette muhâlif-i ulûm-ı şer’iyye ola, değildir. Bi-lâ-hılâf ancak 
birkaç mesâil-i yesîredir kesîrede değildir. Bazı mesâil gerçi zâhiren muhâlifdir. 
Lâkin tahkik olunsa her vecihle muvafık ve ahadihimâ âhar ile musâfih ve 
mu’ânıkdır”.45 

Kuşkusuz bu son yargı, felsefe ile kelam arasındaki münasebetin, Gazali’den 
sonra geçirdiği süreçle birlikte, nasıl bir duruma geldiğini açık biçimde göster-
mektedir. Tehâfütü’l-felâsife’de, üç mesele hakkında tekfir edilen İbn Sina felse-
fesi, Razî ve Tusî’den sonra ince bir biçimde işlenmiş, eleştirilmiş, yorumlanmış 
ve ayıklanmış, nihayet XVII. asır Osmanlı ilim ortamında, en azından elit tabaka-
da, felsefî ilimlerle şer’î ilimlerin çelişmediği ve sadece birkaç meselede –o da 
zahiren- muhalefet olduğu kanaatine ulaşılmıştır. Söz konusu zahir çatışma ise, 
meselelerin aslı tahkik edildiğinde ortadan kalkacak ve felsefe ile şer’î ilimlerin 
birbirlerine tamamen uygun ve barışık olduğu açıkça görülecektir. Mevzû’âtu’l-
Ulûm’un, felsefî ilimler hakkındaki bu olumlu tavırda biricik örnek değildir kuş-
kusuz; aksine, felsefî ilimlerle alakadar olan Osmanlı ulemâ zümresinden bir 
kuşağı temsil etmektedir. Nitekim Mevzû’âtu’l-Ulûm’un, felsefe karşısındaki bu 
olumlu tavrı, bir önceki nesilden Nev’î Efendi’nin (1533-1598) Netâyicu’l-Funûn 

 
41  Mevzû’âtu’l-Ulûm I/344-5. 
42  Mevzû’âtu’l-Ulûm I/326-9. 
43  Mevzû’âtu’l-Ulûm I/345. 
44  Mevzû’âtu’l-Ulûm I/345. 
45  Mevzû’âtu’l-Ulûm I/345-6. 
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adlı eserinde, ilm-i hikmete ayrılmış bölümle kıyaslanabilir. Nev’î Efendi’ye göre 
ilm-i hikmet “vâsıta-i akd-i ulûm ve dürretü’t-tâc-i selâtîn-i rusûm, netîce-i 
kemâlât-ı insâniyye ve vesîle-i ma’ârif-i sübhâniyye”dir.46 Bu eserde zikredilen 
felsefe kitapları da Mevzû’âtu’l-Ulûm’la tamamen paralel: Ebherî’nin Hidâyetü’l-
Hikme’si ve bu eserin Mevlânâzâde’nin şerhi, İbn Sina’nın eş-Şifâ’sı ve İşârât’ı, 
Fahreddin Râzî ile Tusî’nin İşârât şerhleri, Kutbeddin Râzî’nin Muhâkemât’ı ve 
tabii Sühreverdî’nin Hikmetü’l-İşrâk’ı.47 

Mevzû’âtu’l-Ulûm okumamız sırasında, birçok biyografik ve bibliyografik 
bilgilerle karşılaşmış bulunuyoruz. Dolayısıyla, sözün nihayetinde, mütalaa-
larımız sonucunda meydana gelen kanılarımızı, öz bir biçimde sunmakta fayda 
görüyoruz. 

1. Mevzû’âtu’l-Ulûm, Felsefenin tanımı, konusu ve metodu hakkında doğru 
bilgiler vermektedir bize. Özellikle, Gazali sonrasında ortaya çıkan felsefîleşmiş 
ilm-i kelam ile bizatihi felsefe arasındaki ayrımın gözden kaçırılmadığını da 
açıkça müşahede etmekteyiz. Buna rağmen, Razi ve Tusî’den başlamak üzere, 
kelamcıların ve eserlerinin, felsefî eserler ve filozoflar listesine tereddütsüz 
biçimde eklendiğini görüyoruz. Bu durumun, felsefî etkinliğin niteliği üzerinde 
önemli etkiler yaratacak bazı ciddi karışıklıklara neden olduğu açıktır. 

2. Mevzû’âtu’l-Ulûm’un verdiği biyografiler, kroki halinde dahi olsa, bir 
felsefe tarihçesi sunmaktadır okuyucuya. İsim listesine bakıldığında, bu durum 
açıkça görülüyor. Aşağıdaki listedeki isimler, vefat tarihleri, hoca ve talebe adları, 
sadece Mevzû’âtu’l-Ulûm esas alınarak hazırlanmıştır ve bu liste, bize, ‘ulûm-ı 
hikemiyye’nin ve ‘hukemâ’nın basit bir şeceresini göstermektedir: 
– Hermes (yani Hz. İdris; bir rivayete göre Ağsazimon’un, bazı rivayetlere 

göre de Hz. Şit’in öğrencisidir) 
– Eflatun (Fisagor ve Sokrat’ın öğrencisi) 
– Arsitoteles (Eflatun’un öğrencisi) 
– Farabi [v. 339/950-1] (Ebu Bişr Matta b. Yunus ve Ebu Hınnâ b. Haylân’dan 

mantık öğrenmiş, özellikle Aristoteles’in eserlerini incelemiştir)  
– İbn Sina [v. 428/1036-7] (Temel bazı bilgileri aldıktan sonra Farabi başta 

olmak üzere felsefî eserleri incelemiştir) 
– Fahreddin Razî [v. 606/1209-10] (felsefî ilimleri, Sühreverdi’nin de hocası 

olan Mecdüddin el-Cilî’den öğrenmiştir) 
– Nasıruddin Tusî [v. 672/1273-4] 
– Sühreverdî [587/1191-2] (Fahreddin Razi’nin de hocası olan Mecdüddin el-

Cilî’nin öğrencisi) 
– Sadreddin Konevî [673/1274-5] (İbn Arabî’nin öğrencisidir ve Tusî ile 

felsefî yazışmaları mevcuttur; Kutbeddin Şirazî’ye de ders vermiştir48) 
– Kutbeddin Şirazî [710/1310-1] (Zekiyyüddin Rekşâvî ve Şemseddin el-

Ketbî’den ders okumuş, daha sonra asıl hocası Nasıruddin Tusî’de karar 
kılmıştır49) 

 
46  Nev’î Efendi, Netâyicu’l-Fünûn, (transk. Ömer Tolgay), İnsan Yay. İst. 1995, s. 133. 
47  Netâyicu’l-Fünûn, s.133. 
48  Mevzû’âtu’l-Ulûm I/571-2. 
49  Mevzû’âtu’l-Ulûm I/233-4. 
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– Kutbeddin Razî [766/1364-5]  
– Teftazanî [791/1388-9] (Kutbeddin Razî ve Adududdin el-îcî’nin öğrencisi) 
– Seyyid Şerif Cürcanî [816/1413-4] (Kutbeddin Razî’nin yetiştirdiği Müba-

rekşah’ın öğrencisidir50) 
– Molla Fenarî [834/1430-1] (Alaedddin Esved ve Cemâleddin Aksarayî’nin 

öğrencisidir51) 
– Devvanî 
– Hocazâde 
– Kastallânî 

3. Listemizin gösterdiği üzere, hicri sekizinci asırdan itibaren felsefî ilimler, 
sadece, çoğu aynı zamanda sufi olan kelamcıların inhisarındadır. Kuşkusuz sufi 
eğilim, İbn Arabi’nin öğrencisi Sadreddin Konevî ile ilgili değildir yalnızca, aynı 
zamanda tam anlamıyla filozof sayabileceğimiz Sühreverdî ile de bağlantılıdır. 
Yani bu iki damar, zaten kelamla karışmış olan felsefenin, aynı zamanda tasavvu-
fla kaynaşmasında temel bir rol üstlenmiştir denilebilir. 

4. Her halükârda Platon ve Aristoteles gibi antik filozoflar yanında, Farabi 
ve İbn Sina gibi, İslâm düşünce geleneğinde –özellikle kelam cephesinden- büyük 
eleştiriler almış, hatta tekfire maruz kalmış isimler, oldukça sempatik biçimde 
sunulmaktadır. Kuşkusuz bu tavrın, felsefî ilimler ile şer’î ilimlerin aslında 
çelişmediğine ilişkin yargı ile de yakından ilgisi bulunmaktadır. Tabii böylelikle, 
Gazali’nin Tehâfütü’l-Felâsife’sinden oldukça farklı bir bakış açısı ortaya 
çıkmaktadır. Mevzû’âtu’l-Ulûm’un sunduğu bu bakış açısının hangi çevrelerde ve 
ne derece etkili olduğu, düşünce tarihimiz açısından önemli bir soruşturma ko-
nusudur.  

5. Sonuç itibariyle, Osmanlı döneminde felsefî faaliyetin olmadığına ilişkin 
iddialar, kesinlikle tashihe muhtaçtır. Osmanlı dönemi ilim hayatında, felsefî bilim-
ler yani ulûm-ı hikemiyyeye, kendisine yer bulmuştur. Mamafih, Osmanlı döne-
mindeki felsefî çalışmalar, kelam ve tasavvufla karışmış ve dolayısıyla sentetik bir 
örgü ile formülleşmiş bir tarzda kendini göstermektedir. Fakat her halükârda klasik 
Osmanlı çağındaki düşünce tarihi, ciddi biçimde araştırılmaya muhtaçtır. 
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PROF. DR.  NECATİ ÖNER İLE MÜLAKAT 
 

Prof. Dr. Ahmet İnam* 
 

 
Aİ (Ahmet  İnam)-  Hocam siz bütün hayatınızı felsefeye 
adamış ve bu yolda gerçekten öğrenciler yetiştirmiş ve bunların 
yetişmesinde de Türkiye’de felsefenin gelişmesinde de yeni 
yollar açmış, öncülük etmiş, insan yetiştirmiş, düşünmüş ve hala 
düşünmekte ve eserler meydana getirmekte olan bir insansınız. 
Şimdi, bu sizle yapacağımız konuşmada, hem açmak istediğiniz 
fikirler, vermek istediğiniz mesajlar ve sizin hangi eserleriniz 
üzerinde nasıl gençlerin okuma yapması konusunda önerileriniz-
le birlikte, sizin insan olan yanınızla, hayat tarzınızla insanlara 
bakışınızla Türkiye’nin yalnız felsefe ve bilim açısından değil de 
siyasi boyutuyla, kültürel boyutuyla, hayat tarzıyla, nerede oldu-
ğunu, nereye gitmekte olduğu konusundaki görüşlerinizi lütfe-

derseniz, sanıyorum, sizden sonraki kuşaklar da bu konuşmalardan oldukça yararlanma 
imkanı bulabilirler. 
 
NÖ (Necati Öner)-  Estağfurullah. Nasıl başlayalım?  
 
Aİ-  İsterseniz, sizin üzerinde önemle durduğunuz fakat yeterince bizim ülkemizde ve 
belki şu anda dünyada da üzerinde durulmayan,  zihniyet, tavır alma gibi çok önemli kav-
ramları  biraz daha açıp ve önemini tekrar vurgularsanız iyi olabilir. 
 
NÖ- Şimdi şöyle düşünüyorum. İnsan faaliyetlerinde bilgi en önemli şeydir. Çünkü bizim 
bütün bilinçli eylemlerimiz bir bilgiye göre olur. 
 
Aİ- Ama bilgiyi siz geniş anlamda anlıyorsunuz. 
 
NÖ- Bilgiden ne anlıyoruz? Bilgi var olanın zihindeki görüntüsüdür. Mesela şu mikrofon, 
sesi var, görüntüsü bunun eldeki bilgisidir. Bu çok önemli, öyleyse var olan ne ki, bu da 
akla gelen bir soru. 
 
Aİ- Çünkü dışımızda olmayabilir de. Mesela uçan at gibi, Zümrüdü Anka kuşu gibi. 
 
NÖ- Elbette onun için var olanı şöyle tanımlıyorum. Hakkında hüküm verilebilendir. 
 
Aİ- O zaman edebi değil mi? 

 
*  Prof. Dr. ODTÜ Felsefe Bölümü öğretim üyesi. 
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NÖ- Her şey işin içine girer.  İşte, şu kristaldir, derken bunun varlığını söylüyoruz. Veya-
hut Reşat Nuri’nin Çalıkuşu’nda Feride idealist bir öğretmendir. Reelde Feride yok. Öy-
leyse bu varolanlar ya reel olur  veyahut sanal. Sanal olanları insan bu reellere bakarak 
uydurmuştur. Bütün hikâye kahramanları, mitolojiler, roman kahramanları, masal kahra-
manları, reelden uydurulmuşlardır. Reelden çıkarıldıklarından böyle geniş bilgileri vardır. 
Mesela,  ejderha yedi dilli sekiz ayaklı bir varlıktır, reelde böyle bir şey yok. Bütün bunlar 
bilgi yığınıdırlar. Sanki biz bilgi yağmuru altındayız. Bilinçliliğimiz başladığından itibaren 
bilgi ediniyoruz ve bu bilgilerimizi paylaşıyoruz Kolektif bir boyutu var. Hem veriyorum, 
hem alıyorum. Benim almam, ya o varolanın  direk karşısında bulunurken gerçekleşiyor. 
Yani idrak ediyorum. Veyahut, kitapla, gazeteyle, annemden, babamdan bana nakledili-
yor. Bu  yüzden, bilgi yağmuru içindeyiz.  Bizim bilgi dünyamız. Altı tür bilgiden  oluşur  
ve bu altı tür bilgi birbirine indirgenemez. Bunlar din, felsefe, bilim, sanat, günlük bilgi ve 
okült bilgi. Bütün bilgilerimiz bunlardan bir tanesiyle bağlantılıdır. Bu bilgileri ben, yani 
ben dersem insan, oluşturmaktadır.  
 
Aİ- Bunların birleşmesiyle oluşan bilgiler de var mı?  
 
NÖ- Hepsinden istifade ediyorum.  Ben, herhangi bir eylemimde bunlardan herhangi 
birine dayanıyorum. 
 
Aİ- Veya birkaçı da olabiliyor mu? 
 
NÖ- Gayet tabi. Ama bunların amaçları ayrı, işlevleri ayrı,  kaynakları ayrı;  ama ben 
hepsini kullanıyorum yerine göre bazen onu, bazen onu, bazen ikisini birden. 
 
Aİ- Peki hocam bilgiyi kullanma bilgisi diye bir bilgi var mı? Nasıl oluyor da bir bilgiyi… 
 
NÖ- Şöyle oluyor: En basitinden diyeyim. Nasıl kullanırım?  Bir makineyi yaparken, 
benim bir bilgim var. Onu bir şeye göre yapıyorum. Fizik kurallarını bilmem, nesnesini, 
tasarısını kullanma anlamını dile getirmektir. Bilgiyi eyleme geçirmedir. En basitinden 
pilav pişirmek için iki ölçü su, bir ölçü pirinç gereklidir, gibi. Bunlar da bir bilgi;  hepsi 
böyle. Hepsi bu varolanın bendeki aksinin uygulaması. Buradan alıyorum, onu ben uygu-
luyorum. Şimdi bunların içerisinde ikisinin özelliği farklıdır. Bu altı bilginin birisi din, 
birisi felsefe, diğerlerinden farklı tarafları nedir? Şimdi dinin farklı tarafı diğerinin hepsin-
den fazla; felsefe de dahil. Dinde aşkın bir varlığa dayanmak vardır. Ve bu inançtır. İnan-
mayan için böyle bir bilgi yoktur; bu koftur, boştur. İnanan açısından bakınca, o mutlak 
varlığın bilgisi, yani İslam’da Kur’an, bir Müslüman’ın inancına  göre,  bunu Allah vah-
yetti. Allah mutlak bir varlık olduğu için bilgisi de mutlaktır. Diğer bilgilerden farklı ola-
rak ve değişmez; ve tartışılmaz. Ya kabul edersin ya reddedersin. Belki diyeceksiniz ki, 
dinde bu kadar tartışmalar var; dini bilginin iki kısmı var birisi bu mutlak varlıktan bildiri-
len bilgiye inanan kısım, insanın mutlağı bilme gücü olmadığı için onu yorumluyor.  
 
Aİ- Yorumlar farklı. 
 
NÖ- Tartışma yorumlar üzerine yani Allah’ın onun için her dinde mezhepler var. Aynı 
şeye dayanıyorlar. Tartışma işte bu yorumlar üzerinde. Yorumlar üzerine tartışma 
yapıyorlar. 
 
Aİ- O kült bilgi için ne diyebiliriz hocam? Ne gibi özelliği var diğer bilgilerden ayrı  ola-
rak? 
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NÖ- Diğerlerinden özelliği gizli, görünmez güçlere inanmak. 
 
Aİ- Veya temas kurduğunuzu söylemek mi? 
 
NÖ- Tabi o da var. Mesela falcıların büyücülerin ruh çağırma ve bu da bir ihtiyaç bütün 
bunlar edinirken veyahut uygularken, bahsettiğimiz  zihniyet etkilidir. 
 
Aİ- Yani altı ayrı zihniyet mi var hocam, altı ayrı bilgiye karşı? 
 
NÖ- Hayır,  hayır. Yani Batı’da bu konuyu irdeleyenler ve etnologlar aynı fikirde: Genel-
likle iki zihniyet kabul edilir. Birisi majik yahut mitik birisi pozitif veyahut medeni, öteki-
si ilkel. Hep çeşitli adlar ama hep aynıdır. Bu bizim temel zihniyetimiz. Bu zihniyetler 
doğuştan bende var. Ne demek değil mi? Nasıl? 
 
Aİ- Yani iki zihniyet de var bende. 
 
NÖ- İki zihniyet de bende var ve değişmez yok olmaz da. Ben şöyle bir şey düşündüm 
Ahmet  Bey, bu mevzu üzerinde düşünürken, bana göre sanki bir üçüncü zihniyetimiz 
daha var insan olarak. Onu, ben burada, bizim bir toplantıda anlattım da kimse ilgilenme-
di; hiç dikkatlerini çekmedi. 
 
Aİ- Hangi toplantıda hocam, bizim derneğin mi? 
 
NÖ- Bizim derneğin, milli kütüphanede yapmıştım. 
 
Aİ- Bir panel miydi hocam? 
 
NÖ- Paneldi evet. Bizim bir fikir eksiğimiz var, anti parantez onu diyelim. Bizde tenkit 
fikri yok; düşünce yok yani. Eleştiri düşüncesi yok. Eleştiri, illa bir şeyin kötülüğünü 
söylemek değil, iyiliğini de, yanlışını da, doğrusunu da söylemektir. Eğer sizin fikriniz 
eleştirilmezse kendinizi hapsolmuş hissedersiniz.  Ben iyi mi dedim, yanlış mı dedim, 
doğru mu dedim sorularının cevabı  olmaz. Eleştiri yok bizde. Bizde eleştiri nasıl oluyor? 
Ya siz benim dostumsunuz sizi ben methetmek için yapıyorum veyahut düşmanımsınız 
sizi kötülemek için. 
 
Aİ- Evet maalesef. 
 
NÖ- Objektif eleştiri yok. Onun için gelişmiyoruz. 
 
Aİ- Bir de, hocam, kayıtsızlık var. İlgilenmiyorlar. 
 
NÖ-  Kimse kimsenin yazdığıyla ilgilenmiyor. Bir de bizim bir kompleksimiz var maale-
sef; bu Türk’tür, yerlidir. 
 
Aİ- Orijinal bir şey söyleyemez. 
 
NÖ- Söyleyemez. Maalesef. Onun için sık sık gavur adlarını zikrederiz kitaplarda. 
 
Aİ- Meşruiyet kazanmak için belki.  Aşağılık kompleksimizin ifadesi maalesef. 
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NÖ- Şimdi ben zannediyorum ki, bizde bir üçüncü  temel zihniyet, eleştirel zihniyet yani 
kritik var.  Bunu ilkellerde de görürüm, medenide de görürüm; yani eğer ilkel bir toplum-
daki insan bir şey yaparsa karşıki beğenmezse onu eleştirir. 
 
Aİ- Çocukta da var. 
 
NÖ- Çocukta da var. Medeni olgun bir insanda da var. Yaptığı işin beğenilip beğenilme-
mesi.  Bunlar bizim doğuştan getirdiğimiz özellikler. Bunlar, zihninin penceresi,  zaten 
zihniyet zihin faaliyetlerinin içinde bulunduğu ortamdır. Yani ben, bir pencereden var 
olana bakıyorum. Hep, esas var olandır; çünkü. Bir pencereden bakıyorum; ya pozitif 
pencereden ya majik pencereden bakıyorum, veya kritik pencereden bakıyorum. Her in-
sanda bu var. Yalnız bunların hakimiyeti farklı. İlkel bir toplumdaki insanın zihin faaliyet-
lerinin % 90’ı majikse, % 10’unda da pozitif var. Medeni toplumda da tersi. 
 
Aİ- Türkiye için ne diyebiliriz hocam? 
 
NÖ- Türkiye için, efendim biz medeni bir toplumuz. Dünyaya bakarsak. Bizde de pozitif 
şey fazla. Ama majik yok olmaz. Bunu ben bir kitapta görmüştüm.  60’lı yıllarda Ameri-
kan Üniversitelerinde bir etnolojik araştırma yapılmış. 2000 küsur batıl inanç tespit edil-
miş. 
 
Aİ- E şimdi daha da artmış olabilir hocam. 
 
NÖ- Bizde böyle şeyler yapılmıyor. Bizde yapılsa 5000’de çıkar. Şimdi bütün bu şeyler 
batıl inançlar majik zihniyetin gereği olarak ortaya çıkar. 
 
Aİ- Birçok bilim insanında da var galiba değil mi? 
 
NÖ- Herkeste var;  en pozitif olan en bilim insanında da var. Bu yok olmuyor; ama 
azalmış.  Mesela, bakın bizde bir şey söylenir: tü tü tü 
 
Aİ- Evet bu tahtaya vurmak. 
 
NÖ- Evet bu içeriden; bu zihniyeti dürtüyor; tatmin olmak istiyor. 
 
Aİ- Evet doğru. 
 
NÖ- Öğrenciler arasında çoktur. Tarih sınavında bu lacivert ceketimi giymiştim çok uğur-
lu geldi. Bunların hiçbirinin realiteyle alakası yok. Ama ona inanıyor. Hiç ben öyle fala 
mala inanmam. Hele şu benim burcumu bir okusana ne yazıyor. İçeriden dürtüyor. Yani  
bu yok olmaz. Hakimiyetini çoğaltmamak lazım. 
 
Aİ- Peki hocam bunun kökeni hakkında bir fikriniz var mı? 
 
NÖ- Doğuştan. İnsan doğumla bunu ediniyor. 
 
Aİ- Acaba Jung, Jung’un da öyle bir şeyi var ya kolektif bilinç dışı acaba işte bizim taaa 
bu gezegendeki ilk ortaya çıkışımızdan itibaren yaşadıklarımızın bir biçimde genler yoluy-
la aktarımıyla ilgili olabilir mi? 
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NÖ- Olabilir: Yani bu doğuştan var. Bir insan doğuyor bu üç zihniyetle doğuyor. Bir de 
… 
 
Aİ- Demek ki tabula rasa  gibi bir şey kabul etmiyorsunuz 
 
NÖ- Hayır. Yani doğuştan yok; tabi o kabiliyet daha doğrusu o bende var. Bir de benim 
ikinci dereceden zihniyetlerim var; onlar kazanılmış, doğuştan değil işte tutum dediğimiz 
şeyler bir hekimin tutumu, bir sanatkarın tutumu, zihniyet bunlarla sonradan kazanılır. 
Terbiyeyle aileden, okuldan. Bir partilinin zihniyeti gibi. 
 
Aİ- Ama bir müzik kulağı diye bir şeye inanmıyor musunuz? Mesela bazılarında var, 
bazılarında yok. 
 
NÖ- Var tabi. Elbette o ayrı, müzik kabiliyeti ayrı.  
 
Aİ- Yani edinilmiş olandan. 
 
NÖ- Edinilmiş olan zihniyetlerimizden ve kavgalarımızdan. 
 
Aİ- Şey diyebilir miyiz hocam, bizim kültürün deyimiyle yani bir kısmı vehbidir bir kısmı 
kesbi 
 
NÖ- Evet. Tabi, tabi. Yani kazanılmış sonradan kesbettiğimiz şimdi hele bizim toplumda 
maalesef sonradan edindiğimiz bu zihniyetler yüzünden hep kavga ediyoruz. Efendim 
niye, çünkü mecburuz. Bir zihniyet sahibi olmaya çalışırken bundan kaçış yok. 
 
Aİ- Zihniyetsiz insan olmaz. 
 
NÖ- Zihniyetsiz insan olmaz. Yalnız bunda iki farklı tutum var. Ya kapalı bir zihniyet 
sahibi olursun veyahut açık bir zihniyet sahibi olursun. 
 
Aİ- Bu tutumla ilgili mi? 
 
NÖ- Tutumla ilgili. 
 
Aİ- Tutumla tavır arasında fark yapıyor musunuz hocam? 
 
NÖ- Tavrın fiziki bir özelliği de var. 
 
Aİ- Yoksa birbirinin yerine mi kullanıyorsunuz? 
 
NÖ- Kullanmıyorum da tutum diyorum çünkü tavır fiziki bünye için de kullanılır. 
 
Aİ- Tutumda fikri bir taraf var. 
 
NÖ- Tamamen zihni. Ya kapalı tutum içine giriyor, ya açık tutum. İnsan ideali açık tu-
tumdur Kapalı tutum yobaz yetiştirir, mutaassıp yetiştirir, kendisinin doğrusunun dışında 
doğruyu kabul etmez. İşte bizim Türkiye’de, hele siyasi hayatta, kapalı tutum içindeyiz. 
 
Aİ- Maalesef. 
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NÖ- Bunun dışındakini görmüyoruz. 
 
Aİ- Peki hocam akademik hayattaki tutumlarımız da kapalı mı sizce? 
 
NÖ- Valla kişilere göre değişiyor. Yani. 
 
Aİ- Sizin hayatınızda, karşılaştığınız akademisyenler, ekseriyetle açık mı kapalı mıydılar?  
 
NÖ- Valla. Türkiye’de hep kapalı; genellikle kapalı. Maalesef 
 
Aİ- Kapalıdır değil mi? Maalesef. 
 
NÖ- Söylemede de hiçbir beis görmüyorum. Her yerde de söylediğim için mesela siz açık 
bir tutum içindesiniz. 
 
Aİ- Teşekkür ederim. Estağfurullah. 
 
NÖ- Ben bunu böyle müşahede ediyorum. Arkadaşlara da anlatıyorum. Bunu kazanmak 
kolay değil. 
 
Aİ- Çok da ihtiyacımız var değil mi? 
 
NÖ- Asıl ihtiyaç burada. Nereden kapalı oluyor, biliyor musunuz? Niye? Şimdi her tutum 
ve zihniyet bir sistemdir. Bir tutuma girmek bir sistemin içine girmektir. Sistemin teme-
linde doğruluğu peşinen kabul edilmiş önermeler vardır. Mesela matematikte nasıl Öklit 
postulatı olduğu gibi, üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecenin doğru olması gibi. O 
sistem içine giren, tutum içine girenin söylediği sözün doğruluğu temelde kabul ettiği fikre 
göre doğrudur. 
 
Aİ- Hımm.  Tabi. 
 
NÖ- Halbuki bizde, kapalı tutum içinde olanlar, söyledikleri sözün olgusal doğru olduğu-
na inanırlar. Ama o doğruluk, olgusal değildir. Burada, postulata uyduğu için doğrudur. 
Onun için ideolojilerdeki çok belirgin hatalar  bu  anlayıştan çıkarlar.  
 
Aİ- İdeolojiler muhakkak kapalı bir tutumla yaşanmak mecburiyetinde midir? 
 
NÖ- Hayır değildir. Açık tutum da olur.  
 
Aİ- Tarihten örnek verebilir misiniz hocam? 
 
NÖ- Tabi. Bunun bilincine varan bir ideolog der ki evet ben bunu böyle kabul ediyorum 
 
Aİ- Çok güzel. 
 
NÖ- Ama Ahmet Bey bunu kabul etmiyor; çünkü o başka bir tutum içinde. O halde, o 
kaka- tu-kaka değildir.  Bu bir eğitim meselesidir. Bunun temelinde de şu yatıyor gibime 
geliyor. İnsan çoğulculuğa mahkumdur. Bunu bütün bilim tarihi, felsefe tarihi  gösterir. 
 
Aİ- Çoğulculuğa mahkumdur. 
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NÖ- Çoğulculuğa mahkumdur. Tek doğru tek şey bu Allah’a mahsustur. İnsanlar öyle 
değildir. 
 
Aİ- Doğru. 
 
NÖ- Eğitimde bu bilinci vermek lazımdır. Onun için bütün aksaklıklarına rağmen demok-
rasi, diğerlerine göre, en iyi idare tarzıdır. 
 
Aİ- Ehven-i şerdir. 
 
NÖ- Ehven-i şer olarak başkası yok. Bu bilinci vermek için, insan bilgisinin rölatif oldu-
ğunu, mutlak olmadığını, değişken olduğunun bilincine varılması lazımdır. Ben öyle zan-
nediyorum ki, bu bilinci felsefe verir. Felsefe öğretimi. Ama bizde bunu vermiyor. Çünkü 
bizde felsefe öğretimi liselerde yüz senedir okutuluyor. Hiç Kant onu dedi, Kant bunu 
dedi.  
 
Aİ- Maalesef. 
 
NÖ- Yani çocukta 
 
Aİ- Siz hocam, felsefenin kazandıracağı tutumlardan söz etmiştiniz. 
 
NÖ- Evet. 
 
Aİ- Felsefeyi hakkıyla yapanlar ne gibi nitelikler, erdemler kazanabilirler? 
 
NÖ- Tabi. Birisi benim şahsi kanaatim. Birisi insanı çoğulculuğa mahkum edilmiş varlık 
 
Aİ- Sartre’ın ben özgürlüğe mahkumum dediği gibi bir şey. 
 
NÖ- Çoğulculuğa mahkum. Tek doğru bu. Bunu kazanmak kolay değil. Bu bir seviye 
istiyor. Bunu felsefe ancak verir. Bir ikincisi de diyorum bütüncül bir görüş sahibi olmak. 
Şu demek, parçanın üzerinde dururken onun etrafını bilmen lazım, yoksa onu değerlendi-
remezsin. Bunu da kazanmak felsefi zihniyetin belirtisidir. Bunlar ikisi. Bir üçüncüsü de o 
bir şeyi kabul edince …. 
 
Aİ- Çoğulculuğu. 
 
NÖ- Çoğulculuğu kabul edince, bunun zorunlu sonucu olarak tolerans duygusuna sahip 
olunur. 
 
Aİ- Tahammül. 
 
NÖ- Tahammül etmek, tolerans sahibi olmaktır. 
 
Aİ- Müsamaha. 
 
NÖ- Hoşgörü demiyorum. Çünkü hoş görmek Farsça’dan girme yapmış beğenmek an-
lamında.  
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Aİ- Neden beğeneyim yani. 
 
NÖ- Halbuki toleransta ben tahammül ediyorum. Katlanıyorum. Katlanmak. Herkes keşke 
toleranslı olsa bu kavgalar olmaz. İşte demokrasi bu üçünü de şey ediyor. 
 
Aİ- Ama maalesef bizde felsefeciyim diyen birçok hocada da yok. 
 
NÖ- Hocalarımızı biliyoruz ya birbirini yiyorlar ya birbirini yiyorlar. 
 
Aİ- Hep kavga dövüş. 
 
NÖ- Çünkü, felsefe bilgisine sahibi olmak yetmez. O, hamallığıdır . Onu özümseyebiliyor  
musun? İsim zikretmiyorum. Hocaların çoğu bunu özümsememiş. Ama kitapları var. 
 
Aİ- Evet değil mi. 
 
NÖ- Ama onu hayatına geçirememiş. 
 
Aİ- Demek ki hocam bilgili olmak yetmiyor. 
 
NÖ- Yetmez. Hayır. 
 
Aİ- Bilgiyle nasıl bir temasımız olmalı ki, o bilgi hayatımıza işlesin? 
 
NÖ- Gayet tabi ve rahat edelim. Ben bir de hem öyle çoğulcu olmaya  mahkumum. Bir de 
bir arada yaşamaya da mahkumuz. Bunları siz kabul etmezseniz nasıl anlaşır nasıl yaşarız? 
Felsefe, öyle olmalı ki, bunu vermeli. Hatta benim kanaatim, felsefe dersini üniversitede 
her fakülteye de koymak lazım. 
 
Aİ- Ama sadece malumat düzeyinde koyarsak olmuyor. 
 
NÖ- Olmaz. Yok. Tavır kazandıracak. 
 
Aİ- Evet. Onu nasıl başaracağız hocam? Asıl en kritik nokta burada.  
 
NÖ- Tabi anlatarak, bu üç şey verilmeli. Benim yapım bu. Çocuk zaten şunu anlayacak ki, 
yahu bir tek doğru yok. Doğruluğun  çokluğu onu  şüphe içinde  bırakır. Mesela felsefi 
zihniyetin özelliklerinden birisi de şüphedir. 
 
Aİ- Tabi sağlıklı şüphe. 
 
NÖ- Descartes anlamında bir şüphe. Metodik bir şüphe. Piron’un (Pyrrhon)  şüphesi değil. 
Ama bu felsefe, bizim memlekette vermedi. Felsefenin hiçbir faydasını ben görmedim 
yani. Okunuyor ama sonuç verdiğini zannetmiyorum. 
 
Aİ- Ne yapılabilir hocam? Ne önerirsiniz? Mesela yeni yetişen felsefe öğretmenleri üni-
versitede lisede bu felsefeyi, dediğiniz şekilde öğretebilmeleri ve bu ruhu aşılayabilmeleri 
için ne yapmalı? 
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NÖ- İşte bu üç zihniyet dediğim belirtisinin ana maddeleri var ya bunları destekleyecek 
felsefi bilgiler vermek lazım. Hep atıfta bulunarak niye mesela felsefe bunun için çok iyi 
ölçüt. Felsefe tarihine bakıp, mistisizm, dogmatizm, ampirizm bunlar tabi güzel şeyler. 
İnsan zihni budur. Yani bak orada da diyor ki bir arkadaşım bir teori çıktı mı onun tam 
zıddını .. 
 
Aİ- Bir spektrumu görme imkanı var. Değişik renkler. 
 
NÖ- Felsefe tarihi öğretimde çok önemli. Çünkü bunu görecek. Bak orada tek bir şey yok. 
İdealizm diyoruz, spekülatizm diyor, realizm diyor, materyalizm diyor. Efendim bunlar 
eğer bir tek doğru olsaydı. Biri olurdu hiçbiri olmazdı. İnsan bilgisi sürekli değişiyor. Bak 
işte görüyoruz. Yani insan gittikçe varolana nüfuz ediyor. Derinliğine nereye kadar gider 
bilinmez. Bilim tarihi de bunu gösteriyor. Aristo’nun fiziği, Newton’un fiziği, Einstein’ın 
fiziği bunlar tamamen değişiyor. Bu neyi gösteriyor?  İnsanın bilgisinin rölatifliğini. Şu 
anda kesin doğru diyorum ama. Bu eğitim yani felsefe bence bunu amaç edinmeli. Diğer 
derslerin de temeli var; yani eğitim felsefesinin temeline bu oturmalı. Yoksa kanunlar 
yapmakla bir memlekette demokrasi de olmaz, hoşgörü de olmaz. Kanunla olmaz bu iş. 
Zihin yapısı. 
 
Aİ- Değil mi zihniyet 
 
NÖ- Zihniyet meselesi bunu kazandırmadıktan sonra, sen dünyanın en ideal kanunlarını 
getir, bir şey olmaz. 
 
Aİ- Peki hocam, zihniyet mesela eski okullara bakıyorsunuz, Eski Yunanistan’da, bizim 
İslam kültürü içerisinde medrese eğitimine orada sadece dört duvar arasında yapılmamış 
eğitim. 
 
NÖ- Hayır. 
 
Aİ- Yani orada müderrislerle birlikte tartışmalar, konuşmalar, gezmeler birlikte yani insan 
insana, yüz yüze münasebetlerle de galiba aktarılan bir taraf var gibi. 
 
NÖ- Elbette, elbette. Tek başına olmaz bu kapanarak. Tartışarak, görerek. 
 
Aİ- Örnek olmak da önemli değil mi hocam yani siz felsefenin bu önemli hasletlerinden 
söz ediyorsunuz ama felsefe öğretmeni olarak bunların hiçbirine sahip değilseniz hiçbir 
tesiri olmaz. 
 
NÖ- Doğru, doğru düşünüyorsunuz. Evvela sen onu benimseyeceksin ki inandırasın. Ama 
o bizde olmuyor. 
 
Aİ- Çok zor bir iş hocam. Bu da felsefeyle uğraşanların üzerinde çok büyük bir mesuliyet 
var gibime geliyor. 
 
NÖ- Evvela kendisini oluşturması lazım kendisi oluştuktan sonra öğrenci olur. Sen bunla-
ra inanmazsan sen bir taassub içinde kapalı bir tutum içinde olursan senden hiçbir fayda 
gelmez yani mutaassıp yobaz insan yetişir. Fakat işte niye böyle, insan böyle ne yapa-
caksın. 
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Aİ- Hocam sizin bu genellikle tavrınız pozitivist; yani o majik tutum değil de pozitif tu-
tumdan değil mi? O açıdan baktığımızda acaba majik tutumun da insanın daha kâmil 
olması için bir katkısı olabileceğini düşünür müsünüz? 
 
NÖ- Onu düşünmem de şöyle düşünürüm. 
 
Aİ- Mesela burada aklıma tasavvuf geldiği için görebildiğim kadarıyla siz çok sıcak 
bakmıyorsunuz tasavvufa irrasyonel bir şeyler gördüğünüz için herhalde. 
 
NÖ- Eğitimde terbiye için faydalı olur ondan hiç şüphe yok. İnsanın görmediği şeyler 
etkisi altında kalırsa tehlikeli de olur. Mesela bakın sanatın rolü de çok büyük. 
 
Aİ- Evet. 
 
NÖ- Şimdi, sanatın bir bilgi türü olduğunu söyledim. Benim kastettiğim sanatkarın bilgisi 
değil. Sanatın bir bilgi türü oluşudur. 
 
Aİ- Bize verdikleri. 
 
NÖ- Verdiği. 
 
Aİ- Çok güzel. 
 
NÖ- Şimdi benim bilgi tanımıma göre bunu anlatayım. Varolanın bendeki aksi. Peki sa-
natta ne var benim zihnime gelip, aksediyor. Şimdi alalım misal, müzik. Şimdi musikide 
sesler var. Aslında bir dalgalar var değil mi? 
 
Aİ- Tabi fiziksel olarak. Ses dalgaları 
 
NÖ-  Do, re, mi, fa, sol, la, si ve bu seslerin kendi aralarında sayısız münasebetleri olur.  
Müzisyen, bunlar arasında öyle bir münasebet görüyor, seziyor, o anlamda. Ve onu alıyor 
bir melodi çıkarıyor.  Sen ona………..  
 
Aİ- Çok güzel 
 
NÖ- Resim de aynı. Renkler var, o dalgalar var. Ressam o renkler arasında öyle bir ilişki 
kuruyor ki, onu fırçasıyla yapıyor; karşısına geçiyorsun ne güzel diyorsun.  Bunu herkes 
yapamıyor. Onun için sanatkarlar müstesna yaratılan insanlardır. Bazı insanlar buna muk-
tedirler. Göremeyen ve hissedemeyenler için bağlantıları sergilerler. Mimar da aynı. Me-
kan var, mekan münasebetleri var. Sanatkar öyle bir münasebet kuruyor ki karşısına geçip 
hayran oluyorsun. 
 
Aİ- Peki hocam, biz, bu sanatçının ortaya koyduğu eserlere bakarak, onları dinleyerek, 
fikri ve ahlaki gelişmemiz açısından neler öğrenebiliriz? 
 
NÖ- Bak neler öğrenebiliriz. Sanatın iki fonksiyonu var. Birincisi benim estetik zevkimi 
tatmin ediyor. Geçiyorum karşısına oh ne güzel. Benim zevkimi tatmin ediyor. Bir tatmin 
alanı. İki beni motive ediyor. İşte burada. 
 
Aİ- Çok güzel. 
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NÖ- Beni sanat motive ediyor. Öyle bir haleti ruhiyeye sokuyor ki yaptığım işi etkiliyor. 
Daha başarılı oluyorum. Onun için bütün dinlerde bakın mabetler muhteşem abidelerdir. 
Niye? Çünkü mümin onun içine girdiğinde onu anlasın. Allah’a duasını  rahat bir halde 
yapsın. Niye bandolar var? Mehter takımları var?  Efendim, ölüme gidiyor ya ölüm şaka 
değil ona cesaret, şecaat veriyor o bandoyla. Sanatın en büyük fonksiyonu işlevi işte insanı 
yaptığı işte motive edip ona başarı sağlamasıdır. Onun için çok önemli sanat. 
 
Aİ- Felsefeyle münasebeti konusunda ne diyebiliriz hocam? 
 
NÖ- Felsefeye geleceğim. 
 
Aİ- İsterseniz bir aradan sonra yapalım. Çay içelim bir ara verelim.  Şiir değil mi sanatın 
önemli bir dalı. 
 
NÖ- O da var olanı bana aksettiriyor. Onun için gerçekçi şiir var, reel yani reel olanı, bir 
de romantik var, tamamen muhayyilesinde sanal dünyadan. 
 
Aİ- Evet, evet. 
 
NÖ- Buna en güzel misal gerçek şiire bizim Çanakkale Destanı. Mehmet Akif bir muhare-
beyi anlatıyor. Şu Boğaz Harbi nedir?  
Var mı ki dünyada eşi? Bunu bir tarihçi anlatıyor bir de şair anlatıyor. Tarihçinin söyledi-
ğini anlıyorsun fakat Çanakkale Şehitlerine şiirini okudun mu o muharebeyi yaşıyorsun, 
anlaman öyle oluyor. Onun için onun anlatım tarzı daha önemli.  Onu yaşamak lazım. 
Üstünlüğü burada bunun. Ama bunu her şair yapamıyor tabi. Romantiği bizde çok. Bütün 
divan edebiyatımız. Selvi boylar, kara gözler değil mi? Öyle bir şey yapıyor ki adam 
amacı… 
 
Aİ- Siz şiir yazdınız mı hocam hiç? 
 
NÖ- Valla yazdım ama hiç yayınlamadım. Çünkü hiç beğenmedim. 
 
Aİ- Duruyor mu hocam bir yerlerde? 
 
NÖ- Duruyor bir yerlerde ama hiç beğenmedim. 
 
Aİ- Düşünür müsünüz bir gün neşretmeyi? 
 
NÖ- Valla bilemiyorum ki hiç cesaret edemedim. 
 
Aİ- Aruzla filan mı yazdınız? 
 
NÖ- Yok hayır, hayır. Heceyle, serbest. Serbest evet. 
 
Aİ- Daha çok bu şeyle ilgili şiirler midir? 
 
NÖ- Aşkla ilgili şiirlerdi. Neyse, mesela bir Nedim, hayali bir güzelden bahsediyor o bir 
vasıta sen onu okurken onun ne demek istediğini anlıyorsun. Sevgilisine olan aşkının 
şiddetini o mübalağalı sanal dünyaya anlatarak sana aktarıyor. Ve o da motive ediyor 
insanı müthiş. Onun için sanatın insan üzerinde etkisi tahminlerin üstündedir. 
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Aİ- Peki felsefenin de motive edici yanı var mı? 
 
NÖ- Felsefenin bunlardan farkı. Felsefe bilgi üstüne bilgidir. Felsefe öteye geçmez.  
 
Aİ- Oradaki öte tranzendent anlamında mı? 
 
NÖ- Hayır şu öteye geçmek. Diğer bilgi dalları bana bilgi veriyor. Var olanı anlatıyor. 
Felsefe buna dayanarak daha ileri gidiyor fakat aynı cins değil onun için bilim felsefesi 
var. Din felsefesi var. Sanat felsefesi var. Ona dayanıyor. Onun anlatmak istediği alemin 
biraz da önüne gidiyor ama onun anlattığı gibi değil. 
 
Aİ- Mantığı nerede görüyorsunuz? 
 
NÖ- Mantığı, ben, bilim olarak alıyorum. 
 
Aİ- Felsefeyle münasebetini görmüyorsunuz. Ayrıdır diyorsunuz. 
 
NÖ- Ayrı bir bilimdir. Matematik gibi, fizik gibi onu öyle görüyorum. Şimdi böyle olunca 
felsefe yani öteye geçmeden kastım bu. Onun için bir şeye dayanır. Ya sanata, ya dine, ya 
bilime onların verilerine dayanarak daha öteye gitmek ister. 
 
Aİ- Mantık, mantığa dayanabilir mi? Mantıkçı pozitivistlerin yapmaya çalıştığı. 
 
NÖ-Mantık felsefesi olur. Tabi ona da dayanır. Eleştirisi. 
 
Aİ- Yani felsefenin ortak dili olarak mantık iddiasına ne diyorsunuz? 
 
NÖ- Yok onun da bilim olduğunu düşünüyorum. 
 
Aİ- Hani sembolik mantığı kullanarak belki bir dil felsefesi yapma… 
 
NÖ- Vasıtadır, matematik gibi; nasıl matematiği kullanıyoruz onu da kullanırız. Sonra biz 
asıl mantığı temel mantık diye hayatımızın her yerinde kullanıyoruz. 
 
Aİ- Tabi. 
 
NÖ- Bütün bilgilerde günlük hayatımda onsuz olmam ben.  Aristo’nun yaptığı, benim 
aklım bu faaliyetini yaparken nasıl yürüyor? Adam Organon’da bunu göstermiş. Onun da 
dehası orada işte hiç o ana kadar sistem olarak bunu görmüş nasıl yapmış işte bu deha işi 
ya. Kıyas şekilleri bilmem modları onlar hep benim zihnimde ve onları kullanıyorum ama 
onları ayıklayıp sistematize etmek kolay iş değil. 
 
Aİ- Peki hocam, modern mantığı nerede görüyorsunuz yani klasik mantığın devamı mıdır 
yoksa farklı bir teknik midir. Matematik içine mi koyacağız? 
 
NÖ- Bana öyle geliyor ki bu mantıkla matematik arası bir şey; ama daha çok matematik.  
 
Aİ- Bunlar birbirine indirgenebilir mi hocam? 
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NÖ- Evet. Mantığı sembolize etmiş, kelimeyi çıkarmış, sembol koymuş; haddi zatında ne 
bileyim matematikleşiyor gittikçe; sembolleşme artık formel olduğu için, ama benim zaten 
kafamın yürüyüşü de formel. 
 
Aİ- Çok kökten bir fark yok Aristo mantığıyla sonradan oluşturulan mantıklar arasında. 
 
NÖ- Hayır, hayır. Çünkü mantık yani mevcut bir mantıki düşünce var. Benim o da ya-
ratılışımda insan olarak zihnimin bir yürüyüş tarzı var. Onu sembollerle izaha çalışıyor. 
Ötekisi kelimeleri kullanarak yapıyor. Ama aslı zaten form. Yani asıl yürüyüş form. Keli-
menin dışına çıktığı için daha genişletebiliyor alanı. Kelime hapsediyor çünkü. Zaten 
modern mantığı kullanan felsefecilerin yaptığı da o. 
 
Aİ- Yani felsefi araştırmalarda çok önemi olduğunu düşünüyor musunuz? 
 
NÖ- Hayır her bilgi kadar. 
 
Aİ- Evet. 
 
NÖ- Her bilgi kadar. Yalnız ben şuna dikkat ettim. O bizim bildiğimiz eski klasik mantık 
Aristo’nun, onu iyi hazmeden zihne katkısı çok. Yani mantıkçıların yazılarını okumak çok 
kolaydır. Nasıl diyeyim zihni sanki terbiye ediyor. Onun için mantıkçı filozofların 
yazılarını kolay anlarsınız. 
 
Aİ- Evet. Bir zihin terbiyesidir mantık diyebiliriz. 
 
NÖ- Mantık bir zihin terbiyesidir. Onun için önemli bir derstir. Bence klasik mantıkta 
öğrenme önemlidir. O modlar formlar falan bunların belki pratik bir şeyi yok ama olurken 
zihin oluşuyor. O münasebetleri kurma yani bir nevi şuna benzetiyorum mantığı. Makine-
yi yağlayınca nasıl güzel işlerse, zihin de mantıkla ne kadar meşgul olunca o kadar yağ-
lanmış olur.  
 
Aİ- Peki sizce sanatla mantık arasında bir karşıtlık mı var? Yani sanatta mantığın o 
kalıpları dışına mı çıkılıyor? 
 
NÖ- Dışına çıkıyor. Çünkü sanat benim duygu dünyamla ilgili. 
 
Aİ- Duyguları, hocam şey mi buluyorsunuz; yani rasyonel olmayan bir sahada işlediğini 
mi düşünüyorsunuz? 
 
NÖ- Tabi, tabi. Ben duygularımı rasyonalize ederim ama duygum sanki bana öyle geliyor 
ki farklı bir alanda. Çünkü sanat tamamen duygu dili ama insanın önemli bir kısmı güzel-
lik duygusuyla ilgili, duygu dünyasıyla ilgili onsuz olmaz. 
 
Aİ- Hocam biraz önce öğrendim ki siz gençliğinizde tiyatroyla uğraşmışsınız. 
 
NÖ- Evet, evet evet. 
 
Aİ- Onun size bir katkısı vardır herhalde değil mi? 
 
NÖ- Var tabi olmaz olur mu. 
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Aİ- Felsefeciliğinize yani tiyatroyu bizzat icra etmiş olmak. 
 
NÖ- Tabi var. Şöyle oldu efendim ben liseden sonra bir sene kaldım orada halkevi 
 
Aİ- Erzurum’da değil mi hocam. 
 
NÖ- Erzurum’da o zamanlar halkevleri bir kültür merkeziydi ve Erzurum halkı da öyle 
Türkiye’deki gibi halkın seviyesi gibi yüksekti. Başında bulunan  zat sayesinde ben orada 
ki halk evine gittim. İşte tiyatro kurmaya gittim. Orada tiyatro,  benim dünyamı değiştirdi. 
 
Aİ- Oyuncu muydunuz yoksa oyun yazdınız mı veya rejisörlük yaptınız mı? 
 
NÖ- Oyuncuydum. 
 
Aİ- Sadece oyunculuk. 
 
NÖ- O benim dünyamı değiştirdi; çünkü çekingen bir insandım, mahcup bir tiptim. Yani o 
senem benim için büyük bir kazanç oldu. 
 
Aİ- Özgüveninizi kazanmaktı belki değil mi? 
 
NÖ- Tabi tabi. 
 
Aİ- Ne güzel. 
 
NÖ- Siz hiç tiyatro oynadınız mı? 
 
Aİ- Yok oynamadım hocam. 
 
NÖ- Efendim öyle insan sahneye çıktı mı kendini unutur. 
 
Aİ- Yani bir terapatik yanı vardı terapiyle ilgili. 
 
NÖ- Evet, evet. Yani siz düşüncelerinizi dertlerinizi dışarıda bırakırsınız. Hangi şahsiyette 
oynuyorsanız o olursunuz. 
 
Aİ- Heee çok güzel. 
 
NÖ- O çok güzel bir zevktir. 
 
Aİ- Hııııı. 
 
NÖ- Çok güzel bir zevktir. 
 
Aİ- Yani bir çeşit katharsis belki de. 
 
NÖ- Evet, evet. 
 
Aİ- Sonra da içinizde galiba bir uhde kaldı değil mi? 
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NÖ- Kaldı kaldı tabi. Olabilirdi. Ankara’da o zaman üniversitelerde böyle birşeyler ol-
saydı. 
 
Aİ- Siz öğrenciliğinizde bir de folklorle uğraştınız değil mi? 
 
NÖ- Tabi işte, tabi. 
 
Aİ- Saz çaldınız mı hocam? 
 
NÖ- Saza sonradan başladım da onu bıraktım. Ama milli oyunları oynar, Türkü söylerdim. 
 
Aİ- Erzurum mu daha çok? 
 
NÖ- Hepsini oynardım ben. Türkü sesim iyiydi; türkü söylerdim. Korolar vardı. 
 
Aİ- Ne güzel. 
 
NÖ- Efendim hatta burada ben öğrenciyken bizim Erzurum’un Kurtuluşu münasebetiyle 
geceler yapılıyordu. Orada milli oyunlar oynardık. Bizim zamanımızda Şubatta tatildi, 
sömestr tatili beni bir sene göndermediler evime. Burada Gazi Eğitim Enstitüsü’ndeki 
kızlara oyun öğrettim Erzurum oyunlarını. 
 
Aİ- Yakışıklı bir delikanlı olarak 
 
NÖ- Türkü. hatta 
 
Aİ- E fotoğrafınız var ya hocam şimdi karşıda görüyorum. 
 
NÖ- Var var fotoğraflar var.Çok meraklıydım böyle işlerle çok; gençliğim onlarla geçti. 
 
Aİ- Ama o size güzel bir yaşama sevinci verdi herhalde değil mi? 
 
NÖ- Evet, evet. Hayata bağlılık tabi.  
 
Aİ- Tiyatroyla meşgul olmanızın mesela bu hürriyet kavramı üzerine çalışmanızla bir 
irtibatı olabilir mi hocam? 
 
NÖ- Bilmiyorum olabilir. 
 
Aİ- Hürriyeti kavrayışınız veya biraz önce söylediğiniz toleransı filan da belki değil mi? 
 
NÖ- Belki etkisi olmuştur. Tabi, tabi olmuştur. 
 
Aİ- Hani dediğiniz gibi başkasının yerinde olmanın nasıl bir şey olduğunu anlamak için. 
 
NÖ- Evet, evet. O da var demek biliyor musun? Bir ben varım bir de işte şu da var. Bir 
Can Efendi de var o başka bir karakterde bir adam. 
 
Aİ- Hocam sizin fikri yapınız gelişirken yani üniversite öncesi demek istiyorum, hep 
Erzurum bölgesinde yaşadınız değil mi? 



484 Ahmet İnam 

NÖ- Evet Erzurum’un bir ilçesinde şimdi ilçe, bir kasabada geçti. 
 
Aİ- Liseye de mi orada gittiniz? 
 
NÖ- İlkokulu o kasabada bitirdim. 
 
Aİ- Ortaokulu? 
 
NÖ- Ortaokul, liseyi Erzurum’da. 
 
Aİ- Peki çocukluğunuzda mesela sizi etkileyen kişiler, babanızdan mesela çok etkilendiniz 
mi veya anneniz veya çevreniz. 
 
NÖ- Elbette. Babamdan çok etkilendim. Babam ilkokul öğretmeniydi. 
 
Aİ- Nasıl bir insandı hocam? O da türkü söyler miydi mesela? 
 
NÖ- Hayır, hayır. Hiç bu tarafta bezi yoktu. 
 
Aİ- Öyle mi çok mu ciddi biriydi? 
 
NÖ- Çok ciddi bir adamdı. Ciddi bir öğretmendi yani. Mesela hayatım boyunca babam 
bana bir defa bir tokat. 
 
Aİ- Kaç yaşındaydınız hocam? 
 
NÖ- Valla işte çocuktum. O da neden? Harman savurma makinesini bilir misiniz? 
 
Aİ- Evet, biliyorum. 
 
NÖ- Bulunduğumuz kasabaya o makine gelmiş harman savuruyorlar biz de çocuklarla 
 
Aİ- Merak ettiniz. 
 
NÖ- Yüzümüze karşı böyle orada gördü, orada kızdı. 
 
Aİ- He saman geliyor evet. O zaman kızdı galiba. 
 
NÖ- Orada kızdı. Bir tane hayatımda tek. Hayatımda tek. 
 
Aİ- Evet. 
 
NÖ- Fakat öyle korkardım ki hala buradayken bile ben profesör de olmuştum. Hala ba-
bamdan çekinirdim. 
 
Aİ- Demek ki sizin profesörlüğünüzü gördü babanız. 
 
NÖ- Gördü, gördü. 
 
Aİ- Ne güzel.  E sizle iftihar ediyordu herhalde. 
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NÖ- Evet yani benle çok şey yapardı.  
 
Aİ- Neden Necati demiş hocam? Bir manası var mı Necati’nin. 
 
NÖ- Var. Necati kurtuluş demek. 
 
Aİ- İşte kurtuluş. 
 
NÖ- Çünkü bizim o dönemler Türkiye’nin kurtuluşu gerçekleşmişti. Necati adı çoktur. 
 
Aİ- Sahi midir?  
 
NÖ- Evet.  
 
Aİ- Siz 27 doğumlusunuz. 
 
NÖ- 27 doğumluyum. O devirde Necati adı çok. 
 
Aİ- Çok enteresan. 
 
NÖ- O kurtuluşa … 
 
Aİ- Bir şey anlatıyordunuz hocam biraz önce. 
 
NÖ- Heee. Ben çok sigara içerdim. 
 
Aİ- Küçük yaşta mı başladınız sigara içmeye? 
 
NÖ- Lise 1 de. 
 
Aİ- Evden ayrıydınız herhalde ondan. 
 
NÖ- Yok, onlar farkına varmazlardı. 
 
Aİ- Leyli mi okudunuz? 
 
NÖ- Hayır ilk iki sene kasabada olduğumuz için ücretli leyli okudum.  
 
Aİ- Leyli meccani? 
 
NÖ- Yok ücretli. Ondan sonra ev geldi Erzurum’a öyle okudum. Babam arkadaşıyla konu-
şuyordu içeride ben de kulak misafiri oldum. Dışarıdan geliyordu sesi. Memnuniyetini 
belirtiyor benden. Bizim oğlanın dedi bir iyi huyu da diyor sigara içmedi diyor. 
 
Aİ- Demek ki hiç sizi görmedi. 
 
NÖ- Hiç. 
 
Aİ- E kokusunu filan da duymamış. 
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NÖ- E kendi içerdi çünkü. 
 
Aİ- O yüzden koklayamıyor.  
 
NÖ- Evet doğru. 
 
Aİ- Biraz da galiba bu cigara tevarüs de ediyor. 
 
NÖ- Görüyorsun babandan. 
 
Aİ- Göre göre değil mi?  
 
NÖ- Evet. Göre göre tabi. Taklit ede ede. 
 
Aİ- Kardeşleriniz de içer miydi hocam? 
 
NÖ- Kardeşlerim içmedi, bir ben içtim. 
 
Aİ- Siz herhalde işte okuma işleriyle filan belki düşünme. 
 
NÖ- Arkadaş şeysi; ortaokulda benim samimi arkadaşım içiyordu, bana al bir tane, al bir 
tane derken alıştık işte. 
 
Aİ- Peki siz mesela ilkokulda ve ortaokulda okurken felsefeci olacağınızı düşünür müydü-
nüz? 
 
NÖ- Hayır. Lise son sınıfa 
 
Aİ- Ne düşünürdünüz hocam asker filan mı olmayı düşünürdünüz? 
 
NÖ- Asker olmayı düşündüm. 
 
Aİ- Çünkü yani vücut yapısı itibariyle de sportmen, atletik. 
 
NÖ- Asker olmayı çok düşündüm. Hayal ettim efendim hatta son sınıfa geldim. Lise 2 de 
askeri liseye müracaat ettim. 
 
Aİ- Erzincan? 
 
NÖ- Kuleli. 
 
Aİ- Erzincan var mıydı o zaman? 
 
NÖ- Vardı. Ama Erzincan’da ortaokuldu. 
 
Aİ- Ortaokuldu. Heee. 
 
NÖ- Kuleli Askeri Lisesi’ne müracaat. 
 
Aİ- Lise 2de? 
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NÖ- Lise 2de. 
 
Aİ- Enteresan. 
 
NÖ- Efendim girdik muayenelere raporumuzu aldık her şeyimizi aldık, evrakı gönderdik. 
Noterden babam şey yapacaktı. Senet bir şey. Noter babamı caydırmış. 
 
Aİ- Öyle mi? 
 
NÖ- Gönderme demiş. Oğlum gitmesen olmaz mı dedi ve ben vazgeçtim. Gel dediler. 
Kabul edildim. Gitmedim. 
 
Aİ- Tabi sınava girdiniz, kazandınız. 
 
NÖ- Sınav yoktu o sıra; ne sınavı. 
 
Aİ- Öyle mi, müracaat ettiniz. 
 
NÖ- Müracaat ediyorduk. Sonra son sınıfa geldik. Son sınfta felsefeyle karşılaştım. 
 
Aİ- O zaman son sınıfta okunuyordu değil mi felsefe? 
 
NÖ- Evet son sınıfta. 
 
Aİ- Kimin kitabıydı hocam hatırlıyor musunuz? 
 
NÖ- Tabi tabi. Emin Eşirgil’in felsefesi, Hasan Ali Yücel’in mantığı, Necmettin, Hariciye 
Vekili Sadak’ın sosyolojisi. 
 
Aİ- Psikoloji yok mu? 
 
NÖ- Psikoloji lise 2 deydi. Bilmem ne Taner mi onun psikolojisiydi. 
 
Aİ- Psikoloji ilginizi çekmedi herhalde. 
 
NÖ- Çekmedi. Felsefe hocasını çok sevdim. 
 
Aİ- Edebiyat kolunda mıydınız? 
 
NÖ- Edebiyat kolundaydım. 
 
Aİ- Feni neden tercih etmediniz? 
 
NÖ- Bilmem. Edebiyatı ettim. 
 
Aİ- Çünkü sizde fen şeyi de var mantıkla ilgilendiğiniz için. 
 
NÖ- Var ama onu ettim. İyi ki etmişim dedim. Refiye Çakay diye felsefe hocamız vardı 
onu çok sevdim, dersi sevdim. Tam not aldım hep. Orada karar verdim. 
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Aİ- O size tavsiyede bulundu mu? 
 
NÖ- Onu da diyeceğim. Ben karar verdim ki ben felsefe öğretmeni olacağım. Bizim 
sınıfta onun bir kayınbiraderi vardı. O gitmiş demiş ki. 
 
Aİ- Genç biriydi galiba. 
 
NÖ- Gençti. Demiş ki yengesine Necati felsefeye gitmek istiyor bana dedi ki oğlum deli 
misin dedi ne yapacaksın benim gibi öğretmen olursun dedi yani tavsiye etmedi. 
 
Aİ- Babanız ne istiyordu hocam, ne olmanızı istiyordu? 
 
NÖ- Babam serbest bıraktı. Oğlum dedi, sen istediğin, sevdiğin mesleğe git dedi. Onu 
serbest bıraktı. 
 
Aİ- Ama bir öğretmen olma eğiliminiz varmış. 
 
NÖ- Vardı tabi. Öyle o kararımı vermiştim zaten. 
 
Aİ- Edebiyat derslerini sever miydiniz? 
 
NÖ- Edebiyatı da severdim. Çünkü  iyi şiir okurdum, iyi de not alırdım. Ama felsefeye 
gelince 
 
Aİ- Tahrir vazifelerini filan iyi yapardınız herhalde. 
 
NÖ- Felsefe dersini çok sevdim. Sosyoloji daha çok hoşuma gitti. Ama buraya geldim. 
Burada sosyoloji, psikoloji, felsefe bir aradaydı ya. Yani benim niyetim sosyoloji idi. 
 
Aİ- Hocaları pek sevmediniz herhalde? 
 
NÖ- Hocaları tutmadım, onlar da bizi tutmadı. Onun için bu şey tarafına kaydım. 
 
Aİ- Felsefe daha çok ilginizi çekti. 
 
NÖ- İlgimizi çekti. Ve iyi ki olmuş. Ben sonra işsiz mişsiz kaldım ama sonu iyi oldu. 
 
Aİ- Hukuka da mı bir ara şeyiniz vardı hocam, hukuka gitme niyetiniz oldu herhalde. 
 
NÖ- Hayır niyetim değil de. Söylemiştim; bizi kayıt olmak için müdür aldı dedi ki, oğlum 
nereden geliyorsun? Erzurum’dan. Baban ne iş yapar, dedi. Dedim ki ilkokul öğretmeni. 
Bak dedi sana bir ağabey, bir baba nasihatı, bu fakültede iş yok dedi. Burası zengin çocuk-
larının yeri dedi. 
 
Aİ- O zaman da öyleymiş değil mi hocam? Hep zenginlerin, sosyetik bir yer. 
 
NÖ- Zengin çocuklarının yeri git dedi. Hukuk var, ziraat var, tıp var, dedi. Git doğru dü-
rüst bir meslek sahibi ol. Tabi benim dünyam yıkıldı. Dışarı çıktım. Hukuka gittim.  Kay-
dolmak için sıra numarasını aldım. Sigara içiyorum. Bir aşağı bir yukarı. Ulan ne yaptı bu 
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herif, niye böyle yaptı, tam benim numaram okundu girmiyorum. Koşa koşa geldim. Dos-
yayı uzattım. Dedi ki evladım sen nasipsiz bir çocukmuşsun. 
 
Aİ- Ve kaydınızı yaptı. 
 
NÖ- Ya.  
 
Aİ- Peki öğrenciliğiniz sırasında nasipsizlik gibi bir duygu hissettiniz mi? 
 
NÖ- Hayır öğrenciliğimde çok iyiydim. Hocalarım da beni severdi. İtibarlıydım. Arkadaş-
larım da. 
 
Aİ- Kaç kişiydi hocam sınıfınız? 
 
NÖ- Bizim sınıf 22 kişiydi. Bizim zamanımızda 1 ile 2. sınıflar aynı dersi görürdü. 2 ile 3 
de aynı dersi görürdü. 
 
Aİ- Kız mıydı daha çok öğrenciler sayı olarak? 
 
NÖ- Yok, yalnız aşağı filolojiler çoğunlukla kızdı. İşte mebus  çocukları falan. 
 
Aİ- Biraz sosyetik olanlar. 
 
NÖ- Sosyetik olanlar. Hatta, geldim sınıfa, bizim felsefenin ayrı bir kütüphanesi ve bir 
memuru vardı; sonra bir kararla memurları aldılar. Kütüphaneleri asistanlara verdiler. 
Bizim bölümde de asistan yok. Bana dediler ki sen alacaksın. Ben de aldım zimmetime 
kütüphaneyi. 
 
Aİ- İyi kitaplar var mıydı hocam? 
 
NÖ- Tabi çok iyi kitaplar vardı. Zimmeti ben aldım. Ayrılırken yahu bir kitap yok. 
 
Aİ- Fransızca kitap mı? 
 
NÖ- Hayır İngilizce. Spencer’in. Ulan ne oldu da kitap yok. Teslim ediyorum dedim ki, 
öğrenci almış olamaz; hoca almıştır. Herhalde İngilizce okuyacak. Kim aldıysa. Sonra 
kütüphane müdürü vardı fakültenin, evladım bir kitap işi değil dedi, neler çalınıyor boş ver 
dedi. 
 
Aİ- Öyle mi. 
 
NÖ- Yani iyiydi çok iyiydi. Talebeliğim de iyiydi. 
 
Aİ- Nusret Bey var mıydı hocam hoca olarak? 
 
NÖ- Necati Bey vardı. Tabi Nusret Bey, Necati Bey, Hamdi Bey, Bedii Ziya Bey, Meh-
met Karasan Bey bunlar felsefe grubu. Sosyoloji Behice Boran, Niyazi Berkes. Onlar 
ayrıldı. 
 
Aİ- Niyazi Bey’in öğrencisi oldunuz mu? 
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NÖ- Niyazi Bey’in öğrencisi oldum. Mükemmel bir hocaydı. Çok müthiş bir hoca. 
 
Aİ- Ne anlatırdı hocam? Çok müthiş bir hoca. Türkiye sosyolojisi mi yoksa genel sosyolo-
ji mi? 
 
NÖ- Hayır, hayır. Genel sosyoloji. Sistemleri anlatırdı. Çok ciddi, dersi çok verimli, iyi bir 
hocaydı. Behice Hanım o kadar iyi  hoca değildi. Sonra onlar ayrılınca evvela Milli Eğitim 
Bakanlığı’nda Yüksek Öğretim Genel Müdürü Hamdi Akverdi diye bir bey geldi sosyolo-
jiye. Fransa’da okumuş. Sosyoloji okumuş. Ondan sonra Tahir Çağatay’ı tayin ettiler 
doçent olarak o zaman o gitti. Bir de psikolojide de Amerikalı bir hocamız vardı Pratt 
diye. 
 
Aİ- Öğrendiniz mi hocam psikolojiden bir şeyler? 
 
NÖ- Eğitim Psikolojisi diye bir şey okuttu.  
 
Aİ- Aydın Bey mi tercüme ediyordu derslerini? 
 
NÖ- Aydın Bey sonunda etti. Başlangıçta şu bir sosyolog hanım vardı. Söyle adını vefat 
etti. 
 
Aİ- Mübeccel Hanım mı? 
 
NÖ- Mübeccel Hanım etti.  
 
Aİ- Mübeccel Kıray. 
 
NÖ- Mübeccel Kıray. Mezundu o.  O bir sene  etti. Ondan sonra Aydın Bey geldi. Aydın 
Bey gelince. 
 
Aİ- Aydın Bey’in derslerine girebildiniz mi? 
 
NÖ- Tabi, tabi iki sene. 
 
Aİ- O nasıldı hocam? Aydın Bey. İntibaınız nasıl? 
 
NÖ- Aydın Bey iyi bir bilim adamı çok iyi bilir. Hocalığı iyi değildi, ciddi bir hocaydı. 
Efendim. 
 
Aİ- Ahmet Arslan ona çok “rijitsiniz” hocam demiş. 
 
NÖ- Talebeyle samimi olmaz, hiç. Öyle soğuk bir insandı. Dersini anlatır çıkar. 
 
Aİ- Sizi en etkileyen hoca kimdi hocam? 
 
NÖ- Hamdi Ragıp  
 
Aİ- Mantık dersi mi veriyordu? 
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NÖ- Mantık dersi veriyordu. Mantık ve bilim felsefesi dersi verirdi. En çok beni o etkile-
di. Onun için mantıktan gittim zaten. Mezuniyet tezi vardı bizim zamanımızda. 
 
Aİ- Neydi sizin mezuniyet teziniz? 
 
NÖ- Ahmet Cevdet Paşa’nın Mantık Anlayışı. 
 
Aİ- Ha evet. Sonra siz onu genişlettiniz herhalde değil mi, makale olarak hazırladınız 
 
NÖ- Yok Makale olarak hazırladım. Onu hazırladım. Çok beğendi hoca. 
 
Aİ- E, bu Osmanlıcayı nerede öğrenmiştiniz. Kendi kendinize mi? 
 
NÖ- Hayır çocukken benim halamdan Kur’an harflerini okumayı öğrenmiştim. Oradan 
biliyordum. Burada başlayınca da kolayca hemen kavradım. Çocukken o harfleri biliyor-
dum. 
 
Aİ- Çok güzel. 
 
NÖ- Miyar-ı Sedat. 
 
Aİ- Kitabı nereden buldunuz hocam? 
 
NÖ- Miyar-ı Sedat’ı satın aldım eskicilerden. 
 
Aİ- Aaaa yani öyle rahat bulunabiliyordu demek. 
 
NÖ- Tabi. 
 
Aİ- O zamanlar sahaflardan. 
 
NÖ- Sahaflarda ne kitaplar vardı. Ne kitaplar vardı. Hala durur bende. 
 
Aİ- Çok güzel. 
 
NÖ- Sahaflardan aldım. Çok güzel bir kitaptır. Çok güzel bir mantık. Bizde yazılmış en 
güzel mantık. Miyar-ı Sedat. 
 
Aİ- Sonra hocam bu eğitiminiz sırasında öğrenciliğiniz sırasında sizi etkileyen öğrenci var 
mıydı, öğrenci olarak? 
 
NÖ- Ne anlamda? 
 
Aİ-Yani arkadaşlık yaptığınız. 
 
NÖ- İşte Sabahat Hanım. 
 
Aİ- Onunla evlendiniz değil mi? 
 
NÖ- Evet. 
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Aİ- E Mubahat Hanım’ın da sınıf arkadaşıydınız. Mubahat Hanım da pek öyle yanına 
yaklaşılır bir öğrenci değildi herhalde. 
 
NÖ- Değildi. Mubahat’ın en samimi arkadaşı bendim. 
 
Aİ- Öyle mi? 
 
NÖ- O da öyle pek şey yapmazdı.  
 
Aİ- Çok mu böyle tek başına bir insandı? 
 
NÖ- Tek başına insandı. Hatta ben evine mevine giderdim. Bir annesi vardı. Babası küçük 
yaşta vefat etmiş. 
 
Aİ- O da çok çalışkan, yetenekli biri değil mi Mubahat Hanım. 
 
NÖ- Çok çalışkan, çok çalışkan. Bizim mezuniyette, bizim birincimiz oydu. Ben ikinci. 
Onun bütün dersleri beşti. Onun tam numara. Benim iki tane dördüm vardı. 
 
Aİ- Hangi dersler? 
 
NÖ- Biri Aydın Bey, biri pedagoji.  Mubahat çok çalışkandı. Çok iyi bir kızdı o.  
 
Aİ- O Necati Bey’le çalıştı galiba? 
 
NÖ- Necati Bey’le çalıştı. Gençliği iyiydi, öğrenciliği iyiydi.  
 
Aİ- Necati Bey’den de istifade edebildiniz mi hocam? 
 
NÖ- Efendim Necati Bey’den istifade ettim. Şu manada ettim Necati Bey’den istifade. 
Necati Bey’in derslerinden takrir şeklinde fazla bir şey edinemedik. Çünkü çok güzel 
konuşuyor. Müthiş bir hatip. 
 
Aİ- Kitabı yoktu herhalde? 
 
NÖ- Hayır, hayır. 
 
Aİ- Teksir mi vardı? 
 
NÖ- Teksir de yoktu. 
 
Aİ- Yoktu, not alıyordunuz. 
 
NÖ- Bizim zamanımızda kimsenin teksiri, kitabı yoktu hep not alıyorduk. Necati Bey’in 
bir şeyinden çok istifade ettik. O bir seminer yapardı. Her Cumartesi günü. Son saate kor 
iki saat sürer. 
 
Aİ- Çünkü o zamanlar Cumartesi öğlene kadar. 
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NÖ- O senelerde çok şey öğrendik. Ne yapardı. Bir paragraf verirdi herhangi bir kitaptan 
bunun tahlilini yapın. Herkes. Sonra 
 
Aİ- Bir filozofa ait. 
 
NÖ- Bir filozofa ait. Sonra gelirdi derse. Kalk sen derdi. Kürsüye oturturdu. 
 
Aİ- Tabi Türkçe olması lazım. 
 
NÖ- Türkçe tabi. Anlat derdi. Anlatır. Hadi tartışın, soru sorun. Böyle bir hava yaratırdı. 
 
Aİ- A güzel. 
 
NÖ- Ondan sonra da ders sonunda bu konuşanları kendisi toparlar. Sonuca varırdı. Bun-
dan çok istifade ettim, yani asıl benim formasyonum o senelere dayanır. 
 
Aİ- Ne güzel olmuş evet. 
 
NÖ- Sonradan gittim baktım ki ya bu usul Fransa’da var. Fransa’da felsefe bölümü 
 
Aİ- Necati Bey Fransa’dan yetişme mi? 
 
NÖ- Orada da bulunmuş. Almanya’da da bulunmuş. 
 
Aİ- He Almanya’da da. 
 
NÖ- Hala bunu Fransız’lardan almış. Gittiğimde Fransızlar da uyguluyordu aynı metodu. 
Ve bu felsefe öğrenmede, akıl yürütmede, araştırmada çok faydası var. Necati Bey’in bu 
seminerleri fevkalade faydalıydı. 
 
Aİ- Başka seminer yapan hoca yok muydu? 
 
NÖ- Yoktu hayır ondan başka. 
 
Aİ- Hayret. 
 
NÖ- Ondan başka yoktu. 
 
Aİ- Asistan var mıydı hocam? 
 
NÖ- Hayır hiç asistan yoktu. 
 
Aİ- İlk asistanlar Sevim Hanım mıdır? 
 
NÖ- İlk gittik iki tane vardı. İlmi yardımcı diyorlardı. Birisi Hamdi Bey’in yanındaydı. 
Biri de Fatma Taşkın sonradan psikoloji profesörü oldu ya. Behice Boran’ın asistanıydı. 
Sonradan Hamdi Bey’le o Mukaddes Hanım’ın arası açıldı. Terk etti gitti. Fatma Hanım 
da yine Behice Boran’lar gidince gitti. Asistan kalmadı. 
 
Aİ- Neden asistan yoktu yani kadro mu yoktu? 
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NÖ- Kadro vermiyorlardı. İşte bana, Hamdi Bey işte ben mezun oldum. Gittim Erzu-
rum’da çalışıyorum. Bir gün bir mektup aldım. Diyor ki Necati diyor bana bir kadro verdi-
ler. Gel imtihana gir. Ben de baktım. Ben gidersem imtihana rezil olurum, dedim. Yabancı 
dilden korkuyorum. Teşekkür mektubu yazdım. Özür dilerim hocam dedim benim 
Fransızca’m bu sınav için yeterli değil. O yüzden gelemeyeceğim. 
 
Aİ- Lisede Fransızca mı okumuştunuz. 
 
NÖ- Evet. Gelemeyeceğim dedim. Ve gelmedim. O da kimseyi almadı. İmtihan açtı. Gi-
renler oldu, almadı. Ondan sonra o yaz Ankara’ya gelmiş bir fakülteye uğrayayım dedim. 
Girerken rastladı. Kaşlarını çattı niye gelmedin imtihana dedi. Efendim dedim mektupta 
arz etmiştim. Gittin dedi orada dedi politikaya girdin ki yarın milletin başına bela olasın, 
dedi. 
 
Aİ- Politikaya mı girmiştiniz? 
 
NÖ- Orada Halk Partisi’nin bir gazetesi vardı. Onu çıkarıyordum. 
 
Aİ- Evet. Kaydoldunuz mu hocam partiye? 
 
NÖ- Hayır, hayır. 
 
Aİ- He evet. Gazete çıkardığınız için politikaya girdi diyor size. 
 
NÖ- Ya öyleydi işte efendim iyi günlerdi. 
 
Aİ- Sizin bir siyasi partiye kaydolmanız çok sonra oldu galiba.  
 
NÖ- Hiç olmadım.  
 
Aİ- Hiç olmadınız mı? 
 
NÖ- En sonunda. 
 
Aİ- Adaylığınız vardı ya hocam. 
 
NÖ- Hayır işte. Bir o zaman dediler. Ne partisiydi? 
 
Aİ- Bu Demirel’in partisi değil miydi? 
 
NÖ- Demirel’in partisiydi. Ama kaydolmadım. Müracaat ettim o da olmadı. İyi ki olmadı. 
 
Aİ- Hiçbir partiye kaydolmadınız yani. 
 
NÖ- Hayır hiçbir partiye kaydolmadım. Allah rahmet eylesin. Yani benim şeyim Hamdi 
Bey’in sayesinde olmuştur. Çünkü ertesi sene bir mektup daha yazdı. Dedi ki ben İlahiyat 
Fakültesi’nde de derslerim var. Bana orada da bir kadro verdiler. Herhalde aklın başına 
gelmiştir. Gel imtihana gir. 
 
Aİ- Bu arada Fransızca çalıştınız mı hocam? 
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NÖ- Dinle. Bir hoca tuttum. Zaten vardı lise hocası. Gece gündüz Fransızca çalıştım. 
Efendim işte geldik, girdik, kazandık işte öyle gitti yani. 
 
Aİ- Sizle beraber girenler var mıydı hocam? 
 
NÖ- Hayır kimse girmedi. Ondan sonra, Hamdi Bey’in sayesinde. 
 
Aİ- İlahiyat Fakültesi’nin ilk asistanıymışsınız siz? 
 
NÖ- Hayır ben geldim üç dört tane asistan vardı. Felsefede yok. 
 
Aİ- Onları hatırlıyor musunuz hocam? 
 
NÖ- Tabi. Faruk Karamağaralı vardı rahmetli oldu. O sanat tarihi asistanıydı. Tanırsınız 
Diyanet İşleri Reisliği yaptı. Lütfü Doğan vardı.  
 
Aİ- Aaa Lütfü Doğan. Evet. Biliyorum evet. 
 
NÖ- Mezhepler Tarihi asistanıydı. 
 
Aİ- Ama o devam etmedi galiba değil mi? 
 
NÖ- Doktorasında başarı sağlayamadı ayrıldı. 
 
Aİ- E sonra Dr. Lütfü Doğan’dı. 
 
NÖ- Dışarıdan yaptı. 
 
Aİ- Dışarıdan mı yaptı? Kelamda mıydı hocam o? 
 
NÖ- Mezhepler tarihi. 
 
Aİ- A mezhepler tarihi. 
 
NÖ- Ondan sonra. 
 
Aİ- Fığlalı Hoca sizden gençtir. 
 
NÖ- Fığlalı talebeydi. 
 
Aİ- Talebe, gençtir sizden. 
 
NÖ- Ben asistandım, o talebeydi. Sonra Mehmet Taplamacıoğlu vardı. Yaşlı başlı adam 
asistandı ama. Azlıktık yani, çok az. 
 
Aİ- O tasavvufla uğraşan bir hoca vardı hocam. Hani şişman, şiir filan okur Yunus’tan. 
 
NÖ- İbrahim. 
 
Aİ- Ha İbrahim Çubukçu. 
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NÖ- O sıra ben geldiğimde o talebeydi. 
 
Aİ- Talebe miydi? 
 
NÖ- Evet son sınıftaydı. 
 
Aİ- O da hemen asistan oldu galiba? 
 
NÖ- Mezun olduktan sonra, ilk mezunlardır. İlk mezun oldular onu, Talat’ı, İsmail’i bu 
üçünü asistan aldılar. Yaşar’ı bir de rahmetli dördünü asistan aldılar. 
 
Aİ- E siz orada asistan olarak başladınız. 
 
NÖ- Evet. 
 
Aİ- Sonra sizin bir yurtdışı şeyiniz var bir eğitim yahut bir deneyiminiz var. 
 
NÖ- Evet oldu yurtdışına. Tabi, tabi. 
 
Aİ- Hangi yıllar arasındaydı hocam? 
 
NÖ- 1960’da tam ihtilal olmuştu. Müracaat ettim Fransız hükümetinin bursuna, bir burs 
aldım. 
 
Aİ- Neden öyle bir ihtiyaç duydunuz? 
 
NÖ- E dedim ki şu lisanı bir de göreyim ne var ne yok. Bir de lisanımız şey olsun. 
 
Aİ- O zaman öyle bir imkan vardı değil mi hocam? 
 
NÖ- Fransız hükümetinin bursuyla gittim.  
 
Aİ- Çok güzel. 
 
NÖ- Bir sene orada kaldım. Döndüm. Bir daha müracaat ettim. Bir daha aldım. Bu sefer 
altı aydı. Ama onu uzattırdım. Şey uzattı. O sıra Allah rahmet eylesin. Rektör Suut Kemal 
Yetkin’di. O oraya geldi. 
 
Aİ- İki yıl mı sürdü hocam aşağı yukarı orada kalmanız. 
 
NÖ- Bir de doçentken gittim üç yıl. 
 
Aİ- Bayağı sarmış sizi orası ki devam ettiniz. 
 
NÖ- Tabi. Altı ay doldu bursum bitti döneceğim. Napalım. 
 
Aİ- Neden ihtiyaç duydunuz hocam orada kalmaya. 
 
NÖ- Tez hazırlıyordum. Fransız sosyoloji okuluyla ilgili. 
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Aİ- Orada mı çalıştınız. 
 
NÖ- Orada hazırladım ben. 
 
Aİ- Heeee. Peki yalnız mıydınız? Eşiniz, çocuklar. 
 
NÖ- Yok yalnızdım. Yazın geliyordu biraz. Suut Kemal Yetkin Bey geldi Avrupa Konse-
yine rektör ben de çalışmalarımı aldım. Fişlerimi mişlerimi götürdüm. Dedim hocam bak 
şunları yaptım. Bunları da yapacağım ama bursum bitti. Ben sana burs bulurum dedi ve 
geldi. O zamanlar profesörlere altı ay, doçentlere bir yıl yurtdışı şeyi vardı. Maaşını 
çıkarma yetkisi. 
 
Aİ- Haa. Ne güzel. 
 
NÖ- İlk defa Suut Bey bana bir doçentlik kadrosu 
 
Aİ- Asistan mıydınız? 
 
NÖ- Asistandım. Doçentlik kadrosundan bana maaşımı transferini sağladı. 
 
Aİ- Ne kadar güzel. 
 
NÖ- Yani Allah razı olsun. Ben orada işte George Custow diye. 
 
Aİ- Mütedeyyin bir insan değildi değil mi? 
 
NÖ- Hayır, hayır. Onun babası şeyhti meşhur. 
 
Aİ- Öyle mi? 
 
NÖ- Evet evet. 
 
Aİ- Nereli Suut Kemal. 
 
NÖ- Urfalı. Ama kendisinin dinle minle hiç alakası yok. 
 
Aİ- Fransa’da mı okumuş? 
 
NÖ- Fransa’da okumuş. 
 
Aİ- E ilahiyata neden, yoo dekandı değil mi hocam rektör değildi. 
 
NÖ- Dekan, sonra rektör oldu. 
 
Aİ- He rektör. Ama ilahiyat fakültesi dekanıydı. 
 
NÖ- Evet, evet. Çünkü niye mebustu bu. Mebusluk düşünce, ilahiyat fakültesine tayin. 
Kendisinin sanat tarihiyle alakası yok. Avrupa’da estetik mestetik okumuş. 
 
Aİ- Ne okumuş? 
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NÖ- Estetik. Estetik okumuş. Felsefe okumuş. Sanat tarihine tayin edildi. Ve burada bir 
sanat tarihi kitabı yazdı. Ondan sonra ben orada George Gustow diye bir felsefe profesörü 
vardı onun derslerini takip ediyordum. Bir de tezime yardım etti. Yani şeyine falan. 
 
Aİ- Nerede, hangi şehirde çalıştınız? 
 
NÖ-Strassbourg. 
 
Aİ- Strassbourg’da kaldınız. 
 
NÖ- Hatta çok hoşuma gitti. Gustow’da çok meşhurdu Fransa’da, büyük bir filozof. Te-
zimin planını yaptım. Dedim hele bir göstereyim fikrini alayım. Çünkü onların fikir ha-
yatıyla ilgili. 
 
Aİ- Evet, güzel. 
 
NÖ- Baktı. Dedi ki mösyö istersen bu tezi bana burada ver dedi. Hemen kabul etti yani.  
 
Aİ- Yani o kadar takdir etti sizi. 
 
NÖ- O kadar mutlu oldum ki. Dedim ki bana bir faydası olmaz çünkü doçentlik tezi. Ver-
mem lazım. 
 
Aİ- Evet. İyi ki öyle bir şey varmış hocam değil mi? Doçentlik tezi diye. 
 
NÖ- Elbette, elbette. 
 
Aİ- Sonra kalktı. 
 
NÖ- Kalktı. 
 
Aİ- O bir garip bir şeyler oldu. 
 
NÖ- Tez kalkmamalıydı. 
 
Aİ- İnsanlar iki üç makaleyle doçent oluyorlar. 
 
NÖ- Şimdi doktora tezinde hocan yardım ediyor. Bilmem ne yapıyor. Ama doçentlikte 
sen.  
 
Aİ- Müstakil bir şekilde. 
 
NÖ-Müstakilsin, ne yaparsan sen yaparsın. 
 
Aİ- Güzel bir şeydi tez tabi. 
 
NÖ- Çok güzel bir şeydi ve iyi ki orada ettim; çünkü ben tezimle ilgili kitapları orada 
buldum. Mösyö Gustow’a da soruyorum. 
 



Prof. Dr. Necati Öner ile Mülakat 499 

   

Aİ- Orada yalnızlık hissetmediniz mi Hocam? 
 
NÖ- Çok hissettim tabi. 
 
Aİ- Zordur değil mi gurbet? 
 
NÖ- Zor çok zor. Çok zor. 
 
Aİ- Ama bravo yani. 
 
NÖ- Fakat şansımdan, yaşlı bir matmazelin evinde kiracıydım. Bana anne gibi muamele 
yapardı. 
 
Aİ- Ne güzel. 
 
NÖ- Asabiydi bağırırdı, çağırırdı. Ben hiç aldırmazdım ama gayet rahat bir daire. 
 
Aİ- Yemek işlerini filan nasıl yapıyordunuz? 
 
NÖ- Öğrenci şeyinde yerdim. Orada öğrenci lokantaları vardı. 
 
Aİ- Peki doçent olunca tekrar neden gittiniz hocam? 
 
NÖ- O sırada hakkımı kullandım. 
 
Aİ- Orada yine Strassbourg’da mıydınız? 
 
NÖ- Bir sene hakkım var ya. Şimdi bak. Şimdi nereye gidersen git bir sene. 
 
Aİ- Evet. 
 
NÖ- Halbuki benim o sıra profesörlüğe gireceksin. İngilizce ders alıyorum ama kafi değil, 
git İngiltere’ye. 
 
Aİ- İngiltere’ye mi gittiniz? 
 
NÖ- Yok yine gittim Strassbourg’a. 
 
Aİ- Hem de Strassbourg’a. Demek ki sizi çekmiş bir şey. 
 
NÖ- Hee; şimdi ben, aklıma şu geldi. Bizim şehirde köyden şehre bir adam gelir hangi 
hana misafir olursa, her gidişinde hep oraya gider. 
 
Aİ- Hep oraya gider. 
 
NÖ- Şimdi ben de öyle ne yapayım, ne yapayım evvela Londra dedim. 
 
Aİ- Paris sizi çekmedi mi hocam, Paris’i sevmediniz mi? 
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NÖ- Paris’i sevdim ama ne bileyim, alıştım Strassbourg’a. Yine gittim orada bir sene 
maaşım oraya geldi. Ondan sonra Sabahat 
 
Aİ- Orada bir çalışma yaptınız mı ikinci gidişinizde? 
 
NÖ- Hürriyet’i hazırladım. 
 
Aİ- Ha Hürriyet’i hazırladınız. 
 
NÖ- Sabahat da öğretmen o da müracaat etti. Gitti bakanla görüştü. Dedi ki benim eşim 
orada dedi. Beraber kontenjan verin. 
 
Aİ- Sabahat Hanım da mı geldi. Sabahat da maaşıyla geldi mi? 
 
NÖ- Çocuklar da geldi. İki maaş bizi paşa gibi geçindirdi. 
 
Aİ- İyi olmuş 
 
NÖ- Şimdi ona geldi dedim ki bak Sabahat, çünkü gelenler hep öyle diyordu şimdi bura-
dan bir araba alıp gitmek var. Bir de burada rahat yaşamak var. Şimdi hiçbir şey alma yok. 
Çocuklar da var, rahat yaşayalım. 
 
Aİ- Rahat mı yaşadınız? 
 
NÖ- Rahat, hiç sıkıntı çekmeden bir küçük daire kiraladık. 
 
Aİ- E çocuklarınızın okulu ne oldu? 
 
NÖ- Çocuktu. 
 
Aİ- Ha daha okula gitmiyordu yani. 
 
NÖ- Gitmiyordu. Yalnız oğlan daha ilkokul birdeydi. Bir sene gitti. 
 
Aİ- Neye Fransız okuluna. Öğrendi mi hocam? 
 
NÖ- Fransız okuluna. Orada öğrendi. Buraya gelince unuttu gitti.  
 
Aİ- Heeee. Ne güzelmiş. 
 
NÖ- Bir sene gitti ondan sonra şimdi ben Strassbourg’u çok sevdim ya, bizim oğlan girdi 
üniversite imtihanlarını kazanamadı. Dedim hadi sen Strassbourg’a git. Onu götürdüm 
oraya. 
 
Aİ- Orada mı okudu? 
 
NÖ- Orada okudu. Gittiğinde on dokuz yaşında mıydı neydi. Bıraktım geldim, tek kelime 
Fransızca bilmiyor. 
 
Aİ- Eeee. 
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NÖ- Orada sonradan rektör oldu Elazığ’a bizim Mehmet Aydın’ın yeğeni vardı doktora 
yapıyordu. Ona teslim ettim. 
 
Aİ- Ne okudu hocam orada? 
 
NÖ- Sosyoloji. Sosyoloji okudu. 
 
Aİ- Başardı yani. 
 
NÖ- Başardı, başardı. 
 
Aİ- Bravo. 
 
NÖ- Diplomayı aldı. 9 sene kaldı. Ticaret yaptı. sonra orada bir arkadaşıyla şirket kurdu-
lar.  
 
Aİ- Siz gittiniz bu arada sık sık Strassbourg’a. 
 
NÖ- Yok bir defa mı gittim oradayken. Sonra onlar da döndü geldi. Rahmetli Nihat Nirun 
dedi ki “Yahu Oğuz gelsin benim yanıma” dedi. Sosyoloji ya. 
 
Aİ- He sosyoloji. 
 
NÖ- Oğlan dedi. Baba ben devlet memuru olmam dedi. İyi sen bilirsin dedim. 
 
Aİ- Başka bir şehre gittiniz mi hocam Strassbourg dışında. 
 
NÖ- Tabi, tabi. 
 
Aİ- Hani Avrupa’da bir deneyiminiz oldu mu? 
 
NÖ- Paris’te biraz kaldım. Paris çok güzel bir şehir. 
 
Aİ- Çok sevdiniz değil mi? 
 
NÖ- İstanbul’dan sonra dünyanın en güzel şehri ora herhalde. Paris çok güzel. 
 
Aİ- Fransa’nın dışında gittiniz mi? 
 
NÖ- Fransa’nın dışında biz hudutta olduğumuz için Almanya’ya sık sık giderdik. 
 
Aİ- Heee. Evet. E Almanya’yı nasıl buldunuz? Yani Alman insanı. 
 
NÖ- Alman insanı soğuk, ciddi, kaba. Çok dürüst. 
 
Aİ- Çok dürüst değil mi? 
 
NÖ- Çok dürüst. Yani Fransa’dan çok farklı. Yabancıyı sevmez. Tam Strassbourg hudut-
tadır. Yürüyerek Almanya’ya giderdik. 
 



502 Ahmet İnam 

Aİ- Evet. 
 
NÖ- Ben gittiğimde Fransa’da Strassbourg’da Avrupa konseyinde 6-7 tane Türk memur 
vardı. İki tane öğrenci vardı. İki mi üç. Sonra Oğuz oradayken gittim. Sokaklarda Türkçe 
konuşuluyor.  
 
Aİ- Evet. Hocam sizi çok yordum. 
 
NÖ- Estağfurullah. Estağfurullah. Bilmem ki. 
 
Aİ- Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Biraz çok serbest bir hasbıhal oldu ama. Sanıyorum 
bu serbestlikte de çok önemli şeyler, bilgiler edindik sizin hakkınızda. 
 
NÖ- Bilmem daha söyleyeceğimiz bir şey var mı ki? 
 
Aİ- Varsa onu sorayım. Bir de tabi. Bu konuşma İstanbul Üniversite’siyle ilgili 110. yılını 
idrak etmesiyle ilgili olacak. Ve oradaki işte felsefe faaliyetleri ve o üniversitenin işte 
bizim Türk kültürüne kazandırdıkları, Türk felsefesine katkıları konusunda da eğer fikirle-
rinizi bildirirseniz. 
 
NÖ- Hayır şu tabi. Ben İstanbul Üniversitesine, İstanbul’a çok gittim, geldim. Üniversite-
ye de uğrardım.  
 
Aİ- Ben sizi şeyden hatırlıyorum. Sözünüzü kestim ama Mehmet Aydın’ın doçentlik 
sınavında Cemal Yıldırım Hoca beni de yanına almıştı. “Bak dinle doçentlik sınavı nasıl 
oluyor” diye. Mehmet Aydın orada bir doçentlik dersi vermişti. Hayran olmuştum. 
 
NÖ- Çok güzeldi. 
 
Aİ- Çok güzel bir dersti hocam işte o zaman sizi ilk defa görmüştüm. 
 
NÖ- Tabi İstanbul’da iyi hocalarımız vardı. Onları ben pek yakından tanımadım. Yalnız 
jürimde bulundular işte. 
 
Aİ- Doçentlik jürisinde. 
 
NÖ- Doçentlik jürimde. Takıyettin Bey, sonra 
 
Aİ- Hangi yıldı hocam doçentliğiniz? 
 
NÖ- 64. 
 
Aİ- 64’te. 
 
NÖ- Takıyettin Bey, Nermi Uygur, Bir de Macit Bey değil de öteki hocanın adı neydi. 
Felsefe tarihi. 
 
Aİ- Şey, değil mi Yahya Kemal’in yanında yaşayan. Evet. Vehbi Eralp. 
 
NÖ- Vehbi Eralp. Onları işte ilk defa doçentlik jürimde gördüm. 
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Aİ- Ki Vehbi Eralp de biraz mantık çalıştığı için o da belki  jüriye uygundu. 
 
NÖ- Vehbi Eralp’ı gördüm. Doçentlik sınavı bunun dışında üç kişi bunlardı. Diğer ikisi 
Hilmi Ziya Bey’le Nusret Bey’di. 
 
Aİ- Beş kişilik miydi jüri? 
 
NÖ- Beş kişiydi. 
 
Aİ- Ha evet. Sıkıştırdılar mı hocam sizi sınavda? 
 
NÖ- Efendim şimdi yani garip hani derler ya, insanın bilmedikleri bildiğinden çok faz-
ladır. 
 
Aİ- Evet, evet. 
 
NÖ- Öyle bir sınav oldum ki Ahmet Bey hayret edersiniz. Sanki yani benim aklımda olanı 
görüp sordular. 
 
Aİ- Yani bildiklerinizden geldi. 
 
NÖ- Hep bildiklerimden geldi. Hep. Çünkü, raporlarda, menfi rapor vermiş Vehbi Eralp. 
 
Aİ- Öyle mi? Eserinizi, tezinizi şey yapmamış. 
 
NÖ- Şöyle diyor. 
 
Aİ- Ne diyor? 
 
NÖ- Ben sistematik felsefeden buraya gelmiştim. Bu tez sistematik felsefeden olmaz. 
Felsefe tarihi olsaydı olurdu. 
 
Aİ- Neydi doçentlik teziniz hocam? 
 
NÖ- İşte Tanzimattan Sonra  
 
Aİ- Ha, evet ben okumuştum. 
 
NÖ- Hayır, hayır. Fransız Sosyoloji Okuluna Göre Mantığın Menşei. Fakat imtihan çok 
başarılı geçince. 
 
Aİ- O da döndü. 
 
NÖ- O da dönmüş beşe. Beş. Beş. Hatta heyecanlandı. Çok hissi adamdı. 
 
Aİ- Vehbi Bey mi? 
 
NÖ- Nusret Bey. 
 
Aİ- He Nusret Bey. 
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NÖ- Kalktı boynuma sarıldı ya. Ve şey dedi ki Hilmi Ziya Bey yahu Taki dedi bir pot 
kırdı dedi. Sen çıktıktan sonra dedi ki “şimdiye kadar bulunduğum doçentlik sınavlarının 
en kuvvetlisi buydu” dedi. “Halbuki Nermi’nin sınavında da bulunmuştu” dedi. 
 
Aİ- Ama laf aramızda Nermi Bey’i pek takdir etmezdi hocam. 
 
NÖ- Yani çok şey dedim ya hep bildiklerim geldi. Yani beş tanesi beşer soru sordular. Beş 
de kişi sordu. Hepsine cevap verdim. 
 
Aİ- Ne kadar sürdü hocam sınavınız? 
 
NÖ- Bir saate yakın sürdü. Hepsine cevap verdim. Çok başarılı geçti. 
 
Aİ- Yazılı sınav yoktu, sadece bir sözlü vardı. Eseriniz vardı. Teziniz vardı. 
 
NÖ- Evvela lisan sınavına giriyorsun. 
 
Aİ- O lisan sınavını kim yapıyor? 
 
NÖ- Lisan sınavını bir jüri 
 
Aİ- Üniversite mi, ayrı bir jüri mi yapıyor? 
 
NÖ- Ayrı bir jüri. 
 
Aİ- Filolojiden galiba. 
 
NÖ- Filolojiden. Dil Tarih’in filoloji hocaları. İki türlü oluyordu. Yani yabancı dilden 
Türkçe’ye, Türkçe’den yabancı dile. 
 
Aİ- Ha. Tercüme. 
 
NÖ- Tercüme. Şimdi tabi şey kolay bunu yapıyorsun da. Türkçe’den Fransızca’ya çevir-
mek 
 
Aİ- Zor. 
 
NÖ- Parçaya bağlı. Şansımdan Nusret Hızır’ın bir makalesi geldi. Nusret Bey’in de üslubu 
o kadar sade. Cümleler kısa. 
 
Aİ- Çevirmesi kolay. 
 
NÖ- Çevirmesi kolay. 
 
Aİ- E zordur tabi hocam kolay değildir. 
 
NÖ- İşte orada  bir de İstanbul’dan Vehbi Eralp de vardı jüride. Fransızca jürisinde. Ya-
bancı dil bu sınavı verdikten sonra tezim inceleniyor. Beş kişi. Beş kişiden başarılı geçer-
sen bu sefer sınav yapıyor tez kabulü, sınav kabulü, deneme dersi. 
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Aİ- Deneme dersiniz de mi yine İstanbul Üniversitesi’nde? 
 
NÖ- Aynı o beş kişi. 
 
Aİ- Evet, orada verdiniz. 
 
NÖ- Beş kişi. Deneme dersinden de öyle acayip bir şeydi ki ya. 
 
Aİ- Onlar mı veriyordu ders konusunu, yoksa siz mi? 
 
NÖ- Sen beş konu veriyorsun. 
 
Aİ- Ha birini 
 
NÖ- Birini anlat diyorlar. 
 
Aİ- Evet. 
 
NÖ- Onda da acayip bir kural vardı 45 dakika, 50 dakika oldu mu bırakıyorlardı. 
 
Aİ- Evet. Tam bitireceksiniz. 
 
NÖ- Onun için karşıda arkadaşlar oturuyor. 
 
Aİ- İşaret ediyor. 
 
NÖ- Şu kadar dakika kaldı diye. 
 
Aİ- Ne anlattınız konu olarak siz? 
 
NÖ- Ben şey anlattım onu verdiler. Benim için çok kolay oldu. Doktora tezimden bir 
parça aldım. Tanzimattan Sonraki Mantık Hareketleri onu seçmişler. Onu anlattım. Öyle 
olacak ki 40 dakika dolmayacak, 50 dakika da olmayacak. 
 
Aİ- İlgilerini çekti mi hocam anlattıklarınız? 
 
NÖ- Çekti, çekti. Ondan sonra işte doçent olduk. İyiydi o usül iyiydi. 
 
Aİ- İlahiyat Fakültesinde ilk defa siz mi oldunuz doçent şey olarak. 
 
NÖ- Evet, evet. 
 
Aİ- Yani o resmi şeylerine göre, usulüne uygun olarak. 
 
NÖ- Usulüne uygun olarak. Ama o sistem çok güzel bir sistemdi. Onu bozdular. Şimdi 
dediğiniz gibi iki tane makaleyle  
 
Aİ- Tabi şey kaygısıyla galiba hocam yani. 
 
NÖ- Hoca, hoca kaygısı. 
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Aİ- Bir o, bir de galiba işte yayın yapsın bunlar, çünkü şimdi akademik değerlendirmeler 
hep yayınla olduğu için. 
 
NÖ- Neydi biliyor musun? Benim doktora yaptığım zamanda bir mecburiyet vardı. Dokto-
ra ünvanını kullanmak için tezinin yayınlanması şart. 
 
Aİ- Haaa evet. 
 
NÖ- Ya. 
 
Aİ- Üniversite mi yayınlıyor? 
 
NÖ- Üniversite. 
 
Aİ- Yayınladı mı sizi hocam? 
 
NÖ- Benim tezim fakülte dergisinde tefrika halinde yayınladı. 
 
Aİ- Sonra onu kaldırdılar. 
 
NÖ- O var şimdi Almanya’da da devam ediyor. Almanya’da birçok üniversitede galiba 
var o. 
 
Aİ- Onu kaldırdılar öyleydi. 
 
NÖ-  Bence o usül çok iyiydi canım. Yani insanın yetişmesi için. Çok güzeldi. 
 
Aİ- Evet. Bir eser hazırlamak ne kadar güzel bir şey. Bir kitap. 
 
NÖ- Sonra zaman da veriyor. Bir de asistanlara doktora da yapsan ders verme yetkin yok 
diyor. 
 
Aİ- E şimdi doktora yapmadan başlıyorlar ders vermeye çünkü ihtiyaç var. 
 
NÖ- İhtiyaç var. Bir de mesela benim şeyde onun da çok bende Hilmi Ziya Bey, … Ülken. 
Hamdi Bey ayrılınca fakülteden 
 
Aİ- O size sahip çıktı galiba? Öyle mi? 
 
NÖ- Buraya Hilmi Ziya Bey tayin edildi yerine. 
 
Aİ- Ha evet. 
 
NÖ- Hilmi Ziya Bey’in asistanı olduk. O zaman adetti asistanlar hocayla muhakkak derse 
girerdi. Her dersine. Ben on sene doçent oluncaya kadar Hilmi Ziya Bey’in derslerine 
girdim. 
 
Aİ- E şaştınız mı hocam. Bu ne biçim hocadır. Böyle daldan dala birçok konuyu inceliyor. 
Öyle bir şey geldi mi aklınıza 
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NÖ- Yok hayır gelmedi. Mesela bak onun bir şeyi de vardı. 
 
Aİ- Çok geniş bir ufku vardı değil mi? 
 
NÖ- Tabi çok geniş. Mesela bak o da hocalığın faydası. Bana dedi ki falan dersi hazırla 
sen anlat. Bir iki defa yaptım. Kendisi de giriyor talebelerin içinde oturuyor. Bu da yetiş-
mesi için çok güzel bir şey. O ne heyecan bir bilsen. Hoca orada oturuyor. 
 
Aİ- Hilmi Ziya Hoca’nın ders verişiyle ilgili çok müsbet şeyler okumadım. Bir defteri 
varmış oradan okurmuş.  
 
NÖ- Yo, yo yo. 
 
Aİ- Öyle miydi? 
 
NÖ- Hayır, hayır. Hilmi Ziya Bey çok ‘yalnız şudur’ sınıfın seviyesini düşünmezdi. O 
dala en ağır felsefe anlatır ister anla, ister anlama. 
 
Aİ- Sınavda sormaz mıydı onları? 
 
NÖ- Sınavda sorardı, onları sorardı. Orada da yani ben o hocayla bulunmanın çok faydası 
var. Mesela sınav oluyor. Sözlü o zaman sınavlar. 
 
Aİ- Yazılı sınav yok muydu hocam? 
 
NÖ- Yoktu. Sözlü sınav. Geldi bir talebe. İyi bir talebeydi. Soru sordu cevap yok. Bir daha 
sordu yok. Üçüncüyü sordu “hocam müsaadenizle dedi Eylül’de geleyim”. Yani bütünle-
meye. Çıktı çocuk yedi verdi. Dedi ki  “merak ettin”. Evet efendim. Ben bu çocuğu 
tanıyorum dedi. Ne bildiğini de biliyorum dedi. Çünkü çocuk ona sorular sorardı. Şimdi 
bu imtihanın şokuna uğradı. Şimdi üç ay niye beklesin dedi. E bu güzel bir şeydir. 
 
Aİ- Evet gerçekten. Toleranslı bir insan mıydı? Hilmi Ziya Ülken. 
 
NÖ- Çok toleranslı insandı. Sonra, mesela bak duygusal insandı. Bir çocuğu sınıfta bıraktı 
bir dersten, Ziya diye hiç unutmam adını. Çocuğun bursu kesildi. Buna dediler benim 
yüzümden dedi bu çocuk ya okuyamazsa dedi. Yahu gitti Maarif Vekaletine, şuraya bura-
ya uğraştı onunla burs buldu öyle insan tarafları vardı. 
 
Aİ- Ne güzel. 
 
NÖ- Bir de çok dikkatli. Hiç dersini aksatmazdı. 37-37.5 ateşle derse girerdi. 
 
Aİ- O İlahiyat Fakültesinden emekli oldu değil mi hocam? 
 
NÖ- Oradan emekli oldu. Yani dersini hiç aksatmadı. Sonra mesela fakülte kurulu top-
lanır, bu gitmezdi. Haber gönderene, hayır ders kuruldan daha önemli derdi. Dersini hiç 
ihmal etmezdi. 
 
Aİ- Öyle bir yöneticilikte filan gözü olan biri değildi. 
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NÖ- Hiç, hiç hiç hiç alakası yoktu. Felsefenin dışında dünyası yoktu. Akşamları giderdik 
oteline orada gelir otelde kalırdı. 
 
Aİ- Resim yaparmış galiba öyle mi hocam? 
 
NÖ- Evet ressam. 
 
Aİ- Müzikle de ilgisi olduğunu siz mi söylemiştiniz? 
 
NÖ- Onu bilmiyorum da. Piyano çalar filan öyle bir dedikodu. 
 
Aİ- Şairliği var mıydı? 
 
NÖ- Vardı tabi Türk Destanı diye bir destanı vardı. 
 
Aİ- Deneme kitabı olduğunu biliyorum. Edebi denemeleri var galiba. 
 
NÖ- Hayır. 
 
Aİ- Romanı var değil mi hocam? 
 
NÖ- Romanı var. İki tane. Bir dergide çıktı Türk Destanı. Resimleri vardı yağlı boya 
tablolar. Şimdi Ahmet Bey hiç günlük konularla alakası yoktu. 
 
Aİ- Gazete okumaz mıydı? 
 
NÖ- Yok hiç. Merhaba dedin mi felsefe anlatmaya başlardı. Otele giderdik. Bulvar Pa-
las’ta kalırdı. Böyle bunun adamları vardı, belediye reisi, müdürler bilmem neler. Oturulur 
bu başlar anlatmaya saatlerce. 
 
Aİ- Dinlerlerdi. 
 
NÖ- Ders verirdi yani. Bu ömrü ya felsefe anlatır, ya kitap okur, ya kitap yazar. Dördüncü 
hal yok. O dünya içinde, öyle biri. 
 
Aİ- Çok da kitap yazdı değil mi hocam? 
 
NÖ- Elbette. 
 
Aİ- Yüzün üstündedir herhalde. 
 
NÖ- Kitap ben ona bir sıra dedim ki makalelerini toplayım. Yazmadığı yer yok. 
 
Aİ- Mümkün değil, değil mi hocam? 
 
NÖ- Bilmem kaç bin tane makale. Yani çok velut bir insandı. Çok enerjik. Fizikman pek 
sağlıklı olmamasına rağmen sürekli felsefenin içindeydi. 
 
Aİ- Ne gibi rahatsızlıkları vardı hocam? 
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NÖ- Nefes darlığı vardı, ayaklarında şişlik vardı. Sonra mesela niye buraya geldi biliyor 
musun?   
 
Aİ- İlahiyat fakültesine, İstanbul’dan geldi. 
 
NÖ- İstanbul’dan niye? 
 
Aİ- E zaten sosyolojiye galiba onu atmışlar değil mi? 
 
NÖ- Zaten sosyolojide diyor ki “bana felsefe dersi vermiyorlar. Sırf felsefe anlatmak için 
burayı kabul ettim” diyor. 
 
Aİ- Dünya görüşünden dolayı mı dışladılar hocam? 
 
NÖ- Bilmiyorum onlar o Vehbi Bey falan onlar onu dışlamışlar. Dünya görüşü.  
 
Aİ- E çok şey bir dünya görüşü yok. 
 
NÖ- Yok canım yok. Böyle fikri bir değişmesi vardı. Mesela 
 
Aİ- Hatta bir ara Marksist filan da oldu. 
 
NÖ- Marksist tabi, tabi otuzlu yıllarda. Dönmüş en sonunda işte Tarihi Maddeciliğe Red-
diyeyi yazmış. 
 
Aİ- Evet. 
 
NÖ- Yani günlük politikayla alakası yoktu. 
 
Aİ- Mütedeyyin bir insan mıydı? 
 
NÖ- Hayır, hayır. Hiç  
 
Aİ- İçki içer miydi hocam? 
 
NÖ- Hayır. Sigara da içmezdi. 
 
Aİ- Sigara da içmezdi he. Ama çok bilgili değil mi Arapça, Farsça filan galiba. 
 
NÖ- Çok, çok geniş bilgisi. 
 
Aİ- Biliyordu değil mi hocam İslam kültürü hakkında. 
 
NÖ- Fransızca’sı da çok iyiydi. Çok geniş bilgisi vardı. Dedi ki bir gün, o kusuru oydu. 
Keşke az yazsaydı. Bir de ben dedim ki Hilmi Ziya Bey burada değil de Avrupa’da ol-
saydı büyük bir filozof olurdu.  Öyle değil mi? Metot meselesi. 
 
Aİ- Evet, metot meselesi. Yetişme tarzı bizim Türk ulusunun. 
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NÖ- Çünkü  otodidakttı. Kendi kendini yetiştirmiş. Dedi ki düşünüyorum da dedi benden 
sonra bir şey kalmayacak geriye. 
 
Aİ- Ne zaman dedi hocam bunu? 
 
NÖ- İşte bilmiyorum orayı hatırlıyorum. Dedi ki niye mesela her sahada yazdım dedi yahu 
memleketin ihtiyacı var öğrenciye veriyorsun kitap yok, o zaman hakikaten Türkçe kitap 
yok. Yani öğrenciye yetiştirmek için. Sanat Tarihi yazmış, Mantık Tarihi yazmış, Felsefe 
yazmış, Sosyoloji yazmış, Psikoloji yazmış. 
 
Aİ- Keşke bir konuya teksif olsaydı. 
 
NÖ- Olsaydı. O zekâ ve o hafıza mesela bakın hafızası öyle kuvvetliydi ki. Şimdi kitap-
larında dipnot verir, mesela ne bileyim işte Bergson falan kitap altlarında sayfa numarası 
yok niye biliyor musunuz? Millet zannediyor ki bilmiyor … Şimdi kafasında fikir var bu 
Bergson’un fikri ama sayfayı hatırlamıyor. Yani acayip böyle fotoğraf çeker gibi sanki 
okuduğu aklında kalıyordu yani. 
 
Aİ- Güzel çalışmaları yaptı değil mi hocam? Mesela 1930’larda yazdığı Türk düşüncesiyle 
ilgili ondan sonra yine onu devam ettirdi. 
 
NÖ- Türk Düşünce Tarihi’ni yazdı son zamanlarda 
 
Aİ- Türk Tefekkür Tarihiydi galiba eskisi 
 
NÖ- Onu çevirdi 
 
Aİ- O değil mi hocam çok kapsayıcı 
 
NÖ- Elbette 
 
Aİ- Gerçi ufak tefek hatalar olabilir 
 
NÖ- Hata o kadar şeyde olur 
 
Aİ- O kadar kapsayıcı olduğu için 
 
NÖ- Son zamanlarında Türk Düşünce Tarihini yazdı. Şunlar okuduğu aklında kalıyor, 
hafızada kalıyor. 
 
Aİ- O da çok az insanın sahip olabileceği bir şey 
 
NÖ- On sene evvel okuduğu kitabı hatırlıyor. 
 
Aİ- Çok da meraklı araştırıcı bir zihin değil mi hocam? Yetinmiyor hiç öğrendiğiyle 
 
NÖ- Hiç, hiç 
 
Aİ- Devamlı yeni şeyler öğrenmek istiyor. 
 



Prof. Dr. Necati Öner ile Mülakat 511 

   

NÖ- İşte bir dünyası var felsefe dünyası sırf dersi talebeye anlatmıyordu kendine an-
latıyordu. Tatmin olmak için. 
 
Aİ- Yakın bir arkadaşı filan yok muydu? 
 
NÖ- Yok öyle eşi dostu yok. 
 
Aİ- Yalnız biriydi. 
 
NÖ- Yalnız bir adamdı. 
 
Aİ- Düşünen insanların maalesef yalnızlığı herhalde mukadder bir şey. Hocam çok teşek-
kür ediyorum. 
 
NÖ- Estağfurullah. 
 
Aİ- Başka söyleyeceğiniz var mıydı? Unutmadan. Güzel bir konuşma oldu çünkü. Belki 
yazdıklarınızla ilgili hani onların istediğiniz doğrultuda anlaşılması için. 
 
NÖ- Ben başta söyledim ya yazdıklarımı bir akis görmüyorum ki. 
 
Aİ- Siz de yalnızsınız değil mi hocam? 
 
NÖ- Ben mesela ya o kadar emek verdim. Yeni bir şeyler söylediğimi zannediyorum. 
 
Aİ- Bu zihniyetle alakalı. 
 
NÖ- Zihniyetle ilgili, hürriyetle ilgili. Yahu hiç bir ses seda, insan şey oluyor. 
 
Aİ- Hocam son Ilgaz’da yaptığımız toplantıda Abdülkuddüs Bey o sizi  takdim etti, eserle-
rinizle ilgili. 
 
NÖ- Siz de aynı şeyden şikayetçi olmanız lazım. Türkiye’de bu yok. 
 
Aİ- Evet yalnızız hocam, böyle bir adalar halinde yaşıyoruz. 
 
NÖ- Yani hani eleştirse şu iyi, şu kötü, şu yanlış, şu doğru insana şevk de gelir. 
 
Aİ- Hocam bunun ben ileride olacağını düşünüyorum.  Otursun, henüz vakit erkendir 
bunun için. 
 
NÖ- Ne diyorum ben biliyor musun bu aynı sizin gibi düşünüyorum. Olmazsa olmasın ben 
yazayım bırakayım. 
 
Aİ- Evet hocam. 
 
NÖ- Yarın bir tanesi gelir 
 
Aİ- Bu muhakkak olacaktır. 
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NÖ- Takdir eder. 
 
Aİ- Evet ben de ona inanıyorum. Son olarak şimdi aklıma geldi. Eğer siz ilave edecek bir 
şeyiniz yoksa, bu çok sayıda şimdi üniversite açıldı Türkiye’de ve çok sayıda felsefe bö-
lümü var. İster istemez bu birden bire sayı artışından dolayı belki bir kalite düşmesi de 
olabilir. 
 
NÖ- Olabilir. 
 
Aİ- Ne diyorsunuz hocam? 
 
NÖ- Valla bu kadar 
 
Aİ- Olumlu bir açılım mıdır? 
 
NÖ- Ben olumlu görmüyorum. Şunun için görmüyorum. Felsefe bölümü aç, aç da hoca 
olmadıktan sonra, doktorasını yapmış bir kişi tayin ediyor. Felsefe bölümü açıyor. Bunun-
la olmaz. 
 
Aİ- Nitelik önemli değil mi hocam? 
 
NÖ- Nitelik. Niceliğinde de bunun, ne diye açıyorsun yahu, yani bir kişi gençliğinde he-
nüz öğretim tecrübesi yok, bilgi için tecrübesi yok. Daha yeni bir doktora yapmış bir bö-
lümü teslim ediyorsun bunlara bu olmaz ya. Olmaz. Fakat niye yani bizde maalesef üni-
versite seviyesinde bu felsefenin bir etkinliği yok. 
 
Aİ- E peki hayatımızda felsefenin bir  
 
NÖ- Yok hiçbir şeysi yok. 
 
Aİ- Değil mi etkinliği. Mesela siyasetçilerimizde filan hiç. 
 
NÖ- Hiç, hiç hiç hiç. Bir iyi tarafı şu eskiden felsefe tabuydu yani. Ben öğrenciyken tren-
de gidip gelirken felsefe öğrencisi olduğumuzu söyleyemezdik. Çünkü ya dinsiz, ya ko-
münist. 
 
Aİ- İyi gözle bakmazlardı. 
 
NÖ- İyi gözle bakmazlardı. Bu kanaat silindi. 
 
Aİ- Evet. Şimdi bir ölçüde itibarı var hocam. Kitaplar satılıyor daha çok sayıda. 
 
NÖ- Bir o bakımdan. İki benim gençliğimde işte klasikler hariç Türkçe felsefe kitabı yok-
tu. 
 
Aİ- Evet. 
 
NÖ- Şimdi her taraf felsefe kitabı. 
 
Aİ- Doğru. 
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NÖ- Tercümeler, telifler var. Sonra benim zamanımda hocaların sayısı bir elin parmağı 
kadardı. Şimdi onlarca hoca var. 
 
Aİ- Evet çok fazla. 
 
NÖ- Yani felsefe iyi yola girdi. Bu niceliğin bir nitelik doğurmasını beklemek lazım. 
 
Aİ- Umarım, biraz belki sabır gerekiyor. 
 
NÖ- Olur geç de olsa. Sabır gerekir. Bundan bir şey çıkar. 
 
Aİ- Evet umarız hocam inşallah. 
 
NÖ- Bu kadar çok felsefeyle meşgul olan insanların içinde münevveri çıkar. 
 
Aİ- Muhakkak çıkar. Muhakkak çıkar. 
 
NÖ- Onun için yani ümitsiz değilim. 
 
Aİ- Evet. 
 
NÖ- Bu gençlerin böyle heves etme, yurtdışında, yurtiçinde doktora yapmaları. Bunlar 
güzel şeyler. Bizim zamanımızda yoktu bunlar yahu. 
 
Aİ- Bir de hocam şimdi değişik sahalardan gelenler oluyor. 
 
NÖ- Evet, evet. 
 
Aİ- İşte hekim oluyor. Tarihçi oluyor, sosyolog oluyor. Felsefe çalışıyor. 
 
NÖ-Elbette. 
 
Aİ- Yani bu da bir açılım. 
 
NÖ- Mesela ben doktoramı yaptığım zaman Türkiye’de felsefeden Türkiye’de yaptım 
ama. Doktora yapan üç dört kişi miydik neydik. 
 
Aİ- Aaa öyle değil mi evet doğru. 
 
NÖ- Bak Ankara’da bir Mubahat benden önce. 
 
Aİ-  Nermi Bey Türkiye’de yaptı değil mi? 
 
NÖ- Evet. Nermi bey vardı. 
 
Aİ- Bedia Hanım belki olabilir. 
 
NÖ- Bedia Hanım iki. Bir de Ziya Somar galiba vermiş.  
 
Aİ- O kadar değil mi hocam? 
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NÖ- O kadar. Bir de burada benimle Mubahat. 
 
Aİ-  İsmail Bey o Avusturya’da yaptı değil mi? 
 
NÖ- O dışarıda yaptı. 
 
Aİ- Dışarıda yapmış. 
 
NÖ- Şimdi öyle değil yahu. Şimdi ohooo. 
 
Aİ- Ha siz yerlisiniz evet. Burada yapanlardan çok güzel ve ilk. 
 
NÖ- İlk ve ondan benim şeyim de saydım benim iyiliğim de şu benim jüri üyelerimde 
 
Aİ- Gerçekten. Bir tek Nermi Bey’in yaşı size yakınmış o 25 doğumlu. 
 
NÖ- O yeni profesör olmuştu. 
 
Aİ- Yeni olmuş evet. 
 
NÖ- Yeni profesör olmuştu. 
 
Aİ- Siz 27 doğumlusunuz o 25 doğumlu 
 
NÖ- O profesör olmuştu benim jürime girdi. 
 
Aİ- Yeni olmuştu daha. E bütün ünlü filozoflarımız sizin jürinizdeymiş hocam. 
 
NÖ- O bakımdan ben o bakımdan şanslıyım.  Doktoramda da üç kişiydi o sıra. Doktora 
tezimde 
 
Aİ- Kimler vardı hocam? 
 
NÖ- Hilmi Ziya Bey, Nusret Bey, bir de bizim fakültede bir Arap vardı. Tanci Muham-
med Tanci üçü. 
 
Aİ- Orada çok güzel gerçekten ilk olmanız. 
 
NÖ- Orada buradan sonra sökün etti. 
 
Aİ- Peki hocam şimdi beş kişiye baktığımız zaman bunların hani sizden galiba duymuş-
tum, öğrenci sınavlarında bile birbirlerine arkasını dönerlermiş kavgalı oldukları için, sizin 
jürinizde öyle bir şey yoktu herhalde. 
 
NÖ- Hayır, hayır orada dostça görünüyorlardı. Onların içerisinde de bakıyorum hepsi iyi 
hocalar muhakkak ama en verimli olan Hilmi Ziya Bey ile Takıyyettin Bey. 
 
Aİ- Öbürküler çok fazla bir şey öğretmediler. 
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NÖ- Vehbi Bey’in hiçbir şeysi yoktur. Macit  Bey’in bir tek tarihi vardır. Nermi Bey de 
işte iki tane. Ama Hilmi Ziya Bey. 
 
Aİ- Takıyettin Bey anlatmıştı hocam. İşte Vehbi Bey’e demişler ki Vehbi seni profesör 
yapacağız ama bir şey yazman lazım o da demiş ki siz beni yapın ben söz veriyorum yaza-
cağım, demiş yazmamıştı. 
 
NÖ- Yoktu bir şeysi, incecik bir şey var. 
 
Aİ- Galiba bir mantık kitabı mı 
 
NÖ- Metodoloji. 
 
Aİ- Evet. 
 
NÖ- O da herkesin bildiği. Fizikte metod, kimyada metod. Bir de bir felsefe tarihi tercü-
mesi. 
 
Aİ- Weber’den. 
 
NÖ- Weber’den. 
 
Aİ- Evet, evet. Biliyorum hocam. 
 
NÖ- Felsefe yok. Ötekilerin vardı. Hilmi Ziya Bey’le, Takıyettin Bey verimli ama. Hilmi 
Ziya Bey geniş, dağınık ama Takiyettin Bey tutarlı belli bir akımın içinde. 
 
Aİ- Evet Almanya’da belli bir metot edinmiş. 
 
NÖ- Kitapları belli bir bütünlük arz ediyor. 
 
Aİ- Doğru. 
 
NÖ-Ben onun kitaplarını imtihan jürimde olduğu için hepsini okudum. Hep de kitabından 
sordu. 
 
Aİ- Hep kitabından mı sordu? 
 
NÖ- Evet 
 
Aİ- Hatırlıyor musunuz hocam mesela, ne sorduğunu mesela fenomen nedir filan gibi 
şeyler sorardı. 
 
NÖ- O kültür tabakaları 
 
Aİ- E vardı değil mi? 
 
NÖ- Vardı evet. Hep kitabından sordu. 
 
Aİ- Varlık tabakaları onları sormuş. 
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NÖ- Evet. O kalmış aklımda Vehbi Eralp da şeyi sordu: Kant’la Aristo’nun kategorilerini 
mukayese edin dedi. 
 
Aİ- Vehbi Bey’in çok iyi hoca olduğunu söylediler. Derste çok iyi öğretirmiş. 
 
NÖ- Bilmiyorum. Vehbi Bey bir defa orada gördüm bir daha da görmedim. O kadar işte. 
 
Aİ- Peki hocam var mı söyleyeceğiniz? 
 
NÖ- Estağfurullah. Sağ olasın. Macit Bey’i pek yakından görmedim uzaktan böyle şu 
Macit Bey diyorlardı. 
 
Aİ- Sınavınızda yoktu Macit Bey. 
 
NÖ- Hayır o yoktu. İşte beş kişilerdi. Takiyettin, Hilmi Ziya Bey, Nermi Bey, Nusret Bey. 
 
Aİ- Çok iyi olmuş hocam işte, bunca yıl gerçekten. 
 
NÖ- Bunlardan çok şeyler öğrendik. Allah razı olsun hepsinden. Hepsinden bir şey öğren-
dik. Onun kitaplarını okurken onlardan da öğrendik. Fakat sonra şey benimle kırıldı. 
 
Aİ- Kim o hocam? 
 
NÖ-Takiyettin Bey. Tüten’in doçentlik  tezine menfi görüş  bildirdiğim için bana  kırıldı. 
Takiyettin Bey iyi bir hocaydı. Siz daha iyi yakından tanıyorsunuz. 
 
Aİ- Evet benim öyle bir şansım oldu hocam. Ailecek de görüşmek imkanımız oldu. İyi 
oldu. 
 
Aİ- Bu kadar mı hocam söyleyecekleriniz? 
 
NÖ- Tamam, sağol. Yordum sizi de. 
 
Aİ- Ben de çok teşekkür ediyorum. Ben sizi yordum esas. 
 
NÖ- İnşallah saçmalamamışımdır. 
 
Aİ- Estağfurullah hocam, olur mu? 
 
 
Konuşma zamanı: Ocak 2011 
Konuşma yeri: Ankara, Bahçelievler, Necati Öner’in evi. 
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FAALİYETLERİ VE SENECA ÜZERİNE KISA BİR SÖYLEŞİ 

 
Söyleşiyi yapan ve çeviren: C. Cengiz Çevik** 

 
 

S: Her şeyden önce söyleşi için teşekkür ederim, bize aka-
demik kariyerinizden ve çalışmalarınızdan bahsedebilir 
misiniz? Klâsik Çağ ve Seneca üzerine çalışmaya nasıl 
karar verdiniz? 
 
Hine: Güçlü bir klâsik eğitim geleneği olan bir okula (King 
Edward’s School, Birmingham) gittim, bu yüzden 11 yaşında 
Latince, 13 yaşında Yunanca eğitimi gördüm ve daha sonra bu 
alanda uzmanlaşmayı seçtim. Fakat bunun yanında matematik 

ve bilime de meraklıydım, bunun sonucu olarak Antik Çağ bilimi üzerine eğildim. 1966-1970 
yılları arasında Oxford’da, Corpus Christi College’da Klâsik çağ eğitimi aldıktan sonra yine 
burada 1970-1975 yılları arasında doktoramı tamamladım. Buradaki eğitimim boyunca bir 
Helenistten ziyade, Latinist olarak yetiştim, dahası edebiyatın şiir kadar düzyazı alanıyla da 
uğraştım; eğitimimin ikinci yarısında modern felsefeyle ilgilendim (başka deyişle 1960’ların 
son döneminde Oxford’da felsefenin bu alanı okutuluyordu). Sözün özü, doktora yapmaya 
karar verince, gayet doğal bir şekilde, Latince felsefe metinleri üzerinde çalışmayı istedim, 

eğilimim de cumhuriyet ve erken dönem yazınına dönük olduğun-
dan, Cicero ile Seneca arasında bir tercih yapmam gerekti. Cice-
ro’nun felsefesi üzerine bir hayli okuma yapmıştım ama o güne 
değin pek Seneca okumamıştım, bu yüzden derhal eksiğimi gider-
dim ve –şüphesiz bilime olan ilgimden ötürü- Seneca’nın bilim 
eseri olan Naturales Quaestiones (NQ) üzerinde çalışmaya karar 
verdim. Bu tarihte, kişinin doktorası için evvela bir yorum yazması 
adettendi (ve bunun hâlâ çok iyi bir yöntem olduğunu düşünüyo-
rum, zira bu sayede kişi yorum yazacağı metni her açıdan kapsamlı 
bir şekilde inceleyebilme imkânını bulabiliyor), ben de, içeriğindeki 
çeşitlilikten ötürü, NQ’nin 2. Kitabını seçtim: Kitabın temel bilimsel 
konusu gök gürlemesi ve yıldırımdı, bu iki doğa olayına ilişkin 
farklı Eski Çağ teorilerini, Stoa fiziğinin temel ilkelerinden 

bazılarını detaylı bir şekilde inceleyen bir giriş bölümünü, yıldırım kehanetine ilişkin temel 

 
*  Birleşik Britanya, St Andrews Üniversitesi, Klasikler Bölümü (School of Classics).  

http://www.st-andrews.ac.uk/classics/people/hine.shtml 
**  İstanbul Üniversitesi, Latin Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yüksek Lisans (2010). 
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felsefî bir değerlendirmeyi ve kitabı sonuca bağlayacak şekilde okuyucuları yıldırımdan ya da 
herhangi bir şeyden korkmamaya çağıran bir ahlâk nasihati içeriyordu. Konunun farklı şekilde 
ele alınışı ilgimi çekti. Kitabın içeriğini yorumlarken, aynı zamanda, en iyi Latince metni de 
saptamam gerekiyordu, zira bu dönemde var olan yorumlu edisyonların (A. Gercke, Teubner, 
1907; P. Oltramare, Budé, 1929) tatmin edici olmadığı aşikârdı; öyle ki 1970’e kadar, eserin, 
Gercke ile Oltramare’nin kullandıkları dışında birçok el yazması daha keşfedildi ve merak 
uyandırıcı yorumlarıyla, Z olarak da bilinen bir el yazması daha vardı, fakat henüz oluşum 
ağacında1 kayda değer bir şekilde yer almamıştı. Bu yüzden 2. Kitabı yorumlarken, NQ’nin 
tümü için el yazması geleneğini yeniden gözden geçirmeye başladım. El yazması incelemele-
rimin sonuçları bir dizi makalede yayınlandı, dahası yorumum da yine 1981’de okuyucuyla 
buluştu. Ardından NQ’nin tümünün yeni Teubner edisyonunu yayınladım, çevirisi de bu yıl 
çıkmak üzere2.  
Seneca’nın düzyazısı üzerinde çalışmaya başladım, fakat Seneca’yı okuyan biri prima 
facie3 muhakkak yaşamıyla yazıları arasındaki bölümlemeden etkilenir, zira siyasî bir 
figür olan Seneca ile Stoa filozofu olan Seneca arasında, felsefî düzyazısı ile Stoacılığın 
antitezi olacak ölçüde çoğu kere kötülüğün zaferini ve kötücül kutsal güçler tarafından 
yönetilen dünyayı betimleyen trajedileri arasında tam bir uçurum olduğu görülür. En niha-
yetinde bir kere karışmış olduğum trajedileri üzerinde çalışmayı sürdürdüm ve Seneca’nın 
Medea’sının bir edisyonunu 2000 yılında yayınladım. 
 
S: Sizce, felsefe-bilim’in Latin edebiyatında ve Roma’daki yeri nedir? 
 
Hine: Felsefeye ilişkin, belki de söylenebilecek ilk şey, klâsik dönem Roma’sının elit 
tabakasında ona kayda-değer bir şüpheyle ve düşmanlıkla yaklaşılmış olduğudur. Bu 
düşmanlık elbette ki Roma’ya özgü değildi, Socrates’in Atina mahkemesi tarafından ölü-
me mahkûm edilmesini hatırlayın, ancak Roma’da Yunan olan her şeye ama özellikle de 
Yunan entelektüellerine karşı büyük bir şüpheyle yaklaşılıyordu. Bu yüzden Cicero (İ.Ö. 
106-43) Latince felsefe eserleri yazmaya başladığında, hem felsefeye olan ilgisini hem de 
onu Latince kaleme alıyor oluşunu savunmak durumunda kaldı (zira bazı Romalılar, en 
azından onun felsefe eserlerini Yunanca yazması durumunda daha küçük bir dinleyici 
kitlesine ulaşabileceğini düşünüyordu). Cicero felsefe eserleri hâlâ yaşayan ilk Latin düz-
yazı yazarıdır, ancak evvelce İ.Ö. ikinci yüzyılda, bazı Romalıların Yunan felsefesi ve 
filozoflarıyla iletişim halinde olduğunu, birinci yüzyılda ise Cicero’dan başkalarının da 
felsefeye derin bir ilgi duyduğunu biliyoruz. Bu ilgi büyük ölçüde, filozoflar da dâhil 
olmak üzere, Yunan entelektüellerinin İtalya’ya gelişleriyle alâkalıdır; bu kişiler genelde 
doğu Akdeniz’deki savaşlardan kaçan mültecilerdi ve Roma’da himaye arıyorlardı. Örne-
ğin bir tanesi, Diodotus adındaki bir filozof yıllarca Cicero’nun evinde yaşamıştı, diğer 
siyasî Roma ailelerin de böyle misafirleri vardı. 
Cicero, Roma’nın büyük Yunan edebiyatını karşılayabilecek bir edebiyat yaratabileceğini 
umuyor, kendisi de sadece hatiplikte değil, felsefede de bunu gerçekleştirmeye çalışıyordu, 
örneğin Devlet Üzerine ve Yasalar Üzerine adlı eserleri, Platon’un aynı adlardaki eserlerinin 
bilinçli eşleri olarak düşünülebilir. Cicero felsefeyi, Latin edebiyatının bir kolu olarak düşü-

 
1  Oluşum ağacı (stemma), Latincede “şecere, nesep, soy” anlamlarına gelmekle birlikte modern filoloji 

ve dilbilimde elimize ulaşan metnin nasıl oluştuğunu, en eski yazmaların kopya edilirken ne gibi tahri-
fata uğradığını, farklı yazmalar arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları gösteren şemanın adıdır (Çev.). 

2  Hine’ın bahsettiği çeviri, söyleşiyi gerçekleştirdiğimiz tarihte henüz yayınlanmamıştı, ancak 
söyleşinin sonundaki “Prof. Harry M. Hine’ın Çalışmalarından Bir Kesit” başlıklı bölümden de 
görülebileceği gibi çeviri şimdi yayınlanmış durumda. 

3  Lat. İlk bakışta. 



Prof. Harry M. Hine ile Roma’da Felsefe Faaliyetleri ve Seneca Üzerine Kısa Bir Söyleşi 519 

   

nüyordu, keza, onun ölümünden yaklaşık kırk yıl sonra doğan Seneca da bu anlayışı sürdürdü. 
Dönemine gelindiğinde, artık Seneca, Cicero gibi, felsefeye olan ilgisini ya da felsefe eserleri-
ni Latince kaleme alışını savunma gereğini hissetmiyordu. Aynı şekilde, Latince yazma kararı 
kendiliğinden alınmadı, zira çok sayıda Romalı felsefe metinlerini Yunanca yazmaya devam 
etti, örneğin en meşhuru, Marcus Aurelius’un hâlâ yaşayan Düşünceler’i gibi. 
Diğer bir Latin felsefe önderi de, Cicero’nun çağdaşı olan ve Epicurusçu doğa felsefesi 
üzerine altı kitaplık epik bir şiir kaleme alan Lucretius’tu. Lucretius, çalışmalarını Yunan 
geleneğine göre sürdürüyor ve Socrates öncesi filozof-şairlere, Xenophanes, Parmenides 
ve Empedocles’e kadar geri gidiyordu. Cicero kendisini kuşkucu ve Academiacı felsefeye 
eğilimi olan biri olarak sunmaktan ve çoğu felsefe eserinde aynı konuda farklı felsefe 
ekollerinin farklı tutumlarına yer vermekten hoşlanıyorken, tutkun bir Epicurusçu olan 
Lucretius, fizikî âlemin doğasına ilişkin şiirini, Epicurusçu teselliyi öğütleyerek, 
yazıyordu. Bazen Seneca da, hiç Lucretius’un adını anmasa da, onun Stoacı eşiymiş gibi 
görülür, özellikle de fizikî âlemi konu edindiği NQ’de. 
Bilime gelince, şüphesiz ‘bilim’ kelimesinin klâsik dünyada ne kadar geçerli olduğu 
tartışmaya açıktır, buna karşın Yunanların bilimin belli alanlarında büyük katkıları olduğunu 
da söyleyebiliriz, özellikle de astronomi, tıp ve hatta matematikte. Romalıların ise çoğu kere 
bilimsel sahalardan ziyade teknolojide yeteneğinin ve ilgisinin olduğu görülür. Fakat Roma’da 
durum yine de fazlasıyla karışıktır. Örneğin Romalıların neden normal bir şekilde tıp, mate-
matik ya da mimarlıkla uğraşmadığına ilişkin sosyal gerekçeleri vardı, bu alanlarda kölelere 
ve yabancılara bel bağlıyorlardı. Buna karşılık Roma İmparatorluğu ve Roma himayesi, Gale-
nus gibi saygın bir tıp adamının ve Ptolemaeus gibi saygın bir matematikçi, gökbilimcinin 
yetişebildiği bir ortam yarattı. Buna karşılık Romalıların diğer sahalardaki doğa âlemiyle 
ilişkisi uzun bir geleneğe dayanıyordu: Tarım bu sahalardan biridir, bu konuda yazılmış farklı 
Romalı metinleri vardır. Ayrıca dinî devlet sisteminde din adamlarından bazıları, halkın geneli 
için tehdit edici ya da ürkütücü olan, alışılmadık fizikî görüngülerle ilgileniyordu, örneğin 
depremlerle, insanlara veyahut binalara düşen yıldırımlarla, kıtlıklarla, salgın hastalıklarla, 
Güneş ve Ay tutulmalarıyla, kuyrukluyıldızlarla vb. Bunlar gelenekçe alâmetler (prodigia) 
olarak tanımlanıyordu, yani tanrıların hoşnutsuzluğunun göstergeleri; dahası dinî gelenek, 
tanrıların neden olduğu düşünülen bu saldırının kefaretle geri püskürtülmesi ve böylece 
kaygılı, korkmuş halkın teskin edilmesi gerektiğini düşünüyordu. Lucretius da, Seneca da 
geleneksel dini fazlasıyla ilgilendiren bu görüngülerden bazılarına fazlasıyla yer ayırmıştır, 
fakat her ikisi de aklî, fizikî açıklamalar sunmuş ve bunların kızgın tanrıların işleri olmadığını 
iddia ederek, geleneksel dine göre değil, aklî ve felsefî tarzda güvenceler vermiştir. 
 
S: Peki, Stoa disiplini Roma’da nasıl egemen oldu?  
 
Hine: Stoacılığın Roma’da her daim egemen olduğunu kesin bir şekilde söyleyemeyiz, 
zira farklı Romalıların, farklı zamanlarda kendilerini farklı felsefî oluşumlara dâhil ettiğini 
görebilirsiniz. Cumhuriyetin son dönemlerinde, Cicero, tam olarak konuyu kavramadan 
özel bir felsefe okuluna kendisini aceleyle dâhil eden gençlerden şikâyet eder. Açıkçası, 
Cicero dönemi Roma siyasî elitinde, büyük felsefe okullarından herbirinin yandaşı vardı. 
Mesela Cicero da, her ne kadar bazı konularda Stoacılığa eğilim göstermişse de, Acade-
miacıları felsefenin birçok alanında fazlasıyla ikna edici buluyordu, ancak yaşamı boyunca 
dostu ve yakını olarak kalan Atticus bir Epicurusçuydu. Genç Cato meşhur bir Stoacıydı, 
Julius Caesar’ın katillerinden Brutus Academia’nın taraftarıyken, Cassius son zamanlarda 
Epicurusçuluğa meyletmişti. 
Buna karşılık Stoacılığın, özellikle de imparatorluğun erken döneminde Romalıları etkile-
diği de aşikâr. Bunun bir nedeni, yüzeysel bağlamda, geleneksel Roma değerleriyle örtüş-
müş olmasıdır. Hazzı ahlâk duyuşunun temeline yerleştiren Epicurusçuluk ise çoğu kere 
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umarsızca hedonist bir felsefe olarak yanlış tanıtıldı, buna karşılık aklı ve erdemi öğütle-
yen Stoacılık, virtus’a4 büyük önem atfeden Romalıları çok daha kolay bir şekilde etkile-
yebildi. Yine dünyanın atomların tesadüfî etkileşiminden oluştuğunu ve tanrıların ya-
şadığımız dünyayla hiç ilgilenmediğini öne süren Epicurusçu öğreti, Roma’nın geleneksel 
dinî duyarlılığı ve uygulaması nezdinde hakaretmiş gibi görülüyordu; dünyanın tanrısal 
öngörüyle yönetildiğini söyleyen ibadetlere ve kurbanlara yer veren Stoacı bakış açısı, 
Romalıların dünya görüşüyle daha iyi örtüşüyordu. Bir diğer farklılık ise siyasî arenada 
kendini gösteriyordu, Stoacılık yine yapısı gereği Roma siyasî sınıflarının daha fazla ilgi-
sini çekmiştir. Epicurus insanlara siyasî yaşamdan ayrılmayı öğütlüyordu, zira kişinin 
siyasî tavrı yaşamını mahvedebilirdi, buna karşılık Stoacılar için her ne kadar tüm in-
sanlığın oluşturduğu topluluğun vatandaşlığı, bir devletin vatandaşlığından daha önemli 
idiyse de, bilge adamın çoğu kere siyasî bir kimlikte olması gerektiğini düşünüyordu. 
Bütün bu düşüncelere rağmen, az evvel bahsettiğim Atticus ve Cassius da dâhil olmak 
üzere, Epicurusçu olduğunu açıklayan seçkin Romalılar da vardı. 
 
S: Peki, Seneca’nın konumu neydi? J. M. Cooper diyor ki, ‘Seneca kendisini Stoacı tabir-
le, progrediens5 sayıyordu, o işaret ettiği kişiler gibi, sevdası ve çabası felsefe olan, haki-
katin peşindeki bir felsefe amatörüydü, okulun dogmalarını tekrarlayan ve savunan resmî 
bir Stoa eğitmeni değildi.’ Ne diyorsunuz bu sözlere? 
 
Hine: Katılıyorum. Son noktadan başlarsam, Seneca’nın kendisine asla ‘filozof’ (philosophus) 
etiketini yapıştırmamış olması ilginç ve önemli bir noktadır, aynı durum Cicero için de geçer-
lidir. Romalıların Yunanlardan ödünç aldığı bu terim, Yunanlar için ‘bilgeliği seven’ an-
lamındaydı, ancak Latincedeki, ödünç alınan philosophus terimi ise genelde daha teknik an-
lamdaydı yani tam gün çalışan felsefe öğretmeni ve yazar, bir Yunan. Seneca tutkulu bir 
şekilde bilgelikle yani felsefeyle uğraşırken, kendisini bir amatör olarak görür, tabi ki, söz 
konusu Yunan profesyonelleriyle kıyaslandığında, bu böyledir. Yine o bir kuramcı ve her Stoa 
ilkesini, ne pahasına olursa olsun, savunan bir Stoa temsilcisi değildir. Kendisini, hep nostri 
yani ‘bizimkiler’ diyerek andığı Stoa filozoflarının içinde sayıyor, ancak bunun yanında çok 
rahat bir şekilde onlara katılmayıp fikirlerini de eleştirebiliyor. Bazen eleştirelliği ısırıcı ve 
hicivli bile olabiliyor, örneğin bir yerde, kurbanın geçerliliğiyle ilgili olarak bazı Stoacıların 
görüşlerinden bahsederken ‘Non tempero mihi quominus omnes nostrorum ineptias profe-
ram’6 diyor. Seneca’nın yararcı ve gevşek Stoacılığının başka bir göstergesi ise, doğru söyle-
diklerini düşündüğü vakit rakip okulların görüşlerini de kabul edebiliyor olmasıdır. Lucilius’a 
ilk mektuplarında muntazaman Epicurus’tan alıntılar yapar, çoğu kere uygulamada Stoacıların 
savunduğu yaşama tarzına oldukça benzeyen Epicurusçu yaşama tarzını takdir eder, hatta 
Epicurusçu felsefenin bu yaşamı desteklemesi, Stoa felsefesininkinden oldukça farklı ol-
masına rağmen, bunu yapar. 
Sorunun ilk kısmına gelirsek, Seneca gerçekten de bir Stoa sapiens’i, yani bilgesi olduğunu 
iddia etmemiştir, zira (Stoa düşüncesine göre) bilge öyle bir aşamaya varır ki, her eylemi 
doğaya göre şekillenir ve akıl ile erdemle yönetilir, dahası onun için doğayı, aklı ve erdemi 
izleme imkânının kalmadığı bir duruma düşmemesi gerekir. Bu bilgeliğin, yani sağduyululu-
ğun neredeyse imkânsız olacak ölçüde yüksek bir ideal olduğunu gösterir ve Stoacılar, in-
sanlık tarihinin tamamını göz önünde bulundurulursa, birinin bu seviyeye ulaşıp ulaşmadığı 
konusunda genelde sessiz kalmış, ziyadesiyle bu ideale doğru gelişim gösterme konusu üzeri-

 
4  Lat. Erdem. 
5  Lat. Takipçi, izleyen. 
6  Nat. 4b.6.1: ‘Bizimkilerin tüm saçmalıklarını ortaya sermekten kendimi alamıyorum.’ 
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ne durmuştur. Kişinin gerçekleştirmesi gereken bu gelişime Yunancada prokoptôn, Latincede 
proficiens denmiştir. Seneca bu ayrıma dikkat çeker, özellikle de şurada (Epist. 72.6): 
Hoc, inquam, interest inter consummatae sapientiae virum et alium procedentis quod inter 
sanum et ex morbo gravi ac diutino emergentem, cui sanitatis loco est levior accessio: hic nisi 
adtendit, subinde gravatur et in eadem revolvitur, sapiens recidere non potest, ne incidere 
quidem amplius.  Corpori enim ad tempus bona valetudo est, quam medicus, etiam si reddidit, 
non praestat – saepe ad eundem qui advocaverat excitatur: animus semel in totum sanatur. 
“Bilgeliğini tamamlanmış bir adam ile hâlâ gelişim göstermekte olan adam arasında, 
sağlıklı bir adam ile uzun süren ciddi bir hastalıktan kurtulmaya devam eden bir adam 
arasındakine benzer bir fark vardır; hastalığın şiddetindeki azalma, sağlıklı olma anlamına 
gelir: ancak dikkatli olmazsa, hemen bozulup eski haline geri döner, buna karşılık bilge 
herhangi bir geri dönüş yaşamaz ve asla yeniden hastalanmaz. Beden için sağlıklılık geçi-
cidir ve doktor iyileştirse bile, onun eski hasta haline geri dönmeyeceğinin garantisini 
veremez, fakat zihin bir kere iyileşti mi, tam iyileşir.” 
Yine Seneca kendisinin hâlâ gelişim aşamasında olduğunu, felsefî açıdan tam anlamıyla 
sağlıklı olmadığını, örneğin, arkadaşı Lucilius’a kendi gelişiminden öğrendiği dersleri 
vermeye istekli olduğunu gösterirken, dile getirir (Epist. 6.1-4): 
Intellego, Lucili, non emendari me tantum sed transfigurari; nec hoc promitto iam aut 
spero, nihil in me superesse quod mutandum sit.  Quidni multa habeam quae debeant 
colligi, quae extenuari, quae attolli?  Et hoc ipsum argumentum est in melius translati 
animi, quod vitia sua quae adhuc ignorabat videt; quibusdam aegris gratulatio fit cum ipsi 
aegros se esse senserunt.  (2)  Cuperem itaque tecum communicare tam subitam muta-
tionem mei; tunc amicitiae nostrae certiorem fiduciam habere coepissem, illius verae quam 
non spes, non timor, non utilitatis suae cura divellit, illius cum qua homines moriuntur, pro 
qua moriuntur.  (3)  Multos tibi dabo qui non amico sed amicitia caruerint: hoc non potest 
accidere cum animos in societatem honesta cupiendi par voluntas trahit.  Quidni non pos-
sit? sciunt enim ipsos omnia habere  communia, et quidem magis adversa.  Concipere 
animo non potes quantum momenti adferre mihi singulos dies videam.  (4)  ‘Mitte’ inquis 
‘et nobis ista quae tam efficacia expertus es.’  Ego vero omnia in te cupio transfundere, et 
in hoc aliquid gaudeo discere, ut doceam; nec me ulla res delectabit, licet sit eximia et 
salutaris, quam mihi uni sciturus sum.  Si cum hac exceptione detur sapientia, ut illam 
inclusam teneam nec enuntiem, reiciam: nullius boni sine socio iucunda possessio est.  
“Pek sevgili Lucilius, sadece değiştiğimi değil, dönüştüğümü de hissediyorum. Ancak 
henüz kendimi güvenceye almış değilim ya da bende değişmesi gereken hiçbir unsur kal-
madığına ilişkin beklentim yerine gelmiş değil. Kuşkusuz hâlâ bende daha da 
sıklaştırılması, azaltılması ya da daha göze çarpar hale gelmesi gereken birçok şey var. 
Aslına bakılırsa, bu bile ruhumun iyileştiğinin bir kanıtı, öyle ki, evvelce habersiz olduğum 
hatalarımı görebiliyorum. Kimi durumlarda, hasta olduklarının farkına vardılar diye hasta-
lar tebrik edilir. (2) Bu yüzden bendeki bu ani değişikliği sana göstermek istiyorum; 
ardından dostluğumuzda güçlü bir güven tesis etmeye başlamalıyım, öyle hakikî bir arka-
daşlık ki, umut, korku ve kişisel çıkar bile ayıramaz ondan, öyle bir arkadaşlık ki, onda ve 
onun için insanlar ölümle karşı karşıya gelir. (3) Sana birçoklarını gösterebilirim, arkadaş-
tan değil, arkadaşlıktan yoksun olan; ruhlar kayda değer arzuların birlikteliğine özdeş eği-
limlerle birlikte çizildiğinde, bu belki de mümkün olmaz. Neden mümkün olmaz? Olmaz, 
çünkü böyle durumlarda insanlar her konuda müşterek olduklarını düşünür, özellikle de 
kaygılar konusunda. Her geçen günün bana kazanç sağladığını gördüğüm bu sürecin ne 
kadar farklı olduğunu kavrayamazsın. (4) ‘Çok faydalı bulduğun bu hediyelerden bir 
kısmını benimle de paylaşsana’ dediğinde, bütün bunları, gerçekten sana aktarmak isterim 
ve sana bunları öğretmek için öğrenmekten mutluluk duyarım. Yararlı olsun, harika olsun 
fark etmez, hiçbir şey bana bir şey öğrenecek olmamdan daha fazla mutluluk vermez. Bil-
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gelik bana, gizli ve üstünü örtük tutmam şartıyla verilseydi, onu baştan reddederdim. Arka-
daşlarıyla paylaşamayacağı iyi bir şeye sahip olması, mutluluk vermez insana.” (Gumme-
re’in çevirisi7) 
Lucilius’a yazmış olduğu tüm mektup koleksiyonu, Seneca’nın felsefedeki gelişiminin bir 
resmi ve Lucilius’u (ve genel olarak okuyucuyu) ilkeyle, örnekle gelişim göstermeye 
ilişkin yüreklendirmesi olarak görülebilir. 
 
S: “Seneca Tragedyasının Stoacı Yorumu”8 başlıklı makalenizi 
biliyorum, Seneca Tragedyası üzerindeki Stoacı etkiler neler-
dir? Kısaca aktarabilir misiniz? 
 
Hine: Seneca’nın tragedyaları ile felsefesi arasındaki ilişki çok 
tartışılmış bir konudur. İlk bakışta felsefe ve tragedyalar farklı 
dünyalara aitmiş gibi görünür, zira Seneca’nın felsefesi insan 
mutluluğu için aklın ve erdemin önemini öne çıkarıp evrenin aklî, 
iyi nitelikli tanrısal ya da başka deyişle doğa veyahut kaderle 
yönetildiğini söyler; buna karşın tragedyaları akıl-dışılığın ve 
kötülüğün galip gelmiş gibi göründüğü, bazen karanlık tanrısal 
güçlerin insan yaşamında kaosa sebep olduğu ve insanların çoğu kere iyi düşünmeyi, evrenin 
tanrısal öngörüye göre işleyen düzenini reddettiği bir dünyayı resmeder. Bazı yorumcular 
Seneca’nın tragedyalarıyla felsefesinin uyumsuz olduğunu söyler. Bazıları onları kendi amacı 
olan ve felsefeyle bir bağlantısı bulunmayan, tragedya kaleme alma geleneğine uygun birer 
çalışma olarak görürken, bazıları Stoacılığın tartışmalı yüzeysel iyimserliği tarafından 
bastırılan insan doğasının ve evrenin iyiliğiyle ilgili şüpheleri somutlaştıran bu oyunları Sene-
ca’nın Stoacılığının karanlık yönünü sergilediğini düşünür. Bazıları var, Seneca’nın tragedya-
larının Stoacılığıyla tümden uyumlu olduğunu ve bir Stoacı içeriğinin bulunduğunu iddia 
eder. Başka bazıları bu oyunların, tasarlandığınca kötülüğe ilişkin bir dizi olumsuz örnek 
ortaya koyduğunu, korku uyandırarak bizi Stoa erdeminin çekiciliğine yönlendirdiğini söyler-
ken, bazıları ise daha özel ve ince bir şekilde, oyunların, insanî tutkulara ve duygulara ilişkin 
Stoa anlayışının etkisini gösterdiğini ve sergilediğini dile getirir: Stoacılara göre insanî tutku-
lar yanlış değerler yaratan yanlış yargılardan kaynaklanır (örneğin korku birisinin ya da bir 
şeyin bizi yaralama gücüne sahip olduğu yargısından kaynaklanır, oysa Stoacıya göre dışsal 
hiçbir şey, tümüyle bizim yetkimiz altında bulunan ve mutluluğumuza temel oluşturan erde-
mimizi ve aklımızı yaralayamaz); bazılarına göreyse Atreus ya da Medea gibi Seneca traged-
yaları yargı ile tutku arasında yakın bir bağ olduğu bilincini gösterirken, diğerleri bu bilincin 
yokluğunu gösterir. Benim bahsettiğin makaledeki görüşüm ise tragedyaların ahlâk dün-
yasının çok karışık olduğu yönündedir, tragedyalar, hem insanî hem de kutsal karakterlerle ve 
eylemlerle ilgili olarak birer ahlâk düşüncesi yansıtıyor yansıtmasına da, ele aldıkları sorunlar-
la ilgili olarak bilhassa Stoa düşüncesini yansıtma amacını taşıdıklarını söyleyemem; traged-
yalardaki ahlâk meseleleriyle ilgili olarak bir Stoa analizi yapmak mümkün ancak diğer felsefî 
bakış açılarından hareketle başka analizler de yapılabilir. 
 
S: Çevirdiğiniz ve üzerinde çalıştığınız için soruyorum, sizce Naturales Quaestiones’in 
Seneca külliyatı içindeki felsefî önemi nedir?  
 

 
7  Hine burada R. M. Gummere’in çevirisini kullanıyor. 
8  H. M. Hine, ‘Interpretatio Stoica of Senecan Tragedy’, in Entretiens sur l’Antiquité classique 

(Fondation Hardt, Geneva) vol. 50 (2003), 173-209, with Discussion, s.210-20. 
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Hine: NQ’nin temel konusu Eskiçağ âleminin meteoroloji dedi-
ği, modern meteorolojiden çok daha geniş bir alanı, sadece hava 
olaylarını değil aynı zamanda, örneğin, nehirler, depremler, 
kuyruklu yıldızlar ve meteorlar konusunu kapsıyor. Aristoteles 
Meteorologica’sında meteorolojinin sınırlarını belirlemişti buna 
karşın Seneca’nın NQ’si farklı şekillerde değerlendirilmiştir: 
1. On dokuzuncu yüzyılda ve yirminci yüzyılın başlarında NQ 
genelde kendi eserleri elimize ulaşmayan Yunan filozoflarının 
görüşleri üzerine yazılmış bir kaynak kitap olarak görülmüştü. 
Seneca Aristoteles’in elimizdeki Meteorologica’sında oluştur-
duğuna benzer bir zemin oluşturmuştur eserine, ancak eserde 
aynı konularda yazmış olan olan birçok yazar da vardır, bunlar-
dan bir kısmı Aristoteles’ten önce, bir kısmı ise sonra ya-

şamıştır, örneğin özellikle de Aristoteles’in Lyceum’daki halefi olan Theophrastus ve İ.Ö. 
birinci yüzyılda yaşamış, önde gelen Stoacılardan Posidonius. Bu yüzden Seneca’nın önemi, 
doğa bilimi ve diğer konularda Yunan düşüncesiyle gelişmiş yüzyıllara açılan bir pencere 
olmasındadır, buna bağlı olarak çoğu kere kendisinden önce yaşamış filozofların görüşlerini 
açıklar ve tartışmaya açar. 
2.NQ metodolojisi açısından da kayda değerdir. Seneca (eserinde) önceki yüzyıllarda 
yaşamış bir dizi düşünürün rehberliğinde yapılan bilimsel işbirliğinin ve bunun yüzyıllar 
boyunca geleceğe aktarılacağının farkındadır. Farklı bir açıdan yani etik açıdan bakarsak, 
Seneca Stoacılığın etik problemlere ilişkin tam anlamıyla kavramsal bir analiz sunduğunu 
düşünür (tam ahlâkî gelişim ise hem tek tek bireyler hem de toplum için oldukça farklı bir 
konudur: etiğe ilişkin kuramsal bilgi başka, kuramı uygulamaya geçirmek fazlasıyla başka 
bir şeydir); fakat bilimsel açıdan bakarsak, Seneca, fizikî âlemi bilmeye dönük büyük bir 
gelişim gösterilmişse de, yazık ki, çok daha fazlasının gerektiğini ve insanların uzunca bir 
süredir sadece yüzeyi kazımakla meşgul olduğunu düşünür. Bu bilimsel işbirliğine iştirak 
eden herkes, öncekilerin argümanlarını ve kanıtlarını dikkatlice dinleme, onları değerlendir-
me, olabildiğince yeni kanıtlar sunma ve kendi yargılarını oluşturma yükümlülüğüne sahip-
tir. İlerleme yavaş ve adım adım gerçekleşir. Seneca da nesnelerin doğasında, analojinin, 
meteoroloji meseleleriyle ilgili olarak bir düşünürün en önemli aracını oluşturması ve doğa 
ile analojinin sınırlarıyla ilgili olarak derin bir şekilde düşünülmesi gerektiği kanaatindedir. 
3.Sonuç olarak NQ sadece meteorolojik incelemeleri ele almaz, aynı zamanda etik, teolojik 
ve daha derin bir şekilde felsefî incelemeleri içerir (evvelce ikinci kitabın farklı içeriğiyle 
ilgili olarak söylediklerimi göz önünde tutabilirsin). Bu incelemeler çoğu kere NQ’nin tek 
tek kitaplarının açılış ve kapanış bölümlerinde yer alır. İncelenen konuların içeriği şöyledir: 
Ölümden korkmamaya ilişkin tembihler; düşüncesiz lüks yaşama ve doğanın lütuflarının 
suistimaline getirilen eleştiriler; gök gürültüsü ve yıldırımdan hareketle kehanetin önemi ve 
(Stoacılara göre) dönemsel olarak dünyayı yok eden sel felâketi. Bu bölümlerin, eserin bi-
limsel bölümlerine kötü bir şekilde bağlandığı ve bazen dağınık bilimsel argümandan sapma 
ve kopma anlamına geldiği düşünülmüştür. Fakat bugün bu bölümler genelde daha olumlu 
bir şekilde, Seneca’nın felsefesinin tümel doğasının göstergeleri olarak yorumlanıyor; zira 
ona göre etik, teoloji ve bilim kendisine dokunulamaz bir alanda bulunmuyor, aksine doğal 
olarak birbirine bağlıdır, fizikî dünyayı kavrayışımız nasıl davranacağımızı ve Tanrı’yı nasıl 
düşüneceğimizi, ona nasıl tapınacağımızı belirler; insan yaşamının farklı veçheleri NQ’te 
birbiriyle ilişki halindedir. Fakat yine de etik, teoloji ve bilimin Seneca’nın hazırladığı şema-
da nasıl birbiriyle ilişki halinde olduğu tartışma konusudur. 
 
S: Son olarak, bu alanda çalışanlara ne önerirsiniz? 
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Hine: Seneca’nın bitmez tükenmez bir çalışma alanı olduğu ve araştırmacılara birçok 
araştırma yapma imkânı tanıdığı aşikâr. Seneca’nın eserlerinden bazılarının (hatta NQ’nin 
birçok kitabı da dâhil olmak üzere) hâlâ modern yorumlara ihtiyacı var. Gerek oyunları, 
gerekse felsefe metinlerindeki dili ve tarzıyla ilgili yazılacak çok şey var. Felsefî görüşlerine 
ve Stoa tarihindeki ile gelişimindeki yerine, özellikle de, son dönemde akademilerde, Sene-
ca’nın kişinin karakteri ve insanî yetilerle ilgili görüşlerine dair çalışmalar sürüyor. Evvelce 
de bahsettiğim gibi tragedyalarıyla felsefesi arasındaki ilişki, tıpkı burada pek bahsetmeye 
fırsatımın olmadığı, felsefesiyle siyasî kariyeri arasındaki ilişki gibi, tartışma konusu olmaya 
devam ediyor. Başka bir konu da, aslında, Seneca’nın değerlendirilişidir, büyük ölçüde oku-
nuyor Seneca ve kendi döneminden bugüne kadar büyük bir etki bırakmış, tutkunlarını oldu-
ğu kadar yorumcuları da etkilemiş durumda. Ancak yine de Seneca’nın değerlendiriliş tari-
hini ve geçirdiği dönüşümleri inceleyecek birçok çalışmaya ihtiyaç var. 
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Heinz Dietrich’in sorularına Chomsky’nin verdiği cevaplardan oluşan bu kitapta 

özellikle Latin Amerika’daki değişimin nasıl bir süreç içerisinde gerçekleştiğine ana hat-
larıyla değinilmektedir. Jullian Sempill ve Denise Glasbeck tarafından yazılan “Önsöz”, 
Heinz Dietrich tarafından yazılan “Noam Chomsky’den Latin Amerika Üzerine” adlı 
kitabın içeriğinden bahseden bir yazı ve Heinz Dietrich’in Chomsky’le 1984-1998 yılları 
arasında yaptığı on bir söyleşiden oluşmaktadır. 

Bu kitapta Chomsky, öncelikli olarak, yapılan bazı yanlış uygulama ve isimlendirme-
lere dikkat çekmektedir. Ona göre Amerika’ya Colombus tarafından ayak basıldığı tarih 
olan 1 Ekim 1492 tarihi Amerikanın keşfi değildir; zira burası binlerce yıl önce üzerinde 
yaşayan yerli halk tarafından zaten keşfedilmişti. Olan şey, sadece Amerika’nın yabancı 
bir kültür tarafından işgaliydi. Dolayısıyla bu olaya keşif değil olsa-olsa fetih ya da istila 
denir. Nasıl Hitler’in iktidara geldiği gün kutlanmıyorsa, 100 milyon civarında insan öldü-
rüldüğünden dolayı keşif olarak adlandırılan bu olay da kutlanmamalı. Çünkü Colombus, 
bu anlamda milyonlarca insanın öldürüldüğü bir katliam başlattı. Bunu özgürlük olarak 
adlandırmak hayal dışı bir olaydır. Bugün 500 yıl önce olanlar hala devam ediyor ve bu 
aslında dünyanın Avrupalılarca istilasıdır. Ülke fethedilirken yerli halklara karşı yapılan 
saldırılar soykırım tarzındaydı. İnsanlar buna inanmak istemiyorlar, fetihler törenlerle 
anılıyor hiçbir şey yanlış kabul edilmiyor. Çünkü eğitim verilirken bu böyle öğretiliyor. 
Chomsky’ye göre eskiden buradaki insanlar nasıl küçük görülüyor idi ise bugün de burada 
yaşayanlara Hintli denmesinin nedeni aşağılama düşüncesinden kaynaklanıyor. Popüler 
kültür, yerlileri tehlikeli vahşiler ya da Avrupalıların yüksek uygarlığına erişememiş vah-
şiler olarak algılıyordu. 1960’lara kadar bu bariz bir şekilde ortadadır. Hatta Latin Ameri-
ka istilasında “eğer ortada bir acı varsa bu Hıristiyanlık inancının gelmiş olmasıyla telafi 
edilebilir” denilmiştir (s. 24). Bu gibi diğer bazı etmenlerin etkisiyle ABD bölgede tarihte-
ki en önemli güç oldu ve Latin Amerikanın kendisine bağımlı, itaat altında olmasını iste-
diğinden dış borçlar krizinde, müdahalelerde, çarpıtılmış kalkınma biçimlerinde ve önemli 
kültürel zenginlik taşıyan bölgelerin geri bırakılmasında bunun yansımalarını görebiliriz. 
Bu şekilde Latin Amerika bugüne kadar boyun eğdirildi. Sosyal ve ekonomik yapısal 
uyum ise yerli halkların katledilmesinin modern biçimi halini aldı. 

Buradan da anlaşılabileceği üzere, kitabın temel konusunu Latin Amerika oluştur-
maktadır. Chomsky’e göre, dünyanın bu bölgesindeki sorunlar kendi içinden kaynaklan-
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maktadır. Devletler varlıklı sınıflara ikame edilmiş durumdalar ve bunlar sosyal zorunlu-
luklardan muaf ve devlet erki tamamen onlara yönelmiş durumda. Bu durum çözülene dek 
bu ülkelerin kaynaklarını kendi refahları için kullanmak ya da bölgesel projelere imza 
atma şansları yok görünüyor. Bu bir iç sorun ve üstesinden gelinebilir. 1994’te San Re-
mo’da düzenlenen Cizvit Konferansı Raporuna göre Orta Amerika, bugün, 500 yıl öncesi-
nin keşifler ve sömürgeler çağından çok daha yağmacı olan küreselleşme olgusuyla karşı 
karşıyadır. Yani sömürgeciliğin 1492’den bugüne kadar süregeldiği vurgulanmıştır. Eko-
nomi politikalarını yönlendiren ve kaynak tahsisini düzenleyen baskın güç (piyasa değil) 
güçlü bir ulus-ötesi devlettir. IMF, Dünya Bankası, Amerikan Kalkınma Bankası, ABD 
Uluslararası Kalkınma Örgütü, Avrupa Birliği, BM Kalkınma Programı ve benzerleri ulus-
ötesi bir karakteri olan ve ülkeler üzerinde piyasadan çok daha fazla ekonomik nüfuza 
sahip, tek bir devlete ait ya da devletlerarası kuruluşlardır. Latin Amerika’ya yabancı 
sermayenin yaptığı yatırımlar, ya da yatırım gibi görünen hususlar sürekli bir ülkeden 
diğer ülkeye gider ve bunun sebebi vergiden kaçmak içindir ve buralarda uyuşturucu 
transferi ya da aklınıza ne gelirse onun için kullanılır ve ABD bankaları buraya akın eder. 
Fakat dünya bankasının ekonomistleri dışında herkes bunların üretken olmayan geldikleri 
hızla gidebilecek portföy yatırımları olduğunu bilirler. Bu ülkelerde olumlu gelişmelerin 
olması pek arzulanmaz. 1954’te ABD Devlet Bakanlığı görevlisinin yaptığı açıklamada 
bunu görmek mümkündür; “Guatemala, Honduras ve El Salvador’daki istikrar giderek 
artan bir tehlike oluşturmaktadır. Yaptıkları tarım reformu güçlü bir propaganda silahıdır. 
Üst sınıflara ve büyük yabancı yatırımcılara karşı, işçilerin ve köylülerin arkasındaki güçlü 
çabalarla başlatılan geniş sosyal program, kendi ülkelerine de aynı koşulların egemen 
olduğu Orta Amerikalı komşu halkları heyecanlandırmaktadır” (s. 89).  

Chomsky’ye göre gerilla hareketleri önemli bir sosyal tabana sahip oldukları sürece 
ulusal özgürlüğe anlamlı katkılardır. Eğer gerilla hareketi iktidarın sosyal adaleti ve insan 
haklarını genişletmekteki isteksizliğine karşı halk mücadelesinin dışavurumu ise uygula-
nabilir bir mücadeledir. Ancak Latin Amerika’da bu tabanı büyük ölçüde kaybetmişlerdir. 
Orta Amerika’da bu gruplar etkili devlet terörü nedeniyle halk içindeki tabanlarını hızla 
kaybettiler ve büyük ölçüde güçten düştüler. Siyasi ortamda bir parça yaşama kabiliyetine 
sahip olabilirler. Halk hareketleri gerilla hareketine dönüşüp dönüşmeyeceği iktidarın 
şiddet ölçüsüne bağlıdır. Eğer sosyal adalet ve insan hakları taleplerini reddederlerse ve 
devlet baskısı artarsa insanlar kendilerini savunabilirler. Bu gibi sorunların yanında sö-
mürgecilik döneminden beri Latin Amerika’nın en büyük sorunlarından biri de ülkeler 
arası ilişkiler olmuştur. Hatta ülke içindeki bölgeler bile birbirlerinden koparılmış, tek-tek 
yabancı emperyalist güçlere bağımlı kılınmışlardır. İç ilişkilerin bozulması, İspanyol sö-
mürgeciliği döneminde başlamış, İngiliz nüfuzu altındayken devam etmiş ve geçmiş 
yıllarda, ABD nüfuzu altında ülkeler, hatta bölgeler arasındaki bağlar zayıf kalmaya de-
vam etmiştir (s. 125).  

Chomsky, sadece Latin Amerika değil, genel olarak dünyanın içinde bulunduğu du-
rumdan hareketle şu kanaatini dile getirmektedir: “Aydınlanma ideallerinin hala geçerli 
olduğunu ve çok ciddi bir biçimde ele alınması gerektiğine inanıyorum. 18. yüzyılda ya-
şamıyoruz tabii ki. Her şey çok farklı ve bu değerler çağdaş koşullara adapte edilmek 
zorunda. Von Humboldt, Adam Smith ve Manchester liberalizminin kurucularına ilham 
olan düşünceler, kapitalizm öncesi düşünce biçimleridir. Bunların anti-kapitalist olduk-
larını söyleyemeyiz, fakat bu idealler kapitalizmin kayalarına çarpıp parçalandılar. Bu 
kayalar, klasik liberalizm ve aydınlanma fikirlerini yok ettiler. Popüler mücadelelerde 
tekrarlanan bu idealler, çok ciddi bir şekilde ele alınmak zorunda” (s. 116).  

Chomsky’e göre, postmodernizm de, entelektüel topluluğun insanların kafalarını 
karıştırma ve onları marjinalize etme çabasının bir parçası. “Hiçbir anlama gelmediğini 
söylemek istemiyorum fakat kavramın %90’ının bir aldatmaca olduğunu düşünüyorum. 
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Ancak çok kullanışlı bir kavram, entelektüellerin pozisyonunu sağlama alıyor” (s. 108). 
Sonuçta ABD, Körfez Savaşından beri dünyanın geri kalanını, kendi karşı planının uygu-
lanmasını sağlayacak şekilde sindirdi. Bu bir bakıma entelektüellerin büyük çoğunluğunun 
son 20-30 yıldır satılmış olmalarından kaynaklanıyor. Ortada pek fazla kimse yok. Ente-
lektüeller bu anlamda gerçek sorumluluklarını yerine getirmiyorlar. Getirmeye 
çalışanlarda farklı şekillerde dışlanıyorlar veya dışlanmaya çalışılıyorlar. Chomsky’ye 
göre günümüzde sadece entelektüeller veya medya mensupları değil ABD yönetici sınıfı 
gerçek bir cinnetten geçiyor. Fakat bu endişe değil bir histeri şeklinde. ABD Başkanının 
konuşmalarını yazanlar fantastik yalanlar üretiyorlar. Bunlar Naziler ve Stalin dışında 
tarihsel paralellikte benzerini bulması zor şeyler.  

Sonuç olarak Amerika’nın dünyaya adalet ve barışı sağlamadığını ve bu yaklaşım 
tarzıyla sağlayamayacağını savunan Chomsky, Obama’nın seçim kampanyasını belirleyen 
slogandaki, ‘inanabileceğin değişim’, ‘barış içinde bir dünya’ya doğru hareketleri kapsa-
madığını belirterek kendisinin sahip olduğu fikri yapının halen devam ettiğini ortaya koy-
muştur. 
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İNSAN HÜRRİYETİNİN METAFİZİK TEMELLERİ 
 

Ahmet Çapku* 
 
 
Gürbüz Deniz, İnsan Hürriyetinin Metafizik Temelleri, İstanbul: Litera Yayıncılık 
2010, 223 sayfa. 
 
Konu ‘insan hürriyeti’ olunca meselenin fevkalade çetrefilli olduğu kendiliğinden an-

laşılır. Çünkü bünyesinde Tanrı ve sıfatları, varlık mertebesi, insanın iradesi-istitaatı-ihtiyarı 
ve bilgisi, kaza-kader, ahlak ve ahiret gibi pek çok hususu barındırır. Nitekim konuya dair 
görüş beyan etmiş büyük düşünürlerin ifadeleri de bu doğrultudadır. İnsan hürriyeti bağ-
lamında Meşşâî filozoflarla ilgili kitap çapında yayımlanmış olan bu eser, bir giriş ve üç ana 
bölüm ile değerlendirme ve sonuç kısımlarından oluşmuştur. Mezkur üç filozofun her birine 
birer bölümün tahsis edildiği [Fârâbî, s. 18-73; İbn Sînâ, s. 77-165; İbn Rüşd, s. 169-192] 
çalışmada, düşünürlerin temel metinlerinin konuyla ilgili kısımları /cümleleri incelenmiş ve 
bunlar üzerine yorumlar yapılarak bir bütünlük içerisinde mesele ortaya konulmaya 
çalışılmış ve böylece konuyla ilgili yeni bir telif ve metin inşasına gidilmiştir. Giriş kısmında 
belirtildiği üzere Meşşai filozoflardan Fârâbî, İbn Sînâ ve İbn Rüşd’ün insan hürriyetine dair 
görüşlerinin incelendiği bu çalışma, eski klasik çalışmaların aksine filozofların sistemi dâhi-
linde konuya dair farklı bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır. Eserde temel sorular olarak 
şunlar ele alınmıştır: Mezkür düşünürlerin sistemi acaba insana hürriyet imkânı sunuyor mu? 
Tanrı ile âlemin bağlantısı nedir? Allah, -sudûr teorisi bağlamında- akıllar silsilesi, yetenek-
leri ile birlikte insan ‘hürriyet’ açısından ne konumdadır?   

Fârâbî ve İbn Sînâ’nın insan hürriyetine bakışı, düşünce sistemleri gereği, metafizikten 
fiziğe doğru gelişen bir çizgide iken İbn Rüşd’de fizikten metafiziğe doğrudur. Buna göre 
Fârâbî’nin meseleyi ele alışı Tanrı’nın varlığından hareketle ve fakat insanın da çözüme 
dâhil edildiği bir görünüm arz eder. Şöyle ki; korku ve ümit, geleceğin bilinememesi gibi 
hususlar insanı harekete geçiren etkenlerdir. Hareket ile birlikte kişinin irade ve tercihi de 
ortaya çıkar. Gerçekte bir konuda irade ve tercih ortaya koyabilmek sadece insana özgüdür. 
İnsanın ‘hareket’i için uzak (Tanrı) ve yakın (semavi akıllar) sebeplerin varlığını dile getiren 
Fârâbî, insanı iyi ya da kötü herhangi bir harekete yönlendiren icbarî bir sebebin olmadığı 
düşüncesindedir. Bununla birlikte insan mizacı, kişinin kendine özgü yetenekleriyle birlikte 
şahsi gayreti ve Faal Aklın etkisiyle değişebilir niteliktedir. Bu açıdan her insanın sorumlu-
luğu da farklılık arz eder. Hareketin meydana gelmesi için irade ve düşünce gibi iki önemli 
unsura dikkat çeken filozofa göre irade, duyum ve tahayyüle bağlıdır. İhtiyarın ortaya 
çıkmasında etkili olan ve Faal Akılla irtibatlı bulunan düşünce gücü ise insana özgüdür. 
Demek ki, tahayyül genel iken teemmül özelleşmiş tercih olarak karşımıza çıkar.  

 
* Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi. 
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İnsanın hürriyetine konu olan hareketlerde bir şeye güç yetirmek anlamında istitaat, fi-
lozofumuza göre insanın tabiatında mevcuttur. İhtiyar konusunda ise sebeplilik bağına deği-
nen Fârâbî, insanın ihtiyarına konu olan şeylerin Allah tarafından yaratılmış olması hasebiyle 
insanın seçimi ve akletme yetisinin yani iradesinin verili bir şey olduğunu dile getirir. Buna 
mukabil kendi özünde muhtar olan insan verili olanları kavrayıp tercihini yapar ve onu buna 
icbar eden herhangi bir şey yoktur. İnsan tabiatının iyilik ve kötülük yapmaya müsait yapıda 
olduğunu belirten Fârâbî, eğer ki fail, yaptığı işin iyi ve kötü olduğunu bilirse yaptığından 
mesul olur, görüşündedir. Şu kadar var ki, mesuliyetin geçerli olabilmesi için failin, yaptığı 
işin bilgisine sahip, şuurlu ve iradesi o konuda etkin olmalıdır. Aksi halde sorumluluktan söz 
edilemez.  

Eserde Fârâbî’nin düşünce sisteminde insan hürriyeti ile ilgili ele alınan bir diğer konu, 
sudûr teorisi bağlamında semavî akıllar ve onların ay-altı âleme etkisidir. İnsanın düşünce ve 
hareketi noktasında Faal Akıl, bilkuvve halde bulunan insanın düşünme yetisini bilfiil hale 
getirir. O, göze nisbetle güneş gibidir. Ancak gün ışığına çıkma gayreti yani iradi bir eylem 
insandan gelmelidir. İnsanın özgürlüğü açısından her şeyi Tanrı’nın kaza kaderiyle ilgili 
olarak değerlendiren Fârâbî, konuyla doğrudan ilgili olan şerri/(kötülük) ise süfli âlemdeki 
değişimle bağlantılı olarak görür. Gerçekte ontik manada mutlak kötülükten söz edilemez. 
Şu halde Muallim-i Sani’ye göre, hiçbir şey yapmadan kadere teslimiyetçik cebrî bir yak-
laşımdır ki, tasvip edilemez. İnsana düşen, iradi eylemiyle, bildiği iyiyi, doğruyu ve güzeli 
aramaktır. Kişinin irade özgürlüğü bağlamında Tanrı’nın bilgisi/(ilim) de önemli bir husus-
tur. Tanrı’nın bir şeyi ezelde bilmesi, kişinin eylemini zorunlu kılar mı? Eğer zorunluluk 
varsa sorumluluk, ödül ve ceza da olmaz. Fârâbî bu konunun çözümünde şöyle bir yöntem 
takip eder: Nasıl ki varlık hiyerarşisinde Zorunlu Varlık, mümkün varlığa hâkim ise insan da 
eylemlerinde kendini aşan bir iradenin egemenliği altındadır. Ne var ki, bu durum, insan 
iradesinin icbar altında olduğunu anlamına gelmez. Çünkü bir insanın herhangi bir eylemine 
dair Tanrı’nın bilgisi, o kişinin o eylemi yapıp yapmama kudretini ortadan kaldırmaz. Bunun 
yanında Tanrı, insanın mahiyetini doğruya ve yanlışa belirlemiş değildir. Tanrı, insanın 
varlığının nedeni ve onun eyleminin dolaylı failidir. Varlığa dair Tanrı’nın bilgisi her an 
‘bilfiil’ iken insandaki eylemlere dair istitaat ve insanın irade-kudret çerçevesindeki failliği 
bilkuvve haldedir. Yazarın belirttiği üzere bilkuvve halin bilfiil hale çıkarılması insanın 
özgürlüğünün vücut bulduğu alandır. Fârâbî böylece en zor konulardan biri olan irade hürri-
yeti meselesini, Tanrı’yı merkeze alan Cebriye ya da insanı merkeze alan Mutezile düşünce-
sinin aksine, Tanrı’nın insan eylemlerinde dolaylı fail olması hasebiyle meseleyi Tanrı ve 
insan eksenli olarak çözüme kavuşturmaya çalışmıştır ki, yazarın ifadesiyle bu yaklaşım ilk 
olarak Fârâbî’ye özgüdür (s. 68). Benzeri yaklaşımın daha belirginlik kazanmış halini İbn 
Sînâ’da görmemiz mümkündür.  

Eserin İbn Sînâ bölümünde öncelikle ele alınan konular Tanrı’nın tikelleri bilip bilme-
mesi tartışması ile sudur teorisi bağlamında Tanrı’dan zorunlu olarak taşan varlığın O’nun 
ezeli bilgisi ile sonsuza kadar belirlenmiş olduğu iddialarının irdelenmesi olmuştur. 
Gazzâlî’nin, İbn Sînâ’yı eleştirdiği temel noktalardan biri olarak Tanrı’nın tikelleri bilmediği 
şeklindeki mesele öncelikle vuzuha kavuşturulmaya çalışılmıştır (s. 78-104). Bu noktada 
yazar, İbn Sînâ’nın metinlerini genel okuma şeklinin Gazzâlî’yi ve onun gibi düşünenleri 
haklı imiş gibi gösterebileceğini ve fakat Şeyhu’r-Reis’in eserlerinin derinlemesine okun-
ması halinde meselenin böyle olmadığını ifade eder (s. 79). Buna göre eğer Tanrı ay altı 
âlemdeki tikelleri bilmiyorsa ferdi sorumluluk söz konusu olamaz. Şayet ezelden beri âlemde 
belirlenmişlik varsa bu durumda da insanın irade ve hürriyeti tehlikeye girer. Onun için 
eserde İbn Sînâ’ya göre Tanrı ve sıfatlarının anlaşılması ve sudur teorisinin insan hürriyeti 
açısından tahliline önem atfedilmiştir. Tanrı’nın sıfatları bağlamında değinilen yaratılış ko-
nusu ise meselenin ne kadar hararetli tartışmaları bünyesinde barındırdığının canlı şahidi 
gibidir. Öyle ki, yazarın bu noktada, İbn Sînâcı bakış açısıyla, şu iki hususu dile getirmesi 
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dikkat çekicidir: Kelamcılar, varlığın, yokluktan yaratıldığını kabul ederler. Aynı zamanda 
cennet ve cehennemdeki hayatın da daimi/ebedi olduğunu düşünürler. Şu halde varlığın, 
varlıktan meydana gelmesinin alemin ezeliliğini gerektireceğini düşünenlerin bir varlık 
olarak insanın öte dünyadaki varlığını ebedi görmeleri çelişkilidir. Aynı şekilde eğer ki her 
şey Allah’ın ilminde varsa, varlık hakkında yokluktan söz edilemez. Problemin kaynağı, 
Kelamcıların, Tanrı’nın sıfatlarını ezeli ebedi olarak kabul ettikleri halde bu kabule ters 
düşen yoktan yaratmayı kabul etmelerindedir (s. 130).  

Şeyhu’r-Reis’in düşüncesinde Tanrı, cinsi ve faslı olmadığı için tanımı yapılamayan ve 
varlığın kendisiyle temellendirildiği Zorunlu Varlık’tır. O’nun zatı ile sıfatları aynıdır. Özel-
likle Tanrı’nın sıfatlarının ilim sıfatına; ilim sıfatının ise zat’a indirgendiği bu bakış açısında 
Tanrı’nın ilmi, O’nun yaratması demektir. Eğer ki Tanrı’nın akletmesi onun var etmesi de-
mekse bu durumda O’nun bilgisi tümelden tikele her şeyi kuşatır. Şu halde Tanrı her an 
bilfiil kudret, bilfiil irade ve bilfiil âlimdir. Bu noktada değişime konu olan varlıklar ile deği-
şime konu olmayan/olmaması gereken Tanrı’nın bilgisi nasıl telif edilebilir sorusu gündeme 
gelir. Yazar, İbn Sînâ’nın, bu önemli sorunun çözümünde Tanrı’yı her türlü noksanlıktan 
tenzih adına ‘değişim’ olgusunu aracı varlıklar olarak görülen semavî akıllar ile temellendir-
diğini belirtir. Eserde semavî akıllar denilen varlıkların dini terminolojide melekler adıyla 
karşılandığı bilinmekle birlikte sudûr teorisi bağlamında mezkur akılların ne tür fonksiyon 
icra ettikleri oldukça faydalı şekilde vuzuha kavuşturulmuştur. Buna göre Faal Akıl (diğer 
adıyla Cebrail) her ne kadar yaratılmış varlık alanına ait kendisine verilen ilahi bilgiye sahip 
olsa da kendisinin mümkün varlık olması onun da değişime istidatlı olduğunu gösterir. Faal 
Akıl nasıl ki ay-altı âleme etki ediyorsa insan da özgür iradesi ile yaptığı dua ve ibadetleriyle 
ay-üstü âlemi etkiler. Demek ki, Tanrı, akıllar vasıtasıyla varlık âlemine dolaylı etkide bulu-
nur. İnsan da Faal Aklı etkileyerek irade ve hürriyetini ortaya koyar. Tanrı’nın değişmeyen 
ilminden, değişen varlıkların bilkuvve halleri insanın irade ve kudretiyle bilfiil hale gelir ki, 
insan hürriyetinin meydana çıktığı saha burasıdır.  

Eserde irade hürriyeti hususunda üzerinde önemle durulan konulardan biri de şer prob-
lemidir. Sudur en üst seviyedeki varlıktan en alt seviyedeki varlığa uzanan bir yapı arz ettiği 
için Vacib Varlık’tan uzaklaşıldıkça varlığın kemalinde eksilme olur ki, bu bir çeşit şerdir. 
Aynı zamanda şerrin kaynağını noksanlık ve değişimde göre filozof, maddeyi de şerrin 
sebeplerinden biri olarak değerlendirir. Gerçekte İbn Sînâ’ya göre ontik manada şer yoktur. 
Çünkü hayr-ı mahz olan Allah, bir varlık olarak kötülüğü yaratmaz. Şu halde insanın ontolo-
jik yapısı da iyi ve hayırdır ve eşyada asıl olan ibahadır. Bununla birlikte insanın ilahi ilme 
uygun şekilde davranış sergileyip sergilememesi yani imtihana tabi tutulması onun iradesi ile 
ilgilidir. Çünkü ahlaki bir fiilin ortaya çıkabilmesi insanın iradi eylemiyle mümkündür. Her 
şeyin bilgisi Tanrı’da bilfiil iken insanın geleceğe dair bilgisi bilkuvve haldedir. Onun fiile 
çıkabilmesi ise irade ve eyleme muhtaçtır. İnsanın kendi yeteneklerini bilfiil hale getirmesini 
kim tayin eder sorusuna İbn Sînâ, üstadı Fârâbî gibi, hem Tanrı’yı hem de insanı dikkate 
alarak çözüm bulmaya çalışır. Şöyle ki; Gerçekte Tanrı’nın iradesi dışında (kendi başına var 
olabilen) herhangi bir irade yoktur. İnsan aklı ve iradesi dış tesirlerle işler. Dış güçleri ise var 
edip düzenleyen Allah’tır. Yani ontik olarak insan iradesi Allah’a bağlıdır. Bununla birlikte 
insan, doğuştan masumdur ve onda fazilet ya da rezilete yönelme istidadı vardır. İnsan, 
eylemlerinde şuurlu, akıllı ve fiillerinde tercihe sahip olan bir varlıktır ki, bu yönüyle insan 
özgürdür. Şu halde insan gerek ay-üstü âlemden etkilenmesi ve gerekse ay-üstü âlemi dua ve 
ibadetleri ile etkilemesi yönüyle adeta muztar surette muhtar bir varlık konumundadır (bkz. 
İbn Sînâ, Ta‘likât, nşr. A. Bedevi, s. 50-51, 130-131; a.mlf., Risâletu’l-Kaza ve’l-kader, 
Câmiu’l-Bedâ‘î içinde, s. 60) ki, böylece İbn Sînâ, meseleyi hem Tanrı’yı hem de insanı 
dikkate alarak çözme yoluna gitmiştir.  

İbn Rüşd meseleyi öncelikle akli-nakli delillerin tahlili ve irade hürriyeti bağlamında 
mezheplerin görüşlerinin incelenmesi açısından ele almıştır. Cebriye, Mutezile ve Eş’ariliğin 
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değerlendirildiği bu mevzuya İbn Rüşd’ün bakışı tahlilî ve tenkidîdir. İrade hürriyeti konu-
sunda birbiriyle çelişik görünen nassın tahlil edilmesi İbn Rüşdün çözüm aradığı noktadır. 
Eğer ki insan, kendi fiillerinin yaratıcısı kabul edilirse bu durumda âlemde Allah dışında 
başka yaratıcılar gündeme gelir ki bu geçersizdir. Filozofun burada Mutezile’yi tenkit ettiği 
açıktır. Yazarın bu noktada; “Bizce Mutezilenin temel çıkmazı, duyu dünyasının ötesinin de 
insan iradesiyle belirleniyor olduğunu ihsas ettirmesinde aranmalıdır” ifadesi konuya açıklık 
getirmektedir. Eğer ki insan, eylemlerinde özgür değilse onun cebir altında olduğu gündeme 
gelir ki, bu da olmaz. Öyleyse çözüm, külli irade ile cüz’i irade arasında bir fiilin varlığının 
ortaya konulmasıdır. Bilindiği üzere insanın eylemleri, onun iradesi ile iradesini etkileyen 
harici sebepler vasıtasıyla oluşur. İrade dışı sebepler Allah’ın takdiri iken iradeyi etkileyen 
dahili sebepler ise doğrudan insanın kendisi ile ilgilidir. Gaybi bilgiyi sadece Allah bilir. 
İnsanın kendisi için gayb olan şeyler ise zamanla ortaya çıkar. Böylece İbn Rüşd, yazarın 
ifadesiyle, “kelami ekollere kıyasla hürriyet konusunda çok daha özgün” bir düşünce ortaya 
koymaktadır (s. 192). Demek ki, insanın kendisine ait gaybı bilebilmesi onun eylemde bu-
lunmasına bağlıdır. Yani kişinin kaza’sının ortaya çıkması onun kazanımı ile ilgilidir. 
Varlığa gelen şey ise onun kaderi olur. Öyleyse Cebri ya da Mutezili bir konuma düşmemek 
için yapılması gereken şey, Tanrı’nın ve insanın iradesini aynı anda hesaba katmaktır. Bu 
açıdan İbn Rüşd, selefleri Fârâbî ve İbn Sînâ gibi, insanı, fiillerinin yegane faili olarak gör-
mez.  

Yazarın değerlendirme kısmında altını çizdiği hususlardan biri olarak Ehl-i Sünnet, Al-
lah’ın zat ve sıfatlarını kendi fonksiyonelliği içinde ayrı-ayrı değerlendirirken Meşşai filozof-
lar zat ve sıfatları aynı olarak görmüştür. Öyle ki, sıfatlar ilim sıfatına, ilim sıfatı ise zâta 
indirgenmiştir. Bu açıdan Tanrı’nın ilim sıfatı yanında kudret, ihtiyar, yaratma gibi diğer 
sıfatların tamamı O’nun zatının aynı olarak değerlendirilmiştir (s. 198). Fârâbî ve İbn Sînâ, 
değişim problemi noktasında Tanrı’yı noksanlıktan tenzih için, aracı varlıklar konumundaki 
semavi akıllar ve Faal Aklı kabul ederken İbn Rüşd’ün bu fonksiyonu sebeplilik zincirine 
vermesi, düşünürlerin, yaratılış ve varlık mertebelerine farklı bakışlarının yansımasıdır. 
Eserde ilk iki filozofun sisteminde sudûr teorisine konuyla ilgili olarak değinilmiş iken yine 
konuyla irtibatı açısından İbn Rüşd’ün (sürekli) yaratma ve varlık mertebeleri düşüncesine 
yer verilmesi uygun olurdu. Öyle anlaşılıyor ki, irade hürriyeti bağlamında kul, Allah’a 
nisbetle icbar ve fakat kendinde olan imkânlara nisbetle hür şeklinde bir görünüm arz eder. 
Yazar bu noktada mezkûr Meşşai filozofların, kendilerinden önceki düşünürlerin konuyla 
ilgili açıklamalarındaki yetersizliğe ve tutarsızlığa çözüm getirdiğini belirtir (s. 199). 

İbn Rüşd bölümünün, diğerlerinde nisbetle kısa tutulduğu bu çalışmayı rahatça anlaya-
bilmek için öncelikle Meşşai felsefenin kavramlarının bilinmesi gerektiği hususu açıktır. 
Sözü edilen eserin öncelikle işin ehli için yayımlandığını düşünsek bile sıradan okuyucu da 
hesaba katılırsa eserin sonunda küçük bir lügatçenin olması faydalı olurdu. Ayrıca irade 
hürriyeti bağlamında Tanrı’nın sıfatlarına (özellikle ilim sıfatına) kelam ve tasavvuf ekolleri-
nin yüklediği anlamlara biraz daha yer verilerek okuyucu için daha detaylı mukayese imkânı 
sunulabilirdi. Bunun yanında irade hürriyeti meselesini en yakından ilgilendiren bir diğer 
hususun ahlak problemi olduğu açıktır. Bu konunun eserde daha fazla yer almasını umabilir-
dik. Ne var ki, eserin adından da anlaşılacağı üzere çalışmada meselenin metafizik temelleri 
esas alınmıştır. Adı geçen filozofların her biriyle ilgili aynı konuda daha önce makale, yük-
sek lisans, seminer çapında muhtelif çalışmalar olmakla birlikte her üç filozofun düşüncesin-
de irade hürriyetinin metafizik temellerinin sistemli şekilde çalışılmış ve yayımlanmış olması 
açısından bu eser İslam düşüncesi sahasında oldukça spekülatif ve çetrefilli olan bir konuyu 
imkan ölçüsünde vuzuha kavuşturmaktadır. 

 
 



 Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Sayı 19, Mart 2011, s. 535-537 

 

 
 
 
 
 
 

KÜRESELLEŞME VE ÇAĞDAŞLAŞMA SÜRECİNDE 
FELSEFENİN ÖNEMİ 

 
Reşad İlyasov* 

 
 
Küreselleşme ve Çağdaşlaşma Sürecinde Felsefenin Önemi, İlham Memmedzade, 
Bakü: Teknur Yayınları 2009, 220 sayfa. 
 
Azerbaycan’ın felsefe, etik ve siyaset bilimi alanında yetişmiş en önemli 

araştırmacılarından birisi sayılan ve şu anda Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Felse-
fe, Sosyoloji ve Hukuk Enstitüsü Başkanlığı görevini sürdüren Prof. Dr. İlham Mem-
medzade’nin bu kitabı, çağdaş dönemde Azerbaycan’da felsefi düşüncenin durumu ile 
ilgili önemli deskriptif bilgiler ve tahliller içermektedir. Eserin felsefi sorun olarak gördü-
ğü en önemli konu, modernleşme sürecinde Azerbaycan’ın düşünsel düzeyde sorunlara 
yanıt bulması, “batılılaşma”, “modernleşme” gibi kavramlar bağlamında milli değerlerin 
yok olmasının nasıl önlenebileceği meselesidir. Küreselleşme sürecinde hem milli-manevi 
değerlerimizin, hem de çağdaş değerlerin felsefi tahlile tabi tutularak Azerbaycan’daki 
felsefi düşüncenin bu bağlamda yeniden yapılandırılmasına katkı sağlamak, bu eserin 
temel hedefleri arasındadır. 

Kitap, giriş, beş bölüm ve bir sonuçtan oluşmaktadır.  
Yazar, Giriş kısmında ve “Metodolojik Problemlere Yaklaşım” adlı birinci bölümde 

metodolojik olarak Azerbaycan’da gerçekleşen küreselleşme ve sosyal-kültürel süreçte 
karşılıklı etkileşimi konu edinmektedir. Yazarın bu bölümde konuyla ilgili olarak yaptığı 
önemli tespitlerden birisi şudur ki, Azerbaycan, çağdaş dönemde her alanda olduğu gibi 
felsefi-düşünsel düzeyde de, küreselleşme ve çağdaşlaşma etkileşimi içerisinde kendini 
bulmuştur. Memmedzade, Azerbaycan’ın kültürel ve coğrafi olarak hem Batılı hem de 
İslamî değerleri kendinde barındırdığını veya hem jeopolitik hem de bilimsel anlamda 
böyle bir stratejiye gereksinim duyduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda kitabın yazarı 
felsefi ve düşünsel düzeyde hem Batılı, hem de geleneksel değerlerin yeniden anlaşılması 
ve yapılandırılması için felsefinin öneminin gün geçtikçe Azerbaycan’da arttığının ve 
gerekli olduğunun altını çizmektedir. Yazar, tüm bu felsefi tahlillerin ve kültürlerarası 
diyalogların kendini anlama ile beraber öteki medeniyetleri anlamaktan geçtiğini de ifade 
etmektedir. 

Yazar, söz konusu bölümde Azerbaycan’daki felsefi düşüncenin yapısı ile ilgili ola-
rak merhum cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in “Azerbaycancılık” düşüncesini de ele al-
makta ve Türkiye ile tüm alanlarda olduğu gibi felsefi-düşünsel alanlardaki ilişkilerin “bir 
millet iki devlet” ilkesince hareket edildiğini açık bir dille ortaya koymaktadır. Yazar, 
tarihsel açıdan Sovyet dönemi felsefi düşüncesinin ideolojik bir yapıya sahip olduğunu ve 
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Azerbaycan’da çok yönlü ve yirminci yüzyıl felsefi ekollerinin ciddi anlamda öğrenilmesi 
ve araştırılmasının engellendiğini ve hatta yanlış bilgiler üzerine kurgulandığını belirtmek-
tedir (s. 7-39). Diğer taraftan, Memmedzade, ciddi anlamda Batılı dilleri felsefi alt yapıları 
ile bilen filozofların yetersiz sayıda olduklarına dikkat çekmektedir. Ona göre, İslam felse-
fesi ve düşüncesini araştıran uzmanlar da henüz ciddi anlamda çalışmalar üretmiş değil-
lerdir. Bu noktada, istisnaların yanı sıra çoğunlukla hem Batı hem de Doğu filozoflarının 
düşünce sistemlerini araştıran eserler birinci elden değil, ikinci ve üçüncü elden kaynakla-
ra dayanılarak yazılmaktadır. Ancak bu konularda az da olsa daha ciddi felsefi eserlerin 
ortaya çıkması, umut verici gelişmelerden biri olarak değerlendirilmektedir. Memmedza-
de, meşhur Rus düşünürü B. U. Uspenski’ye dayanarak felsefi anlamda tarihsel süreçlerin 
tahlilinin, tarihi konuların felsefi olarak ele alınmasının tarih felsefesi açısından Azerbay-
can’daki düşünsel gelişmelere katkı sağlaması bakımından önemli olduğunu vurgulamak-
tadır (s. 39-55).  

Yazar, ikinci bölümde “Felsefe ve Siyaset Biliminin Güncel Problemleri” başlığı 
altında, Azerbaycan toplumunu tahlil etmemiz için çağdaş sosyal-kültürel felsefi ekolleri 
ciddi şekilde bilmemiz gerektiğinin altını çizmektedir. Çünkü söz konusu birikime sahip 
olarak modernleşme ve gelenekle ilgili konularda önemli sonuçlara ulaşabiliriz. Bu bö-
lümde toplumsal dönüşüm açısından karşıt görüşlerin anlaşılması konusunu da irdelen-
mekte ve Azerbaycan’ın hem ekonomik, hem de düşünsel olarak gelişimi için söz konusu 
etkenlerin önemli olduğunu vurgulanmaktadır. Memmedzade bu bağlamda, Azerbay-
can’daki mevcut siyaset bilimi ve metodolojisini de incelemektedir. Ona göre, siyaset 
bilimi Azerbaycan’da daha yeni-yeni gelişmekte olduğu için bu gelişime ilişkin değerlen-
dirmelerin mukayeseli bir şekilde yapılması gerekir. Yazar, siyasetin rasyonellik, ordu ve 
ekonomiye bağlı olduğunu belirterek Güney Kafkasya’daki problemlerin çözümünde bu 
üç anlayışa bağlı kalınması gerektiğini örneklerle ortaya koymaktadır (s. 56-95). 

“Felsefe ve Etiğin Bazı Problemleri” adlı üçüncü bölümde, “taklit etiği” konusu 
tartışılmakta ve ünlü Rus düşünürü A.Losev’e dayanarak bu biçimde yetişen siyasilerde 
bireysel duyguların olmadığını ifade edilmektedir. Bu bölümde ayrıca, Azerbaycan’daki 
dini değer ve düşünceler de yazar tarafından felsefi tahlile tâbi tutulmaktadır. Tarihsel 
olarak Azerbaycan’ın İslam dini değerlerini benimsediği ve halen bu değerlerin an-
laşılması ve uygulanması konusunda az da olsa bazı önemli çalışmaların ortaya konuldu-
ğuna dikkat çekilmektedir. Dini değerlerin anlaşılması konusunda, Rene Guenon örnek 
gösterilerek “ezeli hikmet” açısından tüm dini değerlerin bu bağlamda ele alınabileceğine 
işaret edilmektedir (s. 107-116). Bölüm son kısmında yazar, Azerbaycan’daki sosyolojik 
çalışmalarda “gender” felsefi araştırmalarının önemine işaret ederek, bu konunun toplum 
felsefesinin bir parçası olduğunu belirtmektedir (s. 116-126). 

Yazar, “Felsefe, Sosyoloji ve Vatandaşlık Düşüncesine Dayalı Toplum Teorisi” adlı 
dördüncü bölümde, Azerbaycan’daki orta sınıf anlayışını toplum felsefesi açıdan irdele-
mektedir. Onagöre, yeni dönemde oluşan orta sınıfın ekonomik anlayışa dayalı davranış 
ve değerleri, sosyal içerikli olarak gelişmekte ve bireyler arası uzlaşmacı niteliğe dönüş-
mektedir. Bu bağlamda toplumun, liberal ahlak anlayışı ile tanışarak genel anlamda Azer-
baycan’da taklit etiği, geleneksel ve liberal ahlak anlayışlarının üçünün de mevcut olduğu-
nu belirtmektedir. Ayrıca, Azerbaycan’da felsefi düşüncenin gelişimi ve çağdaş konumu, 
son dönemlerde daha çok ilgi duyulmaya başlanan ünlü Rus düşünürü M. Bahtin’in “insan 
ve onun ben’i, dünyaya kendi gözleri ile değil, kendine dünya’nın ve ötekilerin gözü ile 
bakıyor” düşüncesine dayanarak açıklanmaya çalışılmaktadır. Zira Azerbaycan’da hem 
Batı felsefesine hem de klasik düşünce mirasına yeniden yönelme ve değerlendirme bir 
zorunluluk arz etmektedir (s. 127-151). Bu bölümde yazar, diğer taraftan, vatandaşlık 
düşüncesine dayalı toplum anlayışını da tahlil etmektedir. Ona göre, tarihsel olarak felsefe 
ve sosyoloji araştırmalarında vatandaşlık düşüncesinin gelişim evrelerini izah ederek 
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böyle bir oluşumun günümüzde toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmektedir. Bu 
bağlamda yazar, liberal değerlere dayanarak siyasi-ekonomik gelişimin kaçınılmaz oldu-
ğunu ileri sürmektedir (s. 151-169). 

Kitabın “Modernleşme ve Azerbaycan’da İslam” adlı beşinci bölümünde, Azerbay-
can’daki dini durumun felsefi tahliline yer verilmektedir. Memmedzade, Azerbaycan’da 
farklı ülke modellerine dayanan farklı dini söylem türlerinin mevcut olduğunu ifade et-
mektedir. O, Azerbaycan toplumunda dini değerlerin henüz entelektüel anlamda an-
laşılamadığının altını çizmektedir. Diğer taraftan ise, küreselleşme ve çağdaşlaşma bağ-
lamında İslami değerlerin yeniden değerlendirilme yönünde birtakım adımların atılmaya 
başlandığı da teslim edilmektedir (s. 170-206). 

Yazar, sonuç kısmında modernleşme ve ilerlemenin ekonomiyle başladığını, ancak 
daha sonra siyasal-kültürel evrelere geçtiğini ileri sürmekte ve küreselleşme ya da çağdaş-
laşma bağlamında milli-manevi değerlere dayalı milli bir felsefenin kaçınılmaz olduğunu 
vurgulamaktadır. Bu anlamda, yazara göre, çağdaş Azerbaycan düşünür ve akademisyen-
lerine çok önemli görevler düşmektedir (s. 207-208). 

Son olarak, Prof. Dr. İlham Memmedzade’nin söz konusu kitabının, Azerbaycan’daki 
felsefi düşüncenin gelişimi ve yeniden yapılandırılması açısından önemli konular içerdiği-
ni belirtmeliyiz. Bu eserin Türkiye Türkçesine aktarılması, çağdaş Azerbaycan’ın felsefî 
düşüncesinin Türkiye’deki uzman veya ilgililer tarafından doğru ve güvenilir bir şekilde 
anlaşılmasına katkı sağlayabilir.  
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RUS DÜŞÜNCE TARİHİ: AYDINLANMADAN MARKSİZME 
 

Nebi Mehdiyev* 
 
 
Andrzej Walicki, Rus Düşünce Tarihi: Aydınlanmadan Marksizme, çev. Alâeddin 
Şenel, İstanbul: İletişim Yayınları 2009, 688 sayfa. 
 
Rus düşüncesi, Türk okurların pek aşina olmadığı bir düşünce geleneğidir. Akademik 

anlamda bu düşünceyle irtibat kurmanın tek resmî yolu konumundaki Rus Dili ve Edebi-
yatı bölümleri, belki somut ve sathî kuruluş amaçları, belki de ileri araştırmaları engelle-
yen birtakım siyasi nedenlerden dolayı bu noktada başarıya ulaşamamışlardır. Burada 
başarısızlıktan kasıt, Türk akademisyenlerin kendine özgü bir Rus düşüncesi tasavvuruna 
ulaşamamış olmasıdır; oysa -diğer pek çok hususta olduğu gibi- bu hususta örnek alınan 
Batı akademiası, yalnızca böyle bir tasavvura ulaşmakla kalmamış, aynı zamanda bu 
alanda belirleyici olma iddiasında bulunmuştur. Öyle ki, bugün eğer -eğitim sisteminizin 
bir gereği olarak- Rusça bilmiyorsanız, Rus düşüncesi üzerine fikir edinmenin tek yolu 
başta İngilizce ve kısmen de Fransızca ve Almanca gibi Batı dillerinde yazılmış literatüre 
bakmaktan geçer. Bunun sonucunda ise Rus düşüncesi tasavvurunuz, mevcut literatürün 
imkânlarıyla sınırlı olmak durumundadır. Kanaatimce, Andrzej Walicki’nin Rus Düşünce 
Tarihi: Aydınlanmadan Marksizme adlı eserini de bu bağlamda değerlendirmek gerekir. 

Polonyalıların Rus düşüncesine ilgisi ve bu alandaki katkıları diğerleriyle mukayese 
bile kabul etmez. Bu anlamda sadece J. M. Bochenski’nin (1902-1995) ismini zikretmek 
kendi başına çok büyük bir anlam ifade etmektedir; Sovyetoloji’nin kurucusu olan Boc-
henski’nin Friburg’da başlattığı Rus Araştırmaları geleneği, bugün bile yine bir Polonyalı 
olan E. Swiderski’nin önderliğinde söz konusu alanın belirleyici bir merkezi konumun-
dadır. İngilizce konuşan uzmanların yakından tanıdığı bir başka Polonyalı D. Tschi-
zewskij’nin Russian Intellectual History (Rus Entelektüel Tarihi) adlı eseri, Batılılar için 
özellikle İmparatorluk öncesi Rus düşüncesiyle ilgili vazgeçilmez bir kaynak niteliği 
taşımaktadır. Polonyalı düşünce tarihçilerinin Batıda bunca rağbet görmelerinin bir nede-
ni, Rus düşüncesiyle canlı bir bağlantılarının olması ise, bir diğer nedeni de aynı ölçüde 
Rus düşüncesine karşı mesafeli oluşları ve dolayısıyla Batının Rus düşüncesi tasavvuruna 
katkıda bulunma yönündeki karşı konulmaz azimleridir.  

Burada kitabını ele aldığımız Walicki de Polonyalı ünlü bir Rus düşünce tarihçisidir; 
Walicki’yi diğer yurttaşlarından ayıran temel özellik, Amerikan Üniversitelerinin akade-
mik üslubuna çok daha aşina olması ve kitabın referanslarında bu camia tarafından iyi 
bilinen kaynakları kullanmış olmasıdır. Bu da karşılıksız kalmamıştır; bugün Rus düşün-
cesi ile ilgili tavsiye edilen literatür içerisinde Walicki’nin kitabının özel bir yeri vardır; 
Copleston gibi ünlü bir düşünce tarihçisi, kendisinden övgüyle söz etmekte ve Rus düşün-
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ce tarihçiliğinin iki muteber ismi olan Losski ve Zenkovski ile aynı müstevide değerlen-
dirmektedir. Tabii ki bu övgünün tek nedeni yalnızca yazarın İngilizce kaynakları dikkate 
alması ya da Batının arzu ettiği şekilde bir Rus düşüncesi tasarlamış olması değildir. Rus 
Düşünce Tarihi’nde Walicki, her şeyden önce, her anlamda Rus tarihinin zirvesi olan yüz 
elli yıllık bir dönemi (1750-1900), ayrıntılı bir incelemeye tâbi tutmuştur. Şimdi, bu ince-
lemenin niteliğine geçmeden önce bir parça da eserin teknik analizi üzerinde durmakta 
yarar vardır. 

Rus Düşünce Tarihi: Aydınlanmadan Marksizme, “Aydınlanma Düşüncesi İçindeki 
Eğilimler”den “Popülizmden Marksizme” kadar on sekiz ayrı bölümden oluşmaktadır. 
Kitabın ilk bölümlerinde, kimilerine göre Rusya’da felsefî düşüncenin başlatıcısı olan P. 
Çaadayev (1794-1856) ve hemen öncesinde Rus Aydınlanmasının parlak isimlerinden A. 
Radişşev (1749-1802) gibi önemli düşünürlerin yanı sıra Farmasonluğun Rusya’ya girişi 
ve devrimin ilk ve fakat aristokratik bir provası olan Dekabristler hareketi gibi önemli 
isim ve konular ele alınmaktadır. Daha sonra, İmparatorluğun ortaya çıkışından nerdeyse 
günümüze kadar Rus düşünce tarihinin canlı bir tartışma konusu olan Slavcılık ve 
Batıcılık karşıtlığının entelektüel kökleri irdelenmektedir; bu bağlamda hem Homyakov, 
Kireyevski ve Aksakov gibi erken dönem Slavcıları hem de Belinski, Herzen ve 
Çernışevski gibi Batıcılar ya da “yenilikçiler” ayrıntılı bir şekilde konu edinmektedir. 
Slavcılar, Rus düşüncesinin gerçekte ne anlama geldiğinin anlaşılması için ne kadar önem-
li ise, Rusya’da daha sonralar Marksizm’in neden hâkim bir ideoloji haline geldiğini an-
lamak için de erken dönem Batıcılıların incelenmesi bir o kadar önemlidir. On dokuzuncu 
yüzyılın sonlarına doğru yurtçuluk ve toplumculuk şeklini alan bu kutuplaşmanın dengeli 
bir anlatımını, Walicki’nin entelektüel üslubunun bir başarısı olarak görmek gerekir. 

Bu arada Walicki, söz konusu temel tartışmanın yanı sıra Rus düşüncesinin nihilist 
veya anarşist tecrübelerine de yer vermektedir. Ayrıca, dünyanın geri kalanı için Rus 
düşüncesinin en önemli iki temsilcisi konumundaki Dostoyevski ve Tolstoy’a da müstakil 
bir bölüm ayırmıştır (on beşinci bölüm). Kitabın sonlarına doğru, esasında Rus düşüncesi 
tarihi boyunca gerçek ve teknik anlamda tek filozof olan Vladimir Solovyov (1853-1900) 
ve felsefî düşüncesi ele alınmaktadır. Türk okurlar, belki de Solovyov’un ismini ilk kez bu 
metin aracılığıyla duymaktadırlar; fakat, şunu kesin olarak ifade edebilirim ki, Solov-
yov’un ismi dikkate alınmadığı takdirde, çağdaş Rus düşüncesi tarihi, birkaç felsefî kara-
lamadan başka bir şey olmayacaktır. Bu durum, yalnızca Solovyov’un yazılarının -ki çoğu 
tamamlanmamıştır-felsefi yetkinliği ile izah edilemez; Solovyov, daha ziyade, Rus düşün-
ce tarihinde felsefe yapabilmenin imkânını ortaya koymuştur; nitekim yirminci yüzyılda 
Rusya’da veya dışarıda bir Rus felsefeci kaba anlamıyla ya Marksisttir ya da Solovyovcu-
dur (özellikle muhacir felsefeciler). Walicki’nin Rus düşüncesi kurgusu eğer Solovyov’un 
ölüm yılı ile sonlandırmış olmasaydı, söz konusu iddianın bu kitapta bile izini açıkça 
sürebilirdik. Ama ne var ki, yazara göre, 1900’den sonra Rusya’da felsefe yapmanın 
imkânı ortadan kalkmış ve düşünce artık siyasî bir eyleme dönüşmüştür (Lehçe Baskıya 
Önsöz). Bu kitabın Lehçesi 1973’de, İngilizce çeviri ve uyarlaması ise 1978’de 
yayınlanmıştır. Rus düşüncesinin başlangıcı ile ilgili tartışmaları bir tarafa bırakıyorum 
(çünkü bu, tamamen ideolojik bir konudur); fakat bu düşüncenin, Batı’da yaygın olduğu 
üzere, 1900’lerde ya da Ekim Devrimiyle sonlandırılması, belki Walicki’nin yaptığı gibi 
1970’lerde anlaşılabilir bir durumdu, günümüzde ise bu tarih yazıcılığının artık geçersiz 
olduğu görülmektedir. Resmî ideolojinin çöküşünden sonra, Rusya içinde Marksist olma-
yan felsefî düşüncenin her zaman canlı ve etkin olduğu belgeleriyle ortaya konulmuş 
durumdadır. 

Walicki’nin Rus Düşüncesi Tarihi’nin tek eksikliği Rus düşüncesini 1900 yılıyla son-
landırmış olması değildir. Ele alınan yüz elli yıllık bir dönem bile, neredeyse tamamen 
toplumsal olaylara indirgenmiş durumdadır; başka bir ifadeyle, Rusya sınırları içerisinde 
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felsefe adına ortaya atılan her görüş, nihayetinde toplumsal bir tartışmaya da-
yandırılmaktadır; Rus düşüncesinin realist özelliğini dikkate aldığımızda toplumsal refe-
ranslara dayalı bu tercihin belirli ölçüde anlaşılabilir olduğunu söyleyebiliriz. Fakat, bu 
düşüncenin dolaylı olarak hiçbir şekilde salt felsefeyle bağlantılı olmadığını iddia etmek, 
söz konusu düşüncenin felsefî temellerden yoksun olduğunu iddia etmekten başka bir şey 
değildir. Batılı Rus düşüncesi tasavvurunun temel dayanağı da işte bu noktadır. Buna göre, 
Rus entelektüel tarihinde felsefî bir görünüm arz eden olgular, esasında Batı düşüncesinin 
bir uzantısından ibarettir. Daha açık bir ifadeyle, toplumsal karşılığı olmayan felsefî bir 
tartışma konusu, kesinlikle ya Schelling ya da Hegel ve ardından da Marks gibi Batılı 
düşünürlerin görüşlerinin Rusya’daki taklitlerinden başka bir şey değildir. Fakat öyle 
görünüyor ki, bu iddia da, tıpkı bir Batı hayranı olan Pyotr öncesi Rusya’da felsefe adına 
somut hiçbir verinin bulunmadığı iddiası gibi, tamamen ideolojik ve dahası maksatlı bir 
tutumdur. Burada eğer belirleyici olan tarihsel verilerse, bu bağlamda yalnızca Kazan 
Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanlığını yürütmüş olan Başkeşiş Gavriil’in daha 1839’da 
kaleme aldığı İstoriya Russkoy Filosofii (Rus Felsefesi Tarihi) adlı son derece hacimli (6 
cilt) eserine göz atmak yeterli olacaktır. 

Şimdi, Walicki’nin Rus Düşünce Tarihi’ni de bir parçası olarak gördüğüm Batılı tasav-
vurun bizi doğru bir Rus düşüncesi algısına götürmeyeceği açıktır. Eğer Rus düşüncesi, Batı-
merkezci bakış açısının kurguladığı “Rus düşünce tarihi”nden öte bir şey ise, o halde bu 
düşüncenin kaynağını, Walicki ve benzeri uzmanların yaptığı gibi İngiliz empirizmi, Alman 
idealizmi veya Fransız rasyonalizminde aramak doğru olmasa gerek. Her bir düşünce gele-
neğinin varlığını sürdürme dinamiğini kendi içinde barındırması gibi, Rus düşüncesinin 
temel dinamiği de kendi geçmişinde bulunmaktadır. Zenkovski’nin, Florovski’nin Puti 
Russkogo Bogosloviya (Rus İlahiyatının Yolları) adlı eseri olmaksızın Rus felsefesini anla-
manın mümkün olamayacağı yönündeki iddiasının temelinde de bu kaygı vardır. Nitekim, 
eğer bugün Rus düşüncesinin özgünlüğünden söz ediliyorsa, bunun nedeni, Walicki’nin 
iddia ettiği gibi, ne Rus felsefecilerin içinde bulunduğu karmaşık toplumsal bağlam ne de 
onların epistemoloji ve ontolojiden ziyade etiğe duymuş oldukları yoğun ilgiden kaynaklan-
maktadır; esas neden, söz konusu karmaşık toplumsal bağlamlarda felsefî düşünceyi yönlen-
diren ve besleyen -kimine göre patristik, kimine göre de skolastik ama her halükarda “epis-
teme”den daha geniş bir anlamı haiz “gnosis”e dayalı- eski Slav geleneğidir. Ne var ki bu 
geleneğin İmparatorlukla birlikte modern kalıplara dökülmesi, Walicki’nin Rus Düşüncesi 
Tarihi gibi birtakım standart metinlerin ortaya çıkışını da kaçınılmaz kılmıştır. 

Bu mütalaanın amacı, Walicki’nin eserine karşı Türk okurun güvenini sarsmak değil, 
tam tersine, ne şekilde okunabileceğine dair bir perspektif sunmaktır. Rus düşüncesi tari-
hine dair yazılmış ya da ileri sürülmüş eser ve kurguların esas talihsizliği, belki de bu 
alanda Zenkovski (Paris 1948) ve Losski’nin (Londra 1951) aynı adlı şaheserlerinin (İsto-
riya Russkoy Filosofii (Rus Felsefesi Tarihi)) mevcudiyetidir. Fakat, birkaç edebî değer-
lendirmeyi bir tarafa bırakırsak, Türkçede bir bütün olarak Rus düşüncesi tarihi üzerine 
hiçbir nitelikli ve özgün çalışmanın bulunmadığını dikkate aldığımızda, Walicki’nin Rus 
Düşüncesi Tarihi’ni bulunmaz bir fırsat olarak görmek durumundayız. En azından Solov-
yov’u, hem de diğer düşünürlerden farklı olarak daha felsefî bir dille anlatmış olması, söz 
konusu eserin değerini önemli ölçüde arttırmaktadır. Ayrıca, son derece akıcı ve abartısız 
bir üslupla çevrilmiş olmasını da Türk okurlara sunulmuş önemli bir imkân olarak değer-
lendirmek gerekir. 

Sonuç itibariyle, yukarıda dile getirilen birtakım çekincelere rağmen alanında itibar 
görmüş bir metin olma özelliğini taşıyan Walicki’nin Rus Düşüncesi Tarihi’ni Türkçeye 
kazandıran İletişim Yayınları ve çevirmen Alâeddin Şenel’in önemli bir misyonu gerçek-
leştirdiklerini ve bundan dolayı da her türlü övgüye layık olduklarını ifade etmek isterim. 
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REICHSTAG YANGININI AYDINLATAN ADAM* 
 

Çeviren: Oktay Taftalı** 
 
 

Alman Tarihi’nin bir dizi kriminal olayını, tek başına çözen Fritz Tobias’ın 
vefatı üzerine 

 
Karşıtlarının kendisine sövdüğü amatör bir ta-

rihçi. Ancak bir yüksek okul bile bitirmemiş olma-
sına rağmen, kendisini tutkulu bir araştırmacı olarak 
hissettiği için, bu yergiler onu etkilememiştir. 
Bununla birlikte birçok ünlü üniversite hocasını da 
inatçılığıyla yönlendirmiştir. Naziler 27 Şubat 1933 
akşamı Alman Parlamentosu’nu (Reichstag) bizzat 
kendileri yakmışlardı, ellili yılların sonunda, o 
zamana dek tartışmalı olan bu konuyu o tek başına 
aydınlatmıştır. Tobias yazar olarak 1934 de katledi-
len Hollandalı Anarşist Marinus van der Lubbe’nin 
ifadelerini ciddiye almış- ve böylece Alman tarihin-
de muamma oluşturan bir dizi kundaklamanın aydın-
latılmasına giden yolu bulmuştur.  

  
 
Kişiliği hakkında 
 
Fritz Tobias 3 Ekim 1912 de doğdu, meslekten kitapçıydı, kendi yazdığı gibi, 1933‘de 

“Reichstag“ yangının doğrudan etkisiyle iş konumunu, mesleğini ve evini yitirdi. Aynı 
şeyler sosyal demokrat olan babasının da başına geldi. Kısa süre avukat katipliğiyle idare 
ettikten sonra, uzun yıllar hiçbir suretle zevk almadığı askerlik hizmetinde bulundu. 

Tobias açısından, kendi kötü deneyimleri dolayısıyla Reichstag’ı Nazilerin kundak-
ladığı aşikardı: “Üçüncü İmparatorluğun çöküşünden sonra, kundaklama hakkında itinayla 
gizlenen hakikatin, kuşku duyan öteki insanlar tarafından da öğrenilmesini umuyordum. 

 
*  Welt Online’ın şu adresinden adresinden alınmıştır: 

http://www.welt.de/kultur/history/article11991583/Der-Mann-der-den-Reichstagsbrand-
aufklaerte.html Februar 2011, 18:22 Uhr. 

** Yrd. Doç. Dr. Oktay Taftalı Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğre-
tim üyesi. 

 Foto:  Fritz Tobias (1912-2011), 
Bakanlık görevlisi, tarihci, yazar 
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Bazı şeyler açıklığa kavuştu, öylesine sabırla yıllar boyu bekledim: Ama Reichstag yangını 
umulan şekilde aydınlığa kavuşmadı.“ 

Buna rağmen, 1946’dan itibaren aşağı Saksonya bakanlık bürokrasisinde çeşitli görev-
lerde bulunan Tobias, Marinus van der Luppe kovuşturmasına katılan ve savaştan sonra da 
Hannover emniyet müdürlüğüne atanan Walter Zirpins’le ilişkiye geçer. KPD’nin (Alman 
Komünist Partisi) eski grup başkan vekili Ernst Torgler’de Tobias’la şahsen tanışmıştır. 
Torgler, hakkında, Reichstag yangını ile ilişkilendirilecek hiçbir delil bulunamaması 
nedeniyle imparatorluk mahkemelerinde beraat etmiştir. Her ikisi de Tobias karşısında genç 
Hollandalı’nın yegane kundakçı olduğu görüşünü savunmuşlardı. Bunun üzerine bakanlık 
memuru (Tobias) kendi sebatı doğrultusunda sistematik olarak Reichstag yangını hakkında 
malzeme toplamaya başlamıştır. 

1959 dizisi bir bomba gibi patlamıştı 
1959 yılının sonundan itibaren Spiegel’de “Van der Luppe’nin Üstünden Kalkınız“ 

tarihi başlığı altında ses getiren bir yazı dizisi, ilk neticeyi oluşturuyordu. Bu diziyi, 
Tobias’ın el yazmalarından hareketle, iki yazar; serbest gazeteci Paul Karl Schmidt ve 
redaktör Günter Zacharias yayınlamıştı. Paul Karl Schmidt 1940’dan itibaren dış işleri 
basın sözcüsüydü ve yer yer bazı karalayıcı antisemitik protokoller hazırlamıştı. Ancak 
bunlar savaş sonrasında faili meçhul kaldığı için kendisini gazeteci olarak ortama uydu-
rabilmişti. Yanısıra “Paul Carell“ adı altında özellikle ordu üzerine yayınladığı kitaplarla 
başarılı bir yazar olmuştu. 

Ancak Reichstag yangını dizisine “Carell“ sıcak bakamazdı. Schmidt, Tobias’ın 
“Spiegel“le işbirliğini bitirmek istemesine neden olan hayal kırıklığını gidermek amacıyla, 
tashihe bol zaman ayırmıştı. Tobias ise, Schmidt’in çalışma sonuçları üzerine öylesine 
hayal kırıklığına uğramıştı ki, (sürüyle maddi hatalar) çok uzun düzelti listeleri hazılamak 
zorunda kalmıştı. Bunun üzerine Redaktör Günter Zacharias, Tobias’ın Reichstag yangını 
üzerine dizisinin çalışmalarını kendi üstlenmişti. Bu, öncelikle kuşkuların üzerinde bir 
bomba gibi patladı. “Spiegel“e sayısız okuyucu mektubu yağıyordu. Allensbacher Ensti-
tüsü’nün yürüttüğü bir kamuoyu araştırmasına göre kendisine bu konuda soru sorulan 
Almanlar’ın yüzde 37’si olayın faili olarak Nazileri görüyorken, yüzde 8’i hala KDP’yi ve 
sadece yüzde 6’sı Marinus van der Lubbe’yi sorumlu tutuyordu; anket yapılanların dörtte 
biri ise herhangi bir şeyden emin değildi ve yüzde 20 Reichstag yangını hakkında hiçbir 
şey duymamışlardı – bunlar ağırlıklı olarak 16 ve 29 yaş grubunu oluşturan bir kesimdi. 
Dünya basını da, çoğunlukla kuşkucu ve yadsıyan bir yaklaşımla konuya geniş vermişti.  

Tobias bu diziye temel teşkil eden el yazılarından kalın bir kitap yaptı. 1961 de 
yayınlanan bu kitap doğrusu “çok satar“ olmadı, Almanca tek baskı yeterliydi ve İngilizce 
çevirisi de sadece bir baskı yaptı. Belki Tobias’ın toplam 107 sayfa uzunlukta bir dizi 
tutan bilgileri çok fazla tanınmıştı. Bu bağlamda kitap, aralarında van der Luppe’nin sözde 
kaybolan sorgu tutanağının da olduğu yayınlanmamış kaynaklara varıncaya dek kapsamlı 
bir ek içeriyordu fakat bilimsel bir gereç içermiyordu.  

 
 
Tobias hakikat için mücadele etmekten vazgeçmiyor 
 
Bazı eleştirmenler açısından „“amatör bir tarihçinin“ performansına kusur bulmak ko-

laydır. İsviçreli tarihçi Golo Mann’ın, içinde “bu yeni tez hoşuma gitmiyor“ yazan 
mektubu, can alıcı bir noktaya işaret ediyordu. Tobias’ın gerekçelendirmelerinin doğruluğu 
kanıtlanırsa “bu bence toplumsal pedagoji bakımından hoş olmaz“. Gerçi kanıtlandığı tak-
dirde van der Luppe’nin yegane fail olduğunu kabul edecek ilk kişi olduğu da yazılmıştı. 
Aslında, onun kabul edilemez “toplumsal pedagoji“ gerekçesi hiçbir şeyi değiştirmedi.  
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Bazen Fritz Tobias’da heyecanla davranıyor; en sivri biçimde şöyle formüle 
ediyordu: “o zamanlar, muzaffer Weimar Cumhuriyeti’nin için için yanan meşale sem-
bolünde, aslında insanlığın yıdızının parladığı bir zamanda, cumhuriyetin sivil başbakanı, 
iktidar sarhoşu, söylev tutkunu diktatör Adolf Hitler’e dönüştü.“ Burada, Hitler’in Reichs-
tag yangını akşamı muhtemelen, Almanya’da iktidarı ele geçirmek üzere yaptığı tasarıya, 
komünist kundakçı tarafından çarpı çekilebileceği kaygısıyla fazladan radikalleştiği 
doğrudur. Aslında onun daha önceden de normal, yani sivil bir başbakan olduğu söylene-
mezdi, aksine kaba bir ideologdu.“ Böylesi zaaflara rağmen Hannoverli Hükümet yüksek 
danışmanı Tobias, akademik olarak yetiştirilmiş tarihçilere büyük bir ödev verdi: Şimdi 
bilim adamları onun ulaştığı sonuçları bağımsızca gözden geçirmek zorundalar  

 
 

Berlin 1933 öncesi 
 
Buradan Fritz Tobias’ın geri kalan yaşamı boyunca elinden bırakmayacağı büyük bir 

mücadele doğdu: Yeni yazarlar, onun temellendirmelerini yalanlarla, iftira ve çarpıtmalarla 
sürekli yıkmaya çalıştılar. Tobias’ın amirlerine onun gizli Nazi olduğu söylendi, hatta 
hakkında yalan ihbarda bulunuldu. Zaman zaman inatçılığı gözünü karartıyordu; bundan 
ötürü, kendisini kullanmaya çalışan aşırı sağcı İngiliz David Irvin gibi bazı yanlış arka-
daşları da ayrımsayamıyordu. Ama özde Tobias her zaman dürüsttü. O, bu suretle eylemini 
keskin biçimde yargıladığı Marinus van der Lubbe’yi ciddiye almaya ve övmeye devam 
etti. 

Almanyanın birleşmesinden sonra eski Doğu Alman arşivlerinde o dönemin eksiksiz 
kovuşturma evraklarında yapılan araştırmalarla ve devlet arşivinin açılmasıyla, Fritz 
Tobias’ın haklı olduğu açıkça anlaşıldı. Nazilerin iktidara gelmesinden dört hafta sonra, 
particilik uğruna profesyönelliğinden hâlâ vaz geçmeyen bu yangın bilirkişisinin görüşler-
ini çürütmeye çalışan bütün girişimler, onun temiz çalışmaları karşısında akamete uğradı. 
Mütekait Fritz Tobias, 98. yaş gününün üzerinden henüz ucu ucuna çeyrek yıl geçtiğinde, 
yeni yılın ilk günü Hannover’de vefat etti.  
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TÜRKCENİN FELSEFE – BİLİM SÖZLÜĞÜ 
 

Ş. Teoman Duralı* 
 
 
 
Din 
 
Ar&F dîn; Y ta theia; L religio; Fr, Isp, İng religion; Alm Religion, Glau-

bensbekenntnis; Fel godsdienst; D tro, religion; R religiya, veroispovedaniye, 
verovaniye 

 
(1) Din, belli bir kutsala yönelik inançların, tapınışların, bireysel ile toplum-

sal hâl hareketlerin, eyleme ile davranma tarzlarının karmaşık bütünlüğüdür. Din-
de bahsı geçen kutsal ile insan arasındaki bağıntılar belirli kurallara bağlanarak 
bütün vecheleriyle söz konusu edilirler. Dindışı kültür yapılanışı Onyedinci 
yüzyıl Batı Avrupasında ortaya çıkıp yerleşinceye değin din ile kültür örtüşmüş-
lerdir. Başka bir anlatışla kültüre ilişkin ne deniyoridiyse, o, önemli ölçüde dini-
çin de söylenebiliniyordu. Birey, kaçınılmazcasına belli bir toplumun–kültürün–
dinin müntessibi olarak dünyaya gelip onun mensûbu şeklinde yetişip yaşamıştır 

(2)  ‘Din’ sözünün de aslı, ‘İslâm’da olduğu üzre, ‘teslim oldu’, ‘itaat etti’, 
‘borçlandı’ demektir. “DeNe (Ar DaNa) fiili borçlanmak anlamına gelir... Borç-
lanmak yahut borç altına girmek, tabiatıyla, duruma göre, ‘hüküm vermeğ’i, day-
nunah veya idanahsa, ‘hüküm giymeğ’i, gerektirir. Bütün bu manâları ve onların 
karşıtlarını içeren DaNa fiili, mudun yahut mada’in ismiyle ifâde olunan ticâret 
hayatıyla meşğûl teşkilâtlanmış toplumları barındıran şehir yahut kasabalarda söz 
konusu olabilirdi. Bir kasabanın yahut şehrin, yanî madinanın (medine) ‘hâkim’i, 
‘hükümdar’ı yahut ‘idâreci’si bulunurdu: Dayyan. Şu hâlde, henüz sâdece bir 
DaNa fiilinin değişik uygulanışlarında bile, zihin gözümüzün önünde kanuna, 
nizâm ile adâlete dayalı toplum yaşayışını kucaklayan bir medeniyet resmi can-
lanmaktadır. En azından kavramca o, MaDDaNa şeklindeki bir başka fiille içten 
içe irtibâtlıdır. MaDDaNa da, ‘inşâa etmek’, ‘şehir kurmak’, ‘medenîleş/tir/mek’, 
‘yontmak’, ‘inceltmek’, ‘terbiye olmak/etmek’, ‘adam olmak/etmek’, ‘insan-
laş/tır/mak’ anlamlarına gelir. Yine bahsi geçen fiilden de bir diğer isim, tamad-
dun (OsmT temeddün) türetilmiştir: Medeniyet; kültür sâyesinde yontulmuş, 

 
*  Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi. 
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incelmiş... İmdi, din kavramından türe/til/miş ve bütün şu sıraladığımız kanun, 
nizâm, adâlet, yetki ve toplum ile kültür içerisinde incelmişliği içerir anlamları 
taşıyan mefhum (Fr&İng notion), kanunla, nizâmla, adâletle, yetki ve toplum ile 
kültür çerçevesinde incelmişlikle uyuşan bir eyleme yahut davranma tarzını öngö-
rür. Bu, kanuna, nizâma, adâlete, yetki ve toplum ile kültür çerçevesinde incel-
mişliğe göre öylesine olağan (normal) addolunacak bir eyleme tarzı yahut varol-
ma hâlidir ki, sonuçta, örften, âdetten sayılır bir durumu yansıtır olur. İşte bura-
dan da, türe/til/miş örf, âdet, meleke ile doğal eğilim biçiminde ‘din’ kavramına 
bağlı öteki başta gelen manânın arkasında yatan mantığı rahatca görebiliriz...”1  

Hırıstıyanların Latince menşeli religiosu Romalı düşünür Marcus Tullius Ci-
cero’ya (Kikero: 106 – 43) kalırsa, relegere (1- yaymak, teşmil etm., göndermek, 
yollamak; 2- yenibaştan derlemek, devşirmek, toparlamak ...) yahut Azîz Avgus-
tinus’a (354 – 430) bakılırsa, legare (ulak yollamak, görevle göndermek) mas-
darından türetilmiştir. Religio, ‘yeniden sıkı sıkıya bağlamak’, ‘tesbit etm.’ an-
lamındaki religareden de gelebilir. Şu durumda özde ‘görev’, ‘sadıklık’, ‘bağ-
lanma’, ‘bağlılık’ anlamları göze çarpıyor. Bunlar da zâten hayatın esâsını teşkil 
eden edimlerin kavramı olup ahlâkın dinden neşet ettiği savına omuz vermekte-
dirler.2 

(3) Geçmişin geç dönem —M.Ö. İkinci binden sonraki— cihânşumûl büyük 
dinleri dünya yaşamasına seçenek teşkil eder ahıret hayatı vaadından gayrı bu 
yanda her ediminden (amel) ve hattâ niyetlerinden karşı yakada hesap vereceği 
tehdidiyle —sorumluluk— kişi amansız bir cendereye sokulur. İşte Kehf (18) 
sûresinin 49. âyetinde bildirilen:  

“Çetelesi (Kitabı) çıkarılıp önüne koyulacak tüm yapıp ettiklerinin. 
Günâhkârları dehşete kapılarak göreceksin. 
Kendilerine isnâd olunanlardan ‘ah! ne de yazık etmişiz! ya,’ diyecekler. 
‘Büyük küçük n’ettikse, hiçbir şey atlanmamış; bu, ne biçim bir çeteledir ki, 

her bir şey geçirilmiş kayda!’ 
N’etmişlerse, buluvereceklerdir önlerinde: Zulmetmez Rabbin kimseye” —: 

her bir kişi payına düşeni eksiksizce ödeyecek [“ve lâ yazullimu Rabbike”] —
bkz: “Sorun Nedir”, 200.s. 

(4) En eski, öncekilere dek uzandığımızda dahî, dinlere mahsûs gördüğümüz 
ana özellikleri üç başlık altında toparlayabiliriz: 

(a) Öznellik: Dar yahut geniş çaplı bir dünyayı düşünme – duygu; öteki in-
sanlar ve hattâ diger varlıklarla örfe/ ahlâka dayalı ilişki kurma —evren, insan, 
tanrısallık. 

 (b) Nesnellik: Bireyce dua, topluca, yanî cemaat hâlinde —cancılıkta (ani-
misme), kamlıkta (şaman), fetişistlik ile totemcilikte— ‘tapınma’, köp~ ile 
tektanrılı dinlerde ‘ibâdet’; böylece kişi ile tanrısallık–uhrevîlik arasında irtibâtı 
sağlam ve canlı tutmak; ibâdete, hele İslâmî olana, oranla, tapınmanın konusu çok 
daha nesneldir. Kişinin kendine ıztırap çektirmesi, çeşitli hareketler sergilemesi, 

 
1  Syed Muhammed Naquib Al-Attas: “Islam and Secularism”, 48., 49.&50. syflr; bkz: “Sorun 

Nedir”, 225.&226. syflr.  
2  Bkz: A. Ernout & A. Meillet: “Dictionnaire étymologique de la Langue Latine”, 1004. & 1005. 

syflr; Librarie Klincksieck, Paris, 1951 (üçüncü baskı). 
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adaklar sunması, insan yahut hayvan kurban etmesiyle tapındıklarını hoşnut 
kıldığına inanılmıştır. İbâdet, bir tek, tektanrılı vahiy dinlerinde, olağanüstü zor 
başarılabilinecek bir iş olan ahlâklı yaşamaya alıştırmak üzre yürütülen bir çeşit 
temrîn ile talîmdir.  

(c) Toplumsallık – örf/ahlâk: Kişinin kendini bilip kendine yönelik tavır –
bilinç– ile başkalarına nasıl davranacağına ilişkin kural ile nizâmı tanıması –
bilgi– dinin şartlarındandır. Din, biçimsel akla aykırı bir olay olup sezgiyi 
vurgular. Sezgisi güçlü olan, dünya ile dünyaötesi varlıklar ve güçler arasında 
irtibâtı sağlayan olağanüstü ‘uhrevî’ kişiler, ruhban zümresini teşkil ederler. 
Müslümanlığın dışında dinlerin hepsinde ruhban (OrL clericus) bulunur. Bunlar 
dinin kaçınılmaz icâplarını karşılar, böylece ‘alelâde adam’ı, (homo laicus) gün-
delik yaşantısını kesintiye uğratacak, işinden gücünden edecek yükler ile 
yükümlülüklerden kurtarır, gerek buradaki yaşamasında gerekse buraötesi 
hayatında ona yol yordam gösterirler; demekki kılavuzluk görevini (OrL missio) 
üstlenirler. Müslümanlıkta böyle kurumlaşmış bir zümre ilkece bulunmadığından, 
ibdâdet ile muâmelât bakımlarından ‘alelâde adam’ın işi haylı zor ve çetrefildir. 

Bütün kadîm inanç düzenleri veya dinler belli bir topluluğa mahsûstular. 
Çoğu oymağın yahut boyun adı bağlı bulunulan inanç düzeniyle örtüşmüştür. Bu 
adlar hînihâcette kutsal bir konum kazanmış toplum kurucusunun, kumandanının 
yahut kahramanındır. Zaman zaman boyların ve onların inanç düzenlerinin adı, 
‘insan’ –örnek: İnuit– yahut ‘halk’ –sözgelişi: Bantu, Deutsch– anlamını taşır. 
Dinin belli bir halk öbeğine yahut boya, buduna mahsûs olma keyfiyeti Eskiçağ 
köptanrılı toplumlarında dahî devam etmiştir. Boy yahut kavimaşkın ilk dinler 
arasında Burkancılığı (Bouddhisme) görüyoruz. Tektanrılı vahiy dinlerine ge-
lince; Hırıstıyanlık ile Müslümanlık ilkece ve zorunlulukla kavimaşkın ve 
cihânşumûldürler.  

(5) Duyuların aktarmadığı, dolaylı dahî olsa, fizik dünyayla bağlantısı bu-
lunmayan unsurlar da vardır. Bunlar, Immanuel Kant’a göre, doğrudan akıl veri-
sidirler. Ancak, aklın, bunların yapıtaşlarını nereden edindiğine ilişkin Kant ipucu 
vermiyor. Akıl, bu unsurları yoktan varedemeyeceğine göre, onların kaynağı 
neresidir? Bu soruya iki farklı karşılık verilegelinmiştir: Ya bunların bir şekilde 
dünya kaynaklı ve olağanüstü derecelere varmış soyutlamalar ya da ilahî tebliğin 
sonucu oldukları öne sürülmüştür. Bu unsurlar, en insanî cihetimiz olan ahlâk ile 
sanatın kurucusudurlar. Duyu verisi algı olmadıklarından, bunları edinme yol-
larını öteki canlılarla paylaşmıyoruz. Temel tebliğ, vahiydir. Buna özellikleri 
bakımından benzeyen ve ahlâk sahasında vicdân, sanatta ilhâm ve daha genel 
bağlamda hulyâ ile ruyâ dediğimiz çeşitli duygular ile sezgiler, manevî–ruhî ha-
yatımızı biçimlendirirler. Bunlar düşüncelerimizin imbiğinden geçirerek ürettiği-
miz, manevî hayatımızın kılavuzu, manâlardır. Maddî yaşamamızın rehberi olan 
inançların tersine, manevî hayata yön verenlerde fizik dünyaya ilişkin algıların 
payı yoktur. Nihâyet, algıdan kastolunan, duyu verilerinin aktardıkları unsurların, 
görülür, işitilir, tadılır yahut dokunulur, kısacası işâret edilir cinsten olmalarıdır. 
Ancak, duyulur dünyadan edindiğimiz verilerin bir düzene sokularak değerlendi-
rilmeleri zihin işleyişinin sonucudur. Peki, zihin işleyişlerinin sonuçları, duyulur 
dünyaya denk düşermi? Bu soruyu bize cevaplandıracak merci nedir, neresidir, 
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kimdir? İşte bu soruya, deneysel ve positiv cevap getirmek imkânsızdır. Bu en 
önemli yol ayırımından inançtan başka bir tutamağımız yoktur. Şu durumda, ya 
bilgilerimiz temelde şüpheden asla ârî kılınamazlar diyeceğiz ya da Baruch Spi-
noza’yla (1632 – 1677) birlikte “fikirlerin oluşturduğu düzen ile aralarında kur-
dukları bağlantılar, nesnelerin düzeni ile aralarındaki bağlantıların aynısıdırlar”3 
iddiasında bulunacağız. Bunun mantıkca sonucuysa, “mürâcaat mercii Tanrı olan 
bütün fikirler doğrudurlar”4 savıdır. 

(6) Düşünme kavramla yürüyen süreçtir. Kavram haddizâtında soyuttur. Yi-
ne de somuta taalluk eden ve asla onunla ilintisi bulunmayan olmak üzre kavram-
lar iki kümeye ayrılırlar. Sözgelişi ‘söğüt’, ‘ağustos böceği’, ‘kalem’, ‘çatal’, 
‘bıçak’, ‘kaya’, ‘dağ’ somut varolanlara işâret eden kavramlardır. Buna karşılık 
‘adâlet’, ‘fazîlet’, ‘iffet’, ‘hak’, ‘hukuk’, ‘takat’/’enerji’, ‘güç’, ‘ruh’, ‘ahıret’, 
‘şeytan’, ‘melek’, ‘güzellik’ gibi kavramların somut gerçeklikte karşılıkları bu-
lunmaz. Kısacası varolanlar ile nesneler dünyasında matematik, estetik ile ahlâk 
kavramlarının somut örnekleriyle karşılaşılmaz. Peki durum böyleyse, bunları 
nasıl akledebiliyoruz? Bu soruya kimya–fizik–fizyolojik araştırmalar esâsından 
hareketle cevaplamak mümkün gözükmüyor. Ahlâk ile estetik duygular ve mate-
matik düşünceler, insanı çok eski çağlardan beri hayrete düşüredurmuşlardır. 
Bunları görünürler dünyasına yerleştiremeyince bilinmez yabancı bir âlemden 
neşet ettiklerine hükmedilmiştir. İnsan, nasıl – neden – niçin sorularını cevapla-
yamadığı olay karşısında onu bilemeyeceğini anlayınca ona inanmıştır. Duygu ile 
inancı kurala ve günâh – sevâp zıtlaşmasını ağır yahut hafîf yaptırım düsturuna 
bağlayan kurum yahut kurumsu yapı dindir. Hayatın en yaygın alanı duygu ile 
inancın hükümranlığında bulunduğundan, din, insanın bireysel ile toplumsal ya-
şamasıyla iç içe gelişmiş hâldedir. Bilgi, inancın aleyhinde genişlediği ölçüde din 
duyuşu zayıflamıştır. Din duyuşu zayıfladığı yahut tersine, yobazlık hâli dediği-
miz aşırılığa kaydığı nisbette, hayatın mucizevî tılsımı yerini, mekanik yaşama 
düzlemine terketmiştir. Fizik evreni inceleyip bilmeğe çabalayan bilimin maddî 
esâslı yapılanışına karşılık duygu ile inancın teşkilâtlanmış müesses nizâmı din, 
manevîdir. Öyleki maddî görünürlükler bile din uyarınca manevî menşelidirler. 
Bundan dolayıdır ki din, oldum olası tekelci olmuş; hakîkatın tek, mutlak, değiş-
mez olduğunu savunagelmiştir. Tek hakîkat telâkkîsi, doğanın görünür cephesi 
demek olan dünya ile görünürlüklerötesi anlamında ahıreti kuşatıp kapsamıştır. 
Ahıret çağlar boyu dinden dine farklı vecheler göstermiştir. Her dinde veya itikât 
düzeninde ahıretin dokusu maneviyât olup içerdiği ruhtur. Filvakî bütün dinlerin 
ortak paydası, hiç olmazsa insan ruhunun ölümsüzlüğü; imdi fizik–fizyolojik, 
demekki maddî yaşamayı fizik–fizyolojik olmayan, yanî salt manevî hayatın takîb 
ettiği iddiasıdır. Genel kanının tersine, dinlerin ortak paydası, tanrı yahut bir çeşit 
tanrısallık telâkkîsi olmayıp maneviyâttır. Bu, dinin özü, cevheridir. Tanrı ve 
tanrısallık fikri, öyleki kişileşmiş tek tanrı telâkkîsi tarihin belli bir döneminde 
önemli ölçüde Batı medeniyetleri câmiasında, özellikle de Sâmî kavimleri 

 
3  “Ordo et connexio idearum idem est ac ordo et connexio rerum” —“Ethices”, pars II, propositio 

VII.  
4  “Omnes ideæ, quatenus ad Deum referentur, veræ sunt” —XXXII – XXXIV; ayrıca bkz: Julian 

Marias: “Biografia de la Filosofia”, 214.&215. syflr.  
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arasından ortaya çıkmıştır. Ötekilerinde, meselâ Gautama Siddhartha çeşidi Bur-
kancılık/Budhacılıkta gördüğümüz gibi, ya hiç gözükmez ya da silik ve müphem-
dir. Ama hepsinde ölümlü yaşama sonrası hayattan az yahut çok bahis var. Ölüm-
lü yaşamanın sonlanmasıyla terkolunan kabuk yahut kalıp beden olup ölümaşkın 
olansa ruhtur. Bedenin tersine ruh, tutulmaz, işitilmez, görülmez, maddî–cismânî 
cephesi bulunmaz salt güçür. Aşağıdan yukarı, alçaktan yükseğe, yeryüzünden 
göğe ağan yele, soluğa, dumana benzetilmiştir. Kadîm itikât düzenlerinde, sözge-
lişi Kamlıkta (Şamanlık) göğe ağan ağaç5 dağ, duman, yel, soluk6 kutsal addo-
lunmuşlardır. Görüldüğü gibi, evrensel bağlamda dinin başlıca üç dayanak nok-
tası olmuştur: Alışagelinmiş, duyulur, duygulanılır, düşünülür, bilinir varoluş 
anlamındaki tabîî/doğal–uzvî/organik yaşamanın kesinkes bitişi ölümdür; bunun 
ardısıra yeni bir hayat ortaya çıkar —umut; gerek doğal–organik bireysel ile top-
lumsal yaşamayı; gerekse onu izleyen ölüm sonrası hayatı yönlendirip yöneten 
esrârengîz aşkın kudret, her çeşit dünyevî–tabîî–beşerî nedensel açıklama 
imkânları ile biçimlerinin ötesindedir —imân. Dinin söz konusu üç dayanak nok-
tasının iki adet ruhî/psişik menbâı var: Doğum mucizesinin yarattığı hayret–
hayranlık ile ölüm kavrayışının tevlît ettiği çâresizlik–varoluş korkusu duyguları. 
Sözü edilen iki duygu tüm insanlara ortak, yanî insanlıkşumûldür. 

(7) İçgüdüden yoksun insanın korkuları duyudan ziyâde kavramdan kaynak-
lanır. Dillendiği ölçüde insanın kavram kaynaklı korkuları da artar. Hayvandaki 
gibi, bala (L infantus) dediğimiz, henüz dillenmemiş bebeğin korkusu ânlık ve 
duyu menşelidir. Korkuya yol açan olayın olup bittiği ânda bala bundan etkilenir. 
Dillendiği ölçüde kavramlanan çocuk, korkulanacağı beklemeğe koyulur. Ergen-
de, bilahâre yetişkinde ölüm, kavram kapsamındadır. Olay olarak ölüm tehlikesi 
yahut tehdidiyle yüz yüze gelinip de vaka yaşanmağa başlandığında zihinde pat-
lakveren kavramdır. Kavramıyla imkân olarak idrâk olunagidilen ölüm, kişiyi 
gece gündüz ömrü boyunca adım adım izler. Bu korku ıztırabına yalınkat yaşama 
düzleminde göğüs germenin imkân ihtimâli yoktur. Kurtuluşun, yalınkat yaşama 
düzleminden azât olmanın tek yolu; ölüm korkusunu dindirebilir biricik devâ, din 
denilen sığınağa ilticâdır. Bu durumu Karl Marx şöyle belirlemiştir: “Bunalmış 
yaratığın iç çekişi, kalpsiz bir dünyanın sığınağı, ocağı dindir; tıpkı umursuz or-
tamlarda maneviyâtın/Geistın durumu gibi. O, halkın afyonudur.”7 Acıya dayan-
manın imkânsız olduğu ameliyatta tek devâ uyuşturucu etkisi olan afyonu örnek-
seyen Karl Marx’ın “bunalmış yaratık”tan kastı, şifâ bulmaz saplantısı, olumsuz 
maddî şartlarla boğuşan, sömürü konusu insanın hâlipürmelâlidir. Bizim bahsetti-
ğimizse, ölüm kavramının yarattığı varoluş korku çilesi. Ama sonuç, her iki du-
rumda da aynı: Öyle yahut böyle, bunalmış insanın ıztırabını dindirenin, din ol-
ması. Dünyevî tecrübe ile akılyürütmenin ortak ürünü kanıtlanmış, belgelenmiş 
bilginin dinde yeri yok. Şüpheden ârî inanç demek olan imânın bir çeşidi umut, 

 
5  nitekim ağmaktan ‘ağaç’  
6  der Atem (soluk), Almancanın uzak akrabası Hint-Avrupa dillerinden Sanskritcede Atman (ruh). 
İki söz kökdeştir.  

7 “Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie; Einleitung” —“Deutsch – Französische Jahrbüc-
her”, 1844.  
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dinin sunduğu devâdır. İmdi Hinduluğun kutsal metinlerinden Upanişatlar, 
‘umud’u ‘kurtuluş’ ilkesi ilân etmiştir: 

 
“Nasıl bırakarak artlarında adlarını, sanlarını, biçimlerini, 
Akıyorsa ırmaklar özleyerek yuvalarını, uçsuz bucaksız denize; 
Adından, sanından, biçiminden kurtulmuş insan da öyle 
Ağmalı ötelerin ötesindeki Semâvî Kişiliğe”  

—“Mundaka Upanişat”, III/ii (8), 192.s. 
 

1. “Hâfızadan da üstün bir şey var; o da, umuttur. 
Ancak umutla ateşlenmiş hâfıza kutsal zikirleri hatırlar, kutlu eylemlerde bulunur; 
Bu ve öbür dünya için eder dua. 
Eğil huşu içinde umudun huzurunda. 
 
2. “Brahman demek olan um 
udun önünde kim eğilirse huşuyla 
Onun bütün arzuları yerine gelir, duaları gerçekleşir umut yoluyla. 
O hareket serbestliğine kavuşur tekmil umut alanında...” 
     —“Çandogya Upanişat”, VII/xiv, 119.s. 
 
3 “Yaşama soluğu umudun da üstündedir... 
Yaşamadan yaşama doğar. 
Yaşama döner dolaşır, yaşamaya karışır. 
Yaşama atadır, annedir, ağabeğdir, abladır; 
Yaşama yol gösterici hocadır; Brahmandır...” 

 —“Çandogya Upanişat”, VII/xv(1), 119.s.;  
“Hindu Scriptures” —bkz: “Sorun Nedir”, 227.s. 
 

Ölüm sonrası yeni hayatın şekli dinlere göre değişiklik gösterir. Hinduluk ile 
Burkancılıkta yaşayagiden bireysel ruh (S Atman) yeni bir insan, hayvan, bitki 
bedenine veya herhangi bir cisme bürünür. Gerek Taoculukta, Hinduluk ile Bur-
kancılıkta gerekse özge dinlerde ölüm sonrası hayat yine dünyada yahut onun 
çevresinde süregider. Tektanrılı vahiy dinlerine değin dünya–doğa ile bunu aşkın 
âlem itikâtı cinsinden belirgin bir ikilik söz konusu değildi. Yine de, yaşama 
ölümle sonlanmıyor; ama ölümsonrası yeni yaşamanın sürüp gittiği ortam, ya bu 
dünya ya da bir benzeri. Hindulukta nitekim dünyada yaşama azâbı bitmiyor. 
Ancak bütün beşerî ihtiyâç–arzu–tutku ‘yırtıcı hayvan’ını sırtından atmış, tam 
güçlü kudretli üstüninsan âlem ruhuna (S Brahman) karışıp dünya hayatından 
kurtulabiliyor. Bu nihâî kurtuluşa Hindular Mukhti, Burkancılar/Buddhacılar ise 
Nirvana demişlerdir.  

Din, doğrudan toplum ile yaşanan dünya düzlemlerinden değil de, bunların 
az yahut çok dışından ve uzağından insana hayatın gereklerini, düzenini, tutum ile 
tavırlarını bildirip ayarlamıştır. Kadîm denilen en eski dinler mezkûr görevi ağaç, 
dağ, yılan, kartal, kurt, belirli bir kaya çeşidinden doğal yahut yapma 
tapınmalıklar veya putlarla ifâ ederlerken, sonrakiler bunları kişiler —
peygâmber— ve buyuran usluplu kutsal metinlerle gerçekleştirmişlerdir. Yine en 
eskiler, belirgin yasaklar —günâh— ve yaptırımlar içermezlerdi. Luzum yoktu. 
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Malın mülkün bulunmadığı ortamda çekişme, haset, kavga sık rastlanan olaylar-
dan olmadığı gibi, gasb ile hırsızlık da bilinmez.  

İlahî tebliğler, tarihin belli dönemlerinde yaşayan insanların, genellikle, orta-
lama anlamagüçlerine hitâbetmişlerdir. Kişinin bireysel gelişiminde olduğu üzre, 
insanlığın tarihî tekâmül seyrinde de, uzun sürmüş çocukluk çağıyla karşılaşıyoruz.8 
Söz konusu çağın en belirgin özelliği dinlerin çocuğun masalsı rengâreng hayâlgü-
cünü andırır efsâneli (Y müthos) ifâde tarzıdır. İnsanlığın nisbeten kemâle ermiş 
zihni ile gönlüne hitâb eden geç dönem dinlerin kutsal metinlerinde –Hinduluğun 
Vedaları ile Upanişadı; Zerdüştlüğün Avestası; Burkancılığın Sutraları; Ahdiatîkte 
Hz Süleyman Meselleri– daha ziyâde bilgelik ağır basar. Efsânenin 
kıymetiharbiyesinin kalmadığı dinî–kutsî metin “Kuran”dır. Bu, ne efsâne, ne ma-
sal ne de öğüt kitabıdır. Edep–ahlâk kurallarına ipucu bildirmekte olup insana izle-
yeceği doğru gidişin —sırâtımustakîm— yol harıtasını çizmektedir. Yine, yazının 
icâdından önceki dinler efsâneciyken, sonrakiler metincidirler. Efsânecilerin 
hikâyesi nesilden nesle ağızdan kulağa aktarıladurulmuştur. Buna karşılık metinli 
dini, okumağı becerdikleri nisbetle, aile fertleri bile kendi başlarına hatmedebilirler. 

Bellibaşlı büyük dinler: Müslümanlık, Hırıstıyanlık, Yahudîlik, Burkancılık/ 
Budhacılık), Hinduluk, Taoculuk, Cencilik (Jainisme), Şintoluk, Konfuçyusculuk, 
Zerdüştlük, Şintoluk, Bahailik, irfânî din, Hermetlik, Mazdekcilik, Maniheistlik, 
Mitracılık, Geovismoculuk, Esoteriklik. 
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8  Bkz: “Sorun Nedir”, 193.s.  




