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Ken di si ne kla sik İslâm dü şün ce ge le ne ği ni te mel alan “Ku tad gu bi lig 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 fel se fe —‘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 bi lim — 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. 

“Ku tad gu bi lig”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 finin, 
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, “Ku tad gu bilig”, 
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.

“Ku tad gu bi lig”, yıl da iki de fa ya yım la na cak. Her sa yı, sı ra sıy la fel se fe ça lış ma la rı, 
din-dil-ede bi yat-ta rih-top lum araş tır ma la rı ile bi lim 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, “Ku tad gu bi lig”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.

“Ku tad gu bi lig”, 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’: “Ku tad gu bi lig”.

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 
philosophy— 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 
translations. 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 presentation 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 supported 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 consistency 
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 
preferably by e-mail, in good quality printing or typing. Upon submitting the papers, 
authors are implicitly authorising the journal to publish them.
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MOLLA HÜSREV’İN ASTRONOMİSİ ÜZERİNE 
BAZI GÖZLEMLER:

RİSÂLE Fİ MUŞKİLÂT EL-MEŞHÛRE Fİ İLM EL-HEY'E*

İhsan Fazlıoğlu**

SOME REMARKS ON MULLA KHUSRAW’S ASTRONOMY: RISALA FI AL-
MUSHKILAT AL-MASHURA FI ILM AL-HAYA

[A TREATISE ON THE UNSOLVED PROBLEMS OF ASTRONOMY]

ABSTRACT
Beginning from the second half of XIII.th century, in the area of Anatolia-Iran-
Turkestan of Islamic geography, due to education-research institutions (mad-
rasas in the lead), a harmony between philosophical-scientific knowledge and 
religious knowledge was created and this knowledge was socialized. At the end 
of this process, a similarity occurred in the concept of knowledge between scho-
lars and educated people in Islamic world and in the given area, for the first time 
in history a philosophical-scientific society was created, in which the concepts of 
knowledge for scholars and educated people are mostly similar.
A typical example of this fact is the science of cosmology-astronomy. In this pe-
riod, scientific cosmology-astronomy produced by al-hikma al-nazariyya cons-
tituted the concept of astronomy-cosmology for an average educated person. In 
other words, there was a scientific concept of cosmology-astronomy, shared by 
scholars who produced this astronomy and people who learned it and people was 
building their conception of universe according to this pattern/patterns.

* Metni dikkatlice okuyan, hem biçimle hem de içerikle ilgili tenkit ve tekliflerde bulunan Kübra Şenel 
Hanımefendi’ye teşekkür ederim.

**   Prof. Dr. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü.

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, Ekim 2012, s. 9-32



12 İhsan Fazlıoğlu

 In this paper, I will examine Mullā Khusraw’s (d. 885/1480) Astronomy: Risāla
 fī l-mushkilāt al-mashhūra fī ilm al-hay’a as an example. Rather than focusing
on the technical side of the Risāla which is in fact a commentary on Qutb al-
 Dīn al-Shīrāzī’s Nihāyat al-idrāk fī dirāyat al-aflāk (a work which is common
 in Mullā Fanārī’s circle), I will look at the historical value and meaning of its
 tradition in the lineage of Ibn Haytham – Shams al-Din al-Kharaqī – Mahmud
al-Chaghmīnī – Muayy al-Din al-Urdi – Nasir al-Din al-Tusî – Qutb al-Din al-
 Shīrazī - Abd al-Vajid al-Kutāhī - Qadızade al-Bursawī – Ali al-Qushjī. I will
also examine the content of scientific mentality in Samarqand Mathematic-Ast-
ronomy School. For the last, I will discuss its place, importance and relations-
 hips in the context of “The First Environment of Philosophy and Science in
Istanbul” which made its existence possible.
Key Words: Astronomy, Qutb al-Din al-Shirazî, sicience in Ottomans, geomet-
 rical models, socialized knowledge

ÖZET
Bu çalışmada, Molla Hüsrev’in (öl. 885/1480), Kutbuddin Şirâzî’nin, Nihâyet 
el-idrâk fi dirâyet el-eflâk’ının onuncu babının bir yorumu olan astronomi saha-
sındaki Risale fi müşkilât el-meşhûre fi ilm el-hey’e adlı eseri incelenecek, tarihî 
anlamı ve değeri üzerinde durulacak; XV. yüzyılda, Anadolu - İran – Türkistan 
ortak kültür havzasında nazarî hikmet çerçevesinde ilmî kozmoloji-astronomi’yi 
üreten bilginler ile tahsilini alan insanların paylaştığı müşterek Evren tasavvuru-
nun içeriği tahlil edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Astronomi, Kutbuddin Şirazî, Osmanlılarda bilim, geo-
metrik modeller, sosyalleşmiş bilgi

...

700. ölüm yılında Anadolu’da matematik bilimlerin kurucusu 
Kutbuddin Şirazî’nin (ö. 1311) anısına...

Giriş

İslam coğrafyasının Anadolu - İran – Türkistan havzasında, XIII. Yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren, başta medreseler olmak üzere değişik eğitim-araştırma kurumları 
aracılığıyla en genel anlamıyla felsefî-ilmî bilgi ile dinî bilgi arasında bir ahenk yara-
tıldı ve bu bilgi toplumsallaştırıldı. Bu sürecin sonucunda İslam dünyasında bilginler 
ile tahsilli/eğitimli insanların bilgi tasavvurunda yaygın bir benzeşme meydana geldi 
ve söz konusu havzada, dönemin tasavvuru içerisinde, tarihte ilk defa, bilginler ile 
tahsilli insanların bilgi tasavvurunun büyük oranda benzeştiği, felsefî-ilmî bir toplum 
yaratıldı.
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Bu durumun en iyi tezâhür ve tecessüm ettiği alan, kozmoloji-astronomi-bilimi-
dir. Bu dönemde, nazarî hikmet’in ürettiği ilmî kozmoloji-astronomi, ortalama tah-
silli bir kişinin astronomi-kozmoloji tasavvurunu oluşturuyordu. Başka bir deyişle, 
bu astronomiyi üreten bilginler ile tahsilini alan insanların ortaklaşa paylaştığı, o dö-
nemin çerçevesine uygun, ilmî bir kozmoloji-astronomi tasavvuru mevcuttu ve artık 
insanlar evren tasavvurlarını bu yapıya/yapılara göre inşa ediyorlardı.1

Bu çalışmada, söz konusu tespite bir örnek olarak, Molla Hüsrev (öl. 885/1480)2 
ve astronomi sahasındaki Risale fi müşkilât el-meşhûre fi ilm el-hey'e adlı eseri ince-
lenecektir.3 Çalışmada, esas itibariyle Kutbuddin Şirâzî’nin (ö. 710/1311), Mehmed 
Fenarî (ö. 834/1431) çevresinde mütedavil Nihâyet el-idrâk fi dirâyet el-eflâk’ının 
onuncu babının4 bir yorumu olan eserin, teknik içeriğinden çok, temsil ettiği gelene-
ğin İbn Heysem (ö. 430/1039)– Şemseddin Harakî (ö. 537/1141)– Mahmud Çağminî 
(ö. 618/1221)– Mueyyeddin Urdî (ö. 1266)- Nasireddin Tusî (ö. 672/1273)- Kutbud-
din Şirâzî – Abdülvacid Kütâhî (ö. 838/1435) – Kadızade Bursevî (ö. 847/1444’den 
sonra) – Ali Kuşçu (ö. 879/1474) çizgisindeki tarihî anlamı ve değeri üzerinde du-
rulacak; ayrıca, kısaca, Semerkand matematik-astronomi okulu ile İstanbul’da câri 
ilmî zihniyetin içeriği tahlil edilecektir. Son olarak, yine kısa bir biçimde, bu eserin 
varlığını mümkün kılan Birinci İstanbul Felsefe-Bilim Çevresi bağlamındaki yeri, 
önemi ve ilişkileri üzerinde durulacaktır.5

I. Eserin nüshası ve âidiyeti

Eserin, elimizdeki –şimdiye değin bilebildiğimize göre- tek yazma nüshasına 
dayanarak kütüphane kayıtları, dış özellikleri, adı, yazarı ve nüshanın içerdiği öteki 

1 İhsan Fazlıoğlu, “VII. Oturum”, Türkiye’de/Türkçe’de Felsefe Üzerine Konuşmalar, (Yayına hazırla-
yan: Cüneyt Kaya), II. Baskı, İstanbul 2010, s. 228-229.

2 Hayatı ve eserleri için bkz. Taşköprülüzade, el-Şekâik el-numaniyye fi ulema el-devlet el-osmaniye, 
nşr.: Seyyid Muhammed Tabatabaî Behbanî(Mansur), Tahran 2009, s. 110-113; Ferhat Koca, “Molla 
Hüsrev”, Türkiye Diyanet Vakfı islam Ansiklopedisi, c. XXX, Ankara 2005, s. 252-254. Aynı yazar, 
Molla Hüsrev, Ankara 2008.

3 Molla Hüsrev’in yaşadığı yüzyılda kaleme alınan ilm-i hey'et sahasındaki herhangi bir eser burada 
dile getirdiğimiz tespit için incelenebilir. Örnek olarak Ahaveyn’in (ö. 904/1499) el-İşkalat el-meşhure 
fi ilm el-hey'e ile Havaşin ala şerh Kadızade ala el-mulahhas eserleri de benzer bir özellik gösterir. 
Özellikle İşkalat, Molla Hüsrev’in eserine nazire olarak kaleme alınmış gibidir. XV. yüzyılın ikinci 
yarısında bizzat Fatih Sultan Mehmed tarafından yürütülen mevcut ilim dallarındaki sorunlu noktaları 
öne çıkartıp inceleme siyasetinden ilm-i hey'et de nasibini almış ve bu yüzyılda konuyla ilgili pek çok 
eser telif edilmiştir. Burada temsil değeri yüksek bir örnek olması açısından Ahaveyn’in İşkalat’ının 
dibacesi verilebilir [Kütahya Vahid Paşa nr. 793, yaprak 1b-2a; bkz. Ek-3]. Nitekim Ahaveyn, eserinin 
dibacesinde yaptığı şeyi “çözülemeyenlerin çözümü [hall ma-la-yunhall]” olarak adlandırır.

4 Onuncu bab için bkz. Kutbuddin Şirazî, Nihayet el-idrak fi dirayet el-eflak, Süleymaniye Kütüphanesi, 
Damad İbrahim nr. 851, yaprak 93a-106b.

5 Fazlıoğlu, Türkiye’de..., s. 239-240.
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teknik özellikleri aşağıdaki biçimde özetlenebilir:
Eserin günümüze ulaşan tek nüshası, Kütahya Vahid Paşa İl Halk Kütüphanesi 

nr. 792’de kayıtlıdır; 81 yapraktır ve her bir yaprak 15 satırdır. Talikle kaleme alınan 
eserin her bir yaprağının iç ve dış ölçüleri: 180x130 (120x60) biçimindedir.

Zahriye’de, nüshanın sahibi Müeyyed-zade tarafından eser için iki değişik ad 
verilir: Şerh nihâyet el-idrâk el-muteallik li-bâb el-urûz el-mutehayyire biçimin-
deki birinci adda daha çok eserin şerhi olduğu kitaba nisbeti vurgularken, ikinci ad 
eserin içeriğine işaret eder: Risâle fi müşkilât el-meşhûre fi ilm el-hey’e el-muteallike 
bi-el-eflâk.

Eser için zikredilen birbirinden farklı iki adın hemen arasında, yine bizzat Mü-
eyyed-zade tarafından yazarın ismi verilir: li-Molla Hüsrev. Kaynaklarda zikredilme-
mesine karşın Molla Hüsrev’in böyle bir eseri olduğu yalnızca Müeyyed-zade’nin bu 
kaydına güvenilerek söylenebilir mi? Bu sorunun yanıtının verilebilmesi için önce-
likle Müeyyed-zade’nin mülkiyet kaydına, sonra da kimliğine bakılabilir. Zahriye’de 
Osmanlı düşünce tarihinde Müeyyed-zade olarak tanınan Abdurrahman b. Ali b. 
Müeyyed’in, İstanbul, Receb 24 Cumartesi 898 tarihli, kendi el yazısıyla temellük 
kaydı mevcuttur [Bkz. Ek-1]:

 ملكه أفقر العباد إلى عفو رّبه الصمد عبد الرحمن بن على بن مؤّيد –غفر لهم امللك األحد- في يوم السبت الرابع
والعشرين من رجب املرجب لسنة ثمان وتسعني وثمامنائة مبحروسة قسطنطنية حفت)؟( باملفاخر السنّية.

Müeyyed-zade ,hem dönemindeki Anadolu-İran-Türkistan kültür havzasındaki 
ilmi faaliyetleri takip eden ve bu faaliyetlere aktif olarak katılan ileri gelen bir bilgin-
dir6 hem de özellikle bu havza içinde üretilen kitapları topladığı zengin bir kütüpha-
neye sahiptir.7 Bu nedenle kitap adlarının ve yazarlarının tespiti konusunda güvenilir 
bir kaynaktır. Ayrıca 1456 ile 1516 tarihleri arasında yaşadığından Molla Hüsrev’in 
(ö.885/1480) genç bir çağdaşı sayılabilir. Öte yandan Müeyyed-zade, klasik kaynak-
ların gösterdiği ve mevcut eserleri ile kütüphanesinin işaret ettiği gibi, hikemî ve 
riyâzî ilimler ile bu sahalardaki eserlere özel ilgi gösteren bir isimdir.8 Tüm bu nokta-
lar bir araya getirildiğinde Müeyyed-zade’nin, araştırmamıza konu olan eserin Mol-
la Hüsrev’e aidiyeti konusundaki şehadeti –aksi ispat edilmedikçe- rahatlıkla kabul 
edilebilir.

6 Taşköprülüzade, el-Şekâik el-numaniyye fi ulema el-devlet el-osmaniye, nşr.: Seyyid Muhammed 
Tabatabaî Behbanî(Mansur), Tahran 2009, s. 257-261; Hasan Aksoy, “Müeyyedzâde Abdurrahman 
Efendi”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. XXXI, İstanbul 2006, 485-486.

7 Kütüphanesi için bkz. İsmail E. Erünsal, Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri: Tarihi Gelişimi ve Organizas-
yonu, Ankara 2008, s. 126-127.

8 Bunun en güzel örneği, aldığı eğitim ile telif ettiği eserlerdeki hikemî ve riyazî ilimlerin yerinde mü-
şahede edilir. Müeyyedzade’nin Devvanî’den aldığı icazet için bkz. Süleymaniye Kütüphanesi, Esad 
Efendi nr. 3733.
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Mevcut nüshanın zahriye’sinde, Müeyyed-zade’ninkinden başka, üç ayrı temel-
lük kaydı [bir tanesi H. 1112 tarihli] ile ikisi şahıs, diğeri Vahid Paşa Kütüphanesi’nin 
olmak üzere üç tane mühür bulunur.

II. Suyun başındaki adam: Kutbuddin Şirazî ve Nihayet el-idrak

Molla Hüsrev’in eserini şerh ettiği Kutbuddin Şirazî9, İbn Sertak10 ile birlikte, 
Merağa matematik-astronomi okulunun temsilcisi olarak Anadolu coğrafyasında ma-
tematik bilimlerin kurucusu kabul edilebilir.11 Nihaye ise, hocası Nasireddin Tusî’nin 
önemli eseri el-Tezkire fi ilm el-hey'e’nin bir tür şerhidir.12 Kutbuddin Şirazî’nin 
eserinin dibacesinde adını andığı Eşrefuddin Muhammed b. Ömer el-Bedehşanî, 
Şirazî’den, yazacağı eserin Tezkire’nin şerhi olması yanında, ilm-i hey'et’te kullanılan 
kinematik-geometrik modeller [usûl] ve hesap [mahsûb: hesap edilen] ile gözlemin 
[mersûd: gözlemlenen] uyumunun illetlerini/gerekçelerini/nedenlerini göstermesini, 
özellikle istemiştir. Başka bir deyişle Şirazî’nin Nihaye’yi telif etmesinin bir nedeni 
de Tezkire’deki hendesî tersimler[sûretler/modeller/usûller] ve hesaplar ile rasadların 
uyumunu göstermektir13:

/../ َسأَلني /.../  أشرف الدين /../ محمد بن عمر الَبَدْخشاني /.../  أْن ُأشير في َمظاّن االحتياج إشارًة خفيفًة 
إلى األرصاد، وإمياًء لطيفًا إلى كيفية استخراج احلَركات وغيرها منها، وأْن أتتّبع ألفاظ الّتذكرة الّتي لم يسبقها ما قبلها وال 
يلحقها ما بعدها، وأدرجها في أثناء الكالم إن كانت ظاهرة، وأبسطها إن كان فيها نوع انغالق؛ فتلّقيت مرسومه وأسعفت 

مأموله جمعًا بني املصلحتني واستزادة للعنايتني.

“Eşrefuddin Muhammed b. Ömer el-Bedehşanî, gerektiği yerde, rasadlara iliş-
kin, değiniyle bir fikir vermemi ve hareketler [kinematik geometrik modeller] ile 

9 Ragep, F. J, “Shirazî”, The Biographical Encyclopedia of Astronomers, Editörler: Thomas Hockey ve 
diğerleri, New York, 2007, s. 1054-1055. [Buradan itibaren BEA].

10 İhsan Fazlıoğlu, “Osmanlı coğrafyasında ilmî hayatın teşekkülü ve Davud el-Kayserî”, Uluslararası 
Davud el-Kayserî Sempozyumu, Ankara 1998, s. 25-30 [Aynı makale şurada tekrar yayımlandı: Turan 
Koç, İbn Arabi Geleneği ve Davud el-Kayseri, İstanbul 2011, s. 17-43]; İbn Sertak için bkz. İhsan 
Fazlıoğlu, http://www.ihsanfazlioglu.net/yayinlar/makaleler/1.php?id=166.

11 Kutbuddin Şirazî için bkz. John Walbridge, The Science of Mystic Lights: Qutb al-Din Shirazi and 
the Illuminationist Tradition in Islamic Philosophy (1992); Mahmut Recep Keleş, Kutbüddin Şirazî 
(1236-1311)’nin Hayatı, Eserleri ve Ortaçağ İslam Kültüründeki Yeri, Marmara Üniversitesi, Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul 2008. Ayrıca bkz. Resul Ertuğrul, 
Kutbuddin Şirazi ve Tefsiri, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış doktora 
tezi, Ankara 2011.

12 Nasireddin Tusî ve eseri el-Tezkire için bkz. F. J. Ragep, Nasr al-Din al-Tusi's Memoir on Astronomy 
(al-Tadhkira fi 'ilm al-hay'a), New York c. I-II, 1993.

13 Şirazî’nin tavrına yaptığımız bu vurgu, daha önce bu tür teşebbüslerin olmadığı anlamına gelmemek-
tedir. Pek çok astronom usûl ile ersad’ın uyumu üzerinde durmuştur. Bu tavra güzel bir örnek olarak 
Mueyyeddin Urdî’nin Kitab el-hey´e adlı eserine [nşr. George Saliba, Beyrut 1990] bakılabilir.
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diğer şeylerin onlardan nasıl çıkartıldığına dair tatmin edecek kadar imada bulun-
mamı; daha önce yazılanların aşamadığı, sonra yazılanların ise bir şey eklemediği 
Tezkire’nin cümlelerini incelememi; açıksalar değinmemi, kapalı iseler açıklamamı 
istedi. Ben de her iki faydayı bir araya getirerek ve her ikisinde de titiz olmaya çaba-
layarak emrine boyun eğdim ve isteğini yerine getirmeye giriştim.”

Öte yandan Şirazî’nin eserinin diğer önemli bir özelliği, dibace’sinde, Batlam-
yus’un el-Macestî’sinin giriş’inden mülhem olarak ilm-i hey'et’in üç noktada önemi-
ni vurgulaması14; özellikle kesin bilgi(yakîn) ideali açısından meşşaî doğa felsefesi 
(tabiiyyat) ile metafiziği (ilahiyyat) eleştirmesidir:

فإّني قد كنت برهًة من الّزمان عازمًا على أن أحّرر لنفسي ولسائر األخوان في علم الهيئة الّتي فاز بالسعادة عاملها، وانغمس 
في الشقاوة جاهلها لكونه أشرف العلوم. ألّن شرف العلم ]1[ إّما بكون معلوماته ثابتًة باقيًة غير متغّيرٍة، ]2[ أو بكون 
الطُرق املؤّدية إليها طُرقًا يقينيًة مبّرأة عن شوب الّظنون، ]3[ أو ِبكثرة فوائده. وهذا العلم الذي نحن بصدده قد اجمتع 
له الفضل من هذه اجلهات كّلها لثبات موضوعاته على أحسن نظام وأمّت دوام على ما ال يخفى، وكثرة فوائده على ما ال 
يحصى، ووثاقة براهينه لكونها عددية أو هندسية ال شّك فيهما بخالف براهني الطبيعي واإللهي. ولهذا لم يرج اّتفاق 
العلوم احلكمية .../.../ إذ ليس علمًا  الفنون احلقيقّية، وعلت أشكالها من  احلكماء فيهما؛ وفاقت هي أمثالها من 
وأزاًل ال يستحيل وال يقبل خلاًل،  الزمان واملكان، بل هو كموضوعه ثابت أبداً  يتغّير بتغّير األديان ويختلف باختالف 
وكبراهينه القطعية يكون دائمًا معقواًل إلى أن يقضي اهلل أمراً كان مفعواًل، وككثرة منافعه وأقّلها الدخول حتت قوله عّز 
قائاًل > الّذين يذكرون اهلل قيامًا وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفّكرون في خلق السموات واألرض رّبنا ما خلقت هذا باطاًل... 

<، يكون سرمداً حاصاًل.15

“Bir süredir kendim ve dostlarım için, en yüce bilim olduğundan, kendisini bilene 
saadeti kazandıran, bilmeyeni ise şekavete bulandıran ilm-i hey’et’te bir eser kale-
me almak istiyordum.16 Çünkü bir ilmin yüceliği: (1.) ya nesnelerinin (malumat) 
sabit, sürekli(bâki) ve değişmez olmasıyla(ğayr muteğayyire); (2.) ya bu nesnelerin 
bilgisini elde etme yöntemlerinin yakinî ve her türlü zandan uzak bulunmasıyla; 
(3.) ya da faydasının çokluğuyladır. Ele aldığımız bu ilim tüm bu yönlerin üstünlü-
ğünü kendisinde toplamıştır; zira bu ilmin konusunun en güzel bir düzene ve tam 
bir sürekliliğe sahip olduğu açık, faydası ise sayılamayacak kadar çoktur; ayrıca bu 
ilmin burhanları, doğa felsefesi ve metafiziğin burhanlarının aksine hiçbir şek ve 
şüphe barındırmayan sayısal ve geometrik burhanlar olduğundan, güvenilirdir. Bu 
nedenle, hukema, bu iki ilimde [doğa felsefesi ve metafizik] ittifak etmemiş; ilm-i 
hey'et ise gerçekliğe ilişkin ilimlerde (el-funûn el-hakikiyye) benzerlerini geçmiş; 

14 G. J. Toomer, Ptolemy’s Almagest, Princeton 1998, s. 36.
15 Kutbuddin Şirazî, Nihayet el-idrak fi dirayet el-eflak, Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya nr. 2145, 

yaprak 1b-2a. Astronominin söz konusu bu özelliği, denildiği üzere, Batlamyus’un Macestî’sinin giriş 
kısmından mülhem, pek çok bilgin tarafından vurgulanmıştır. Örnek olarak bkz. Mueyyeddin Urdî, 
Kitab el-hey´e, nşr. George Saliba, Beyrut 1990, s. 27-28.

16 Benzer düşünceleri Ahaveyn, Mulahhas’a yazdığı Haşiye’de farklı ifadelerle dile getirir (Manisa nr. 
1697, yaprak 1b):

"... الهيئة الّذي صِعد على ذروة السعادة عامله، وهُبط إلى حضيض الشقاوة جاهله."
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modelleri(eşkâl) hikemî ilimlerde üstünlük kazanmıştır. /.../. Bu ilim, dinlerin baş-
kalaşmasıyla başkalaşan; zaman ve mekanın değişmesiyle değişen bir ilim değildir; 
tersine o, tıpkı konusu gibi, ezelî ve ebedî, eksiklik ve bozukluğu kabul etmeyen, 
mümkün de olmayandır; yine o, tıpkı kesin burhanları gibi, Tanrı geçerli başka bir 
düzen buyuruncaya değin, daima makuldür; ve nasıl ki bu ilmin faydaları çoksa, bu 
faydalardan en azı da Tanrı’nın şu buyruğu içinde yer almaktır: “Onlar ayaktayken, 
otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı 
üzerinde düşünürler. “Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın... derler”17; ve o[nun 
konusu ve bilgisi] ebedî bir var-olandır.

Kutbuddin Şirazî, Nihaye’yi, Tuhfet el-şahiyye fi ilm el-hey'e adlı eserinde ge-
liştirmiş; bu nedenle daha sonraki çalışmalar, şerhler ve haşiyeler daha çok Tuhfe 
üzerine yapılmıştır.18 Nihaye üzerinde bilinen tek çalışma ise, bu makalede ele alınan, 
Molla Hüsrev’in kısmî şerhidir. Ancak Şirazî’nin, üzerine fazla çalışma yapılmamak-
la birlikte, Nihâye’si Osmanlı Ülkesi’nde mütedavildi ve özellikle Bursa’da teşekkül 
aşamasındaki Osmanlı ilim hayatında bilginlerin kullandığı bir eserdi19. Örnek olarak, 
Nihaye’nin Süleymaniye Kütüphanesi, Pertev Paşa nr. 381 numarada kayıtlı nüsha-
sının hemen zahriyesine bakıldığında Mehmed Fenarî’nin oğlu Mehmed Şah Fenârî 
[Muhammed b. Muhammed b. Hamza b. Muhammed el-Fenarî]20 ile Fenarî çevre-
sinin bir üyesi Hocazade’nin [Mustafa b. Yusuf el-Bursevî, el-maruf bi-Hocazade]21 

17 Al-i İmrân, 191. Ahaveyn, Mulahhas’a kaleme aldığı Haşiye’de bir önceki ayeti de (Al-i İmran 190) 
zikreder:

"إّن في َخْلق الّسموات واألرض واختالف الّليل والّنهار آليات ألولي األلباب."

 “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri 
için elbette ibretler vardır”.

18 Örnek olarak Seyyid Şerif’in Haşiyet el-tuhfe’si için bkz. Keşf el-zunûn, c. I, 367-368; Ali Kuşçu’nun 
Türkiye yazma eser kütüphanelerinde halen ona yakın nüshası bulunan kısmî şerhi için bkz. Hüseyin 
Çelebi nr. 750. Tuhfe’nin Türkiye yazma kütüphanelerinde halen yirmiye yakın nüshası vardır; örnek 
olarak bkz. Süleymaniye Kütüphanesi, Carullah nr. 1459. Tuhfe’deki Gezegenler Teorisi için bkz. 
Morrison, Robert. “Qutb al-Din al-Shirazi’s Hypotheses for Celestial Motions.” Journal for the His-
tory of Arabic Science, c. XIII, Halep 2005, s. 21–140.

19 Nihaye’nin, günümüzde, Türkiye yazma eser kütüphanalerinde halen yirmiye yakın nüshasının bu-
lunması eserin mütedavil olduğuna bir delildir [bkz. Cevat İzgi, Osmanlı Medreselerinde İlim, c. I, 
İstanbul 1997, s. 402-404]. Öte yandan Osmanlı bilginleri tarihi süreç içinde ilm-i hey'et sahasında 
kaleme aldıkları eserlerde Nihaye’den faydalanmışlardır. Örnek olarak, Molla Ahaveyn (904/1499) el-
İşkalat el-meşhure fi ilm el-hey'e’sinde [Kütahya Vahid Paşa nr. 793], Gulam Sinan (ö. 912/1506) Feth 
el-Fethiyye’sinde [bkz. Süleymaniye Kütüphanesi, Carullah nr. 1504/1, yaprak 1b-112a], Seydî Ali 
Reis(ö. 970/1563), Hulasat el-hey'e’sinde [bkz. Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya nr. 2591, yaprak 
1b-94b] ve Mustafa Zeki (ö. 1148/1736) Mirkat el-ula fi şerh sullem el-sema’sında [bkz. Selimiye 
nr. 4777/29, yaprak 547a-587a] Nihaye’yi doğrudan kullanmışlardır. Katip Çelebî, Sinan Paşa’nın 
(ö. 891/1486) Nihaye’ye bir haşiye kaleme aldığını kaydeder [Keşf el-zunun an esami el-kutub ve el-
funun, s. 1985]; ancak şimdiye değin günümüze ulaşan bir nüshası tespit edilememiştir. 

20 Bkz. Uluslararası Molla Fenârî Sempozyumu (4-6 Aralık 2009 Bursa) – Bildiriler-, Editörler: Yüce-
doğru, Tevfik ve diğerleri, Bursa 2010.

21 Bkz. Uluslararası Hocazade Sempozyumu (22-24 Ekim 2010 Bursa) – Bildiriler-, Editörler: Yücedoğ-
ru, Tevfik ve diğerleri, Bursa 2011.
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yanında, Mısrî lakablı ve Sultan Orhan Medresesi’nde müderris Mustafa b. Abdullah 
el-Bursevî’nin mülkiyet kayıtları müşahede edilebilir. Bu durum eserin tarih boyunca 
Bursa’daki eğitim hayatında kullanıldığını ve ileri gelen Bursalı âlimler tarafından 
mütalaa edildiğini gösterir.22

Nihaye, aynı zamanda, problematik bir astronomi tarihidir. Nitekim Molla Hüs-
rev, müellifin sözüne işaretle, eserin eskilerin görüşlerini [efkâr el-evvelîn min el-
mutekaddimîn] ve yenilerin yaklaşımlarını [ğâyât enzâr el-âherîn min el-muteehhirîn] 
içerdiğini söyler[1b]. Bu çerçevede Kutbuddin Şirazî, Nihaye’yi yazarken kullandığı 
kaynakları ve mensup olduğu astronomi geleneğini eserinin sonunda kitap adları-
nı zikrederek, vurgular. Buna göre, Muğiniyye, Zubdet, Lubab, Terkib el-eflak, el-
Mulahhas, el-Muhassal, Munteha el-idrak, el-Tebsira, el-Tezkire, Umdet, Gayet el-
efkar gibi eserler Şirazî’nin kullandığı başlıca temel kaynaklardır.23 Bu adlar arasında 
Şirazî’nin geldiği astronomi çizgisinin ana metinleri mevcuttur. Molla Hüsrev ise 
şerhinde, özellikle, Nasireddin Tusî’nin el-Tezkire’sine [18a, 20a, 26b, 31a, 32b, 35b, 
37a, 46b, 54b, 79b, 80a], Nizâmuddin Nîsâbûrî’nin, Şerh el-Tezkire’sine –Tavzih- [3b, 
18b, 23a], yazarını açıkça vermediği diğer bir Şerh el-Tezkire’ye [5a], yalnızca isim 
olarak andığı İbn Heysem [31a, 32b, 36b, 41a, 80a] yanında Batlamyus’a hem adıyla 
[15b, 19a, 23b, 37a, 41a, 43b, 48a, 48b, 49a, 49b, 51a, 52b, 74a, 80a] hem de eser-
leriyle -el-Macestî [20a] ve el-İktisâs [26a, 37a]- atıf yapar; ayrıca İbn Sina’nın ünlü 
öğrencisi Ebu Ubeyd Cuzcânî [74b] yanında Şirazî’nin diğer bir eseri el-İhtiyarat 
el-muzafferiyye’ye de [56b] göndermede bulunur. Molla Hüsrev’in en ilginç atıfla-
rından birisi, belki de, Ebu Reyhan el-Birunî’ye yaptığıdır [42a]. Öte yandan Molla 
Hüsrev, şerhinde kullandığı tüm kaynaklara ve müellifin cümlelerini adım adım takip 
etmesine karşın, kendisinden önce gelenlerden ya da çağdaşlarından hiç kimsenin bu 
konulara kolayca el atamadığını belirtir [80b]; kendisinin ise eski ve yenilerin güç 
yetiremediği pek çok konuyu ele aldığını ve hal ettiğini söyler[2b].24

Hem Molla Hüsrev’in hem de Kutbuddin Şirazî’nin kullandığı kaynaklar bir-
likte dikkate alındığında ilm-i hey'et açısından izlenen çizginin, Horasan’dan Mah-
mud Çağminî’nin el-Mulahhas’ıyla25 başlayan gelenek ile Merağa’dan Nasireddin 
Tusî’nin el-Tezkire’siyle başlayan geleneğin26, Şirazî’nin şahsında tecessüm eden bir 

22 Nihaye, yalnızca Osmanlı bilginleri arasında değil İran coğrafyasında da mütedavildi. Örnek olarak 
ünlü bilgin Teftazanî, kendi kütüphanesi için özel bir Nihaye nüshası istinsah etmişti. Bkz. İstanbul 
Üniversitesi, Nadir Eserler Kütüphanesi, AY, nr. 4708.

23 Süleymaniye Kütüphanesi, Damad İbrahim Paşa nr. 851, yaprak 208b.
24 Fatih Sultan Mehmed dönemi Osmanlı bilginlerinin içinde bulunduğu ve bizzat siyasî irade tarafından 

teşvik edilen yıpratıcı yarışma ortamında eser kaleme alanlar benzer ifadeleri sık sık kullanırlar. Örnek 
olarak Ahaveyn, Mulahhas’a yazdığı Haşiye’de kendi telifi için şöyle diyor (Manisa nr. 1697, yaprak 2b):

"... أضفت إليها ما لم تسمع من علماء األمصار، ولم يوجد في كتب األسفار /.../ فإّن طريق الفيض لم ينقطع، وابداع املعانى من القوى العقلّية لم 

ميتنع."
25 Ragep, Sally, “Jaghmīnī”, BEA, s. 584-585.
26 Ragep, F. J., Nasr al-Din al-Tusi's Memoir on Astronomy (al-Tadhkira fi 'ilm al-hay'a), New York c. 

I-II, 1993; aynı yazar, “Tûsî”, BEA, s. 1153-1155.
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terkib olduğu söylenebilir ki söz konusu her iki gelenek Şemseddin Harakî27 üze-
rinden İbn Heysem’e28 dayanır. Bu terkib, Bursa’da Mehmed Fenarî çevresinde el-
Mulahhas ve el-Tezkire ile şerhleri üzerinden sürdürülmüş, Abdülvacid Kütahî29 ve 
diğer bilginler eliyle Bursalı Musa Kadı-zade’ye30 aktarılmıştır. Musa Kadızade bu 
zihniyet içinde yetişmiş; akabinde de bu geleneğin daha canlı olduğu İran ve Tu-
ran coğrafyasında, Semerkand matematik-astronomi okulunda yeniden üretilmesini 
sağlamıştır. Yeniden üretilen Çağminî ile Tusî çizgileri güncelleştirilerek ve zengin-
leştirilerek Fethullah Şirvanî31 ve Ali Kuşçu32 başta olmak üzere Semerkand okulu 
mensuplarıyla İstanbul’a aktarılmıştır.33 İşte Molla Hüsrev, bu geleneğin mürekkibi 
Şirazî’nin daha önce Bursa’da mütedavil olan Nihaye adlı eserinin söz konusu bö-
lümünü, Semerkand okulunun İstanbul’a ulaşan üretimini dikkate alarak şerhetmiş; 
özellikle aşağıda incelenecek zihniyete ilişkin sorunlar üzerinde durmuştur.

III. İlm-i hey'et anlayışının tanım ve yapı çözümlemesi

Bu çalışmada, yukarıda da işaret edildiği üzere, Molla Hüsrev’in metni, ilm-i 
hey'et’in teknik dili açısından değil, daha çok temsil ettiği geleneğin zihniyeti açı-
sından incelenecektir. Bu gerekçeyle metne şu iki soru sorulacaktır: 1. Molla Hüs-
rev, ilm-i hey'et’i nasıl anlıyordu?; başka bir deyişle Molla Hüsrev’in ilm-i hey'et 
tasavvuru neydi?; 2. Molla Hüsrev, Nihaye’nin yazılmasındaki en önemli amaç olan, 
usûl, hesap ve rasad, başka bir deyişle kinematik-geometrik modeller (usûl), hesap 
(mahsûb) ile gözlem (mersûd) arasındaki ilişkiyi nasıl görüyor ve uyumu nasıl yo-
rumluyordu?

1. Tahmînden yakîne ilm-i hey'et tasavvuru

Birinci sorunun, “Molla Hüsrev’in ilm-i hey'et tasavvuru neydi?” sorusunun ya-
nıtı için, öncelikle, Molla Hüsrev’in metnin hamdele ve salvele kısmındaki ifadeler 
üzerine yoğunlaşabiliriz [1b]:
27 Y. Tzvi Langermann, “Kharaqî”, BEA, s. 627.
28 Y. Tzvi Langermann “Ibn al-Haytham”, BEA, s. 556-557.
29 Hüseyin Topdemir, “‘Abd al˙Wājid”, BEA, s. 5-6.
30 Ragep, F.J.; “Qadizade al-Rumî”, BEA, s. 942. Ayrıca bkz. Aynı yazar, “Astronomy in the Fanārī-

Circle: The Critical Background for Qāḍīzāde al-Rūmī and the Samarqand School,” Uluslararası 
Molla Fenârî Sempozyumu (4-6 Aralık 2009 Bursa) – Bildiriler-, Editörler: Yücedoğru, Tevfik ve 
diğerleri, Bursa 2010, s. 165-176.

31 Fazlıoğlu, İhsan, “Shirwani”, BEA s. 1055-1056.
32 Fazlıoğlu, İhsan, “Qushji”, BEA, s. 946-948.
33 Fazlıoğlu, İhsan, “Osmanlı felsefe-biliminin arkaplanı: Semerkand matematik-astronomi okulu”, 

Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 1/2003, S. 14, s. 66-1; ayrıca bkz. Aynı yazar, “The Samarqand 
Mathematical-Astronomical School: A Basis for Ottoman Philosophy and Science”, Journal for the 
History of Arabic Science 14 (2008): 3-68.
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احلمد اهلل الذي سّهل للعلماء َجموح دقائق الّسموات وشَموسها.

“Bilginlere, gökyüzünün inceliklerinin direncini ve boyun eğmezliğini kolaylaştıran 
Tanrı’ya hamd olsun”...
Molla Hüsrev‘in bu ifadeleri ilm-i hey'et‘in ,daha doğru bir deyişle insanın gök-

yüzünün  bilgisini  elde  etmesinin  zorluğuna  işaret  eder  .Buna  göre  ,Gökyüzü‘nün 
insana  meydan  okuyan  bir  yapısı  var  ;ayrıca  ele  avuca  gelmez  ;kendini  saklar  ve 
insan tarafından bilinmeye direnir .Molla Hüsrev bu manayı veren ve yaklaşık aynı 
anlama gelen cemûh ve şemûs sözcüklerini birlikte kullanır. Aynı dönemde yaşamış 
Hocazade’nin Tehafut el-felasife’deki benzer ifadeleri de göz önünde bulundurulur-
sa34, bu yüzyılda, bilginler arasında, belki de Semerkand matematik-astronomi oku-
lunun etkisiyle, mevcut ilm-i hey'et’in hem nazarî lisan hem de kullanılan âlet ve 
edavat açısından son sınırlarına ulaştığı kanısı yaygınlaşmış olabilir. Özellikle bu 
dönemde Ali Kuşçu ve çevresi tarafından mevcut ilm-i hey'et’in, özellikle ilkeleri 
açısından eleştirildiği ve bazı teknik konularda yeni yaklaşımların ileri sürüldüğü 
dikkate alınırsa bilginler arasındaki söz konusu kanının yaygın olması makul görüle-
bilir.35 Yine de Molla Hüsrev, tüm zorluklarına karşın[1b], 

واّطلع الفضالء على أقمار حقائق املبدعات وشُموسها.

erdemli bilginlerin ,Evren‘in sanatkârane yaratılışının güneş gibi apaçık]şumûs] ya da 
bu apaçıklıktan hareketle tespit edilen karanlık[ekmâr] gerçekliğine ilişkin derinleme-
sine bilgi sahibi olduğunu vurgular. Nitekim Sultan Mehmed de, Molla Hüsrev’e göre, 
ilimlerin belirsizliklerini ve inceliklerini, özellikle hikemî ilimlerin en dakik[edakk] 
bölümlerinden olan ilm-i hey'et’in sorunlarını kolaylaştırmaya isteklidir [1b]:

أقسام  أدّق  الذي هو  الهيئة  والّدقائق، سّيا مشكالت علم  العلوم  إلى تسهيل غوامض  اخلالئق  أشرف  رغبة  رأيت  فلّما 
احلكمة.

Molla Hüsrev‘in ilm-i hey'et için hikemî ilimlerin en-dakiki]edakk] deyişi, bize, 

34 Bkz. Kübra Şenel, “Teorik Dil Açısından Beşerî Bilginin Sınırları: Klasik Kozmolojinin Felekler 
Öğretisi’ne Hocazade’nin Eleştirileri”, Uluslararası Hocazade Sempozyumu (22-24 Ekim 2010 Bur-
sa) – Bildiriler-, Editörler: Yücedoğru, Tevfik ve diğerleri, Bursa 2011, s. 325-337.

35 F. Jamil Ragep, “Freeing Astronomy from Philosophy: An Aspect of Islamic Influence on Science,” 
Osiris 16 (2001): 49-71; aynı yazar, “Alī Qushjī and Regiomontanus: Eccentric Transformations and 
Copernican Revolutions”, Journal for the History of Astronomy 36 (2005): 359-371. Fazlıoğlu, İhsan, 
“Ali Kuşçu”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi (İstanbul: 1999), vol. 1, pp. 216-219; 
aynı yazar, “Qushji”, BEA, vol. II, pp. 946-948.
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Şirazî’nin Nihaye’nin girişindeki ifadelerini hatırlatır.36 Ancak, son derece dakik olan 
ilm-i hey'et’de yüzyıllar boyunca değişen ya da uzmanlar arasında birbirinden farklı 
olan bilgiler nasıl yorumlanacaktır? Molla Hüsrev’e göre bu değişiklikler ve farklı-
lıklar, ilm-i hey'et’in kendisine konu aldığı semavî olgu ve olaylardan değil, doğru-
dan bu olgu ve olayların bilgisini elde etmede kullanılan gözlem âletlerinin yapımı, 
bölümlenmesi ve gözlem esnasındaki kurulumlarının ihtilafından kaynaklanır; do-
layısıyla âletler farklı olunca rasaddan hasıl olacak sonuç da farklı olacaktır. Molla 
Hüsrev’in bu vurgusu, özellikle bilgilerdeki bu tenakuzun Evren’deki doğal tertib ve 
düzenden(nizâm) değil, tersine insan-gözlemci ve onun kullandığı âlet ve edevattan 
kaynaklandığını göstermek içindir [41b-42a].

Molla Hüsrev, Şirazî’nin Nihaye’sini şerh etme nedenini açıklarken nihaî amacı-
nı da ortaya koyar: Buna göre, genel olarak Nihaye’nin özel olarak kendi şerh ettiği 
onuncu babın kapalı ve zor olduğunu; ayrıca söz konusu babın eserde büyük bir hac-
me sahip bulunduğunu belirtir ve kendi ilmî birikimi ile anlayışının el verdiği oranda 
kapalı kısımları şerh ettiğini ve zor kısımları ise kolaylaştırdığını belirtir ve nihaî 
amacı olarak ekler “Bu konularda düşünenleri tahmin’in karanlığından yakîn’in ay-
dınlığına ulaştırmak.”[2a-b]. Molla Hüsrev, şerhinin pek çok yerinde vehm ile hads’i 
ve tahmin ile yakîn’i birbirine karşı, kavram çifti olarak kullanır; Şirazî’ye katılarak 
düşünceyi(fikri) vehm ve tahmin’in değil, hads ve yakîn’in verdiğini özellikle vur-
gular. Bu cümlelerde dikkat edilecek en önemli iki terim yakîn ve hads’tir37. Daha 
önceki bir çalışmamızda işaret ettiğimiz gibi, XV. yüzyıldaki, başta ilm-i hey'et ol-
mak üzere, özellikle matematik bilimlerdeki dakiklik, dolayısıyla yakînîlik arayışı, 
söz konusu yüzyılda hakikat ile itibar ilişkisinin farklı bir yorumunun yarattığı bilgi 
tasavvurundaki dönüşümle ilgili olmalıdır.38 Nitekim bu arayış sonucunda bu yüzyıl-
da, hem yakînî bilgi tanımı yeniden ele alınmış hem de Giyaseddin Cemşid Kaşî ör-
neğinde olduğu üzere, matematikte algoritmik hesap teknikleri geliştirilmiştir.39 Öte 
yandan, bilindiği üzere, hads özellikle Şihabeddin Sühreverdî tarafından İşrakî bilgi-
bilimin (epistemolojinin) gökyüzüne ilişkin bazı nazarîyelerin temellendirilmesinde 
bir yöntem olarak kullanılmıştı40; Mueyyedin Urdî örneğinde görüldüğü üzere41, son-

36 Ahaveyn de ilm-i hey'et’in ehl-i idrak nezdinde icma ile en dakik (edakk) ilim olduğunu vurgular 
(İşkalat, yaprak 1b). Mulahhas’a yazdığı Haşiye’nin dibacesinde ise “Hikmet’in en lezzetli(elezz) türü 
ilm-i hey'et’dir” der (Manisa nr. 1697, yaprak 1b).

37 Tahmîn ile yakîn ve vehm ile hads kavram çiftlerine vurgu, yine pek çok bilginde mevcuttur. Örnek 
olarak özellikle Mueyyeddin Urdî’nin Kitab el-hey′e’sine bakılabilir.

38 İhsan, Fazlıoğlu, “Between Reality and Mentality: Fifteenth-Century Mathematics and Natural Phi-
losophy Reconsidered” [Hakikat ve İtibar Arasında: XV. Yüzyılda Matematik ve Doğa felsefesini 
Yeniden Düşünmek], yayımlanacak makale.

39 Jan. P. Hogendijk, “al-Kashi’s determination of π to 16 decimals in an old manuscript”, Zeitschrift für 
Geschichte der Arabish-Islamischen Wissenschaften, vol. XVIII, Frankfurt, 2008/2009, s. 85.

40 Şihabeddin Sühreverdî, Kitab el-telvihat el-levhiyye ve el-arşiyye, el-ilm el-sâlis (ilahiyyât), Mecmua-i 
musennefat-i Şeyh İşrak içinde, nşr. Henry Corbin, Tehran 2001, s. 57.

41 Örnek olarak bkz. Mueyyeddin Urdî, Kitab el-hey'e, nşr. George Saliba, Beyrut 199o, s. 250.
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ra da pek çok astronomi bilgini farklı vurgu ve içerikte bu terimi kullanmaya devam 
etti. Bahusus XIV. yüzyılın başında söz konusu vurgu artırıldı; daha sonra da özellik-
le Seyyid Şerif tarafından Şerh el-Tezkire’de benzer nazarîyeler için klasik astronomi 
alanına taşındı42; akabinde Ali Kuşçu tarafından yalnızca belirli gökyüzü nazarîyeleri 
için değil, genel olarak ilm-i hey'et’in bir ilkesi olarak kabul edildi.43 Nitekim Molla 
Hüsrev, Sühreverdî’nin bir takipçisi olarak Şirazî’nin hadsî ilke [el-asl el-hadsî -66b, 
69b] tabirini hiç bir yoruma mahal bırakmadan kullandığının farkındadır. Dolayısıyla 
Molla Hüsrev’in hads’e bu vurgusu, genel olarak bilgi-bilimin (epistemolojinin), özel 
olarak ilm-i hey'et’in, XV. yüzyılın ikinci yarısındaki gelişimiyle ilgili görülebilir.

Hads konusunda şimdiye değin verilen tarihî bilgiler, hadsin söz konusu bağlam-
da ne anlama geldiği sorusuyla yüzleşmemizi zorunlu kılar. Her şeyden önce işaret 
edilen gelenekte kullanılan hads, bazı benzerlikler gösterse de, ne İbn Sinacı/meşşaî 
felsefedeki, aklın/zihnin, bilinenen tasavvurlardan bilinmeyen tasavvurları ya da bi-
linen tasdiklerden bilinmeyen tasdikleri tahsil ettiği üç hareketinden zamanla hasıl 
olan işlem hızı(sürat-i intikal) anlamına gelir ne de ilm-i mantık’ta burhânın bir mad-
desi olan hadsiyât anlamına... Buradaki anlamıyla hads, Seyyid Şerif Cürcanî’nin, 
Hâşiye ala şerh mantık el-metali adlı eserinde hareketle şöyle açıklanabilir44: Zihne 
kıyasla bilgi üç yolla tahsil edilebilir: taallüm, hads ve nazar... Taallüm ile hadsı na-
zardan ayıran en önemli özellik, ilk ikisinin zihnî bir harekete gereksinim duymama-
sına karşın, nazar, aklî suretlerin içinde zorunlu bir harekete tabidir. Özellikle nazar, 
tasavvurları elde ettikten sonra tasdike geçebilirken, hads böyle bir sıra-düzenine uy-
mak zorunda değildir. Başka ve daha genel bir deyişle, nazar, bilgiyi tahsil için ilm-i 
mantıka muhtaç ve onun tespit ettiği zihnî/aklî kurallara tabi iken hads değildir. Yine 
farklı bir dile getirişle, bilginin, aklın, önceden tespit edilen kurallı yapısına bağlı ola-
rak, belirli bir tertib içerisinde elde edilmesi [nazar] ile önceden öngörülen herhangi 
bir kurallılığa ve tertibe bağlı olmaksızın yalnızca mücerred akılla tahsil edilmesi 
[hads], zihnin/aklın bilgiyi elde etmek için farklı yollara sahip olduğuna işaret eder.

Molla Hüsrev, hads’in epistemolojik değerini vurgulamasına karşın, aşağıda ay-
rıntılı olarak üzerinde durulacağı üzere, hads ile rasad[gözlem] arasında muvafakat 

42 Seyyid Şerif, Şerh el-tezkire fi ilm el-hey'e, Süleymaniye Kütüphanesi, Hasan Hüsni Paşa nr. 1276, 
19b.

]األرصاد املتعاقبة فيه أزمنة متطاولة يدّل مع استعانة باحلدس. )في الهامش: إمّنا أحتيج ذلك إلى احلدس ألّن الدالئل املذكورة إمّنا يدّل على األجرام على 
هذه الهيئة وقت اإلحساس منها ال دائما.([.

a Sühreverdî‘ye  kadar  geri  giden  bir  arkaplana  sahip  Seyyid  Şerif‘in  bu  cümlelerinde  ,rasad  anında 
tespit edilen bir hey'et’in geçmişte ve gelecekte de aynı biçimde olduğu ve olacağı hususunun hads ile 
tespit edildiği vurgulanmaktadır. Bu, bir tür, orta-terim’in dolayısıyla illet’in “zaman içinde geri ve ile-
ri taşınması” olarak görülebilir. Taşıma eylemini, ihsas anını aşarak zamana yayan ve daimî olduğunu 
söyleyen, nazarî burhan değil, bizatihi hads melekesidir. 

43 Ali Kuşçu, Şerh tecrid el-itikad, Tahran 1890, s. 186-187; F. Jamil Ragep, “Freeing Astronomy from 
Philosophy: An Aspect of Islamic Influence on Science,” Osiris 16 (2001): 49-71.

44 Seyyid Şerif Cürcanî, Haşiye ala şerh mantık el-metali, Ankara Milli Kütüphane, nr. 506, yaprak 
40b-41a.
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ve hads ile burhân/ilkeler(usûl) [kinematik-geometrik modeller] arasında ise mutaba-
kat aranması gerektiğine işaret eder[23b]:

في بيان أصول عطارد. قال بعض األفاضل: أّن جهتي حركتي املدير واحلامل ومقدارهما ليس أمراً الزما من الرصد والبرهان 
واحلركات الدورّية بل حدس من جهة بطلميوس. وإذا لم يطابق األصول فليس هو أولى باحلدس من غيره بعد إن كان حدس 
الغير يطابق األصول ويوافق األرصاد.

Merkür’ün(Utârid) ilkelerine/modellerine[usûl] gelince, bazı bilginler, Batlam-
yus açısından, müdîr  ve hâmil’in  hareketlerinin yönleri ile mikdarının, rasad ile 
burhân’ın ve devrî hareketlerin zorunlu sonucu(lâzım) olmadığını, tersine hads’ın 
zorunlu sonucu olduğunu söylediler. Bir hads ilkelere mutabık olmadığında, ilkele-
re/modellere mutabık ve rasadlara muvafık olan başkalarının hadsinden daha tercihe 
şayan değildir[23b].

Bu ifadeler, herşeyden önce, Molla Hüsrev açısından, yukarıda da değinildiği 
üzere, hads, rasad, ilkeler(usûl)/modeller[kinematik-geometrik modeller, burhân] ve 
hesab arasında sürekli biribirini denetleyen diyalektik bir ilişkinin olduğunu gösterir. 
Ancak, kanımızca, Molla Hüsrev için en temelde -Ali Kuşçu’ya nazire edercesine- 
metafizik ve fizik ilkeler yer alır.45 Bu konuda o kadar açıktır ki, teknik bir konuda 
farklı görüşleri verdikten sonra şöyle der [27a]:

وال نسمع لكونه مخالفا ملا حقق في احلكمّيات من وجوب كون حركة الفلك متشابهة وكونها على نسق الواحد.

Felsefî ilimlerde (Hikemiyyât) tahkik edilen feleğin hareketinin tek biçimliliğinin 
(müteşâbih) ve düzenliliğinin (ala nesek vâhid) zorunluluğuna muhalif olduğundan 
denileni duymayız [27a].

 2. İhsâs, tevehhüm ve tahayyül ile rasad, hesap ve usûl arasında ilm-i
     hey'etin doğası

İkinci soruna yani Molla Hüsrev’in rasad, hesap ve usûl, başka bir deyişle 
gözlem(mersûd), hesap ve kinematik-geometrik modeller (usûl) arasındaki ilişkiyi 
nasıl gördüğüne ve yorumladığına gelince, ilk elde, Molla Hüsrev’in klasik ilmî diz-
gedeki matematiksel [el-nazar el-talimî-37a-] ile fiziksel [el-ilm el-tabiî-39a-] ayrımı-
nın farkında olduğu söylenebilir. Bu nedenle, Molla Hüsrev, ilm-i hey'et’teki kinema-
tik-geometrik modellerin inşasında, saf(pure) matematik nesneler ile bunlara dayalı 
hesap yapan ve modelleri üreten tevehhüm ve tahayyül’ün yeri olduğunu kabul et-

45 Bilindiği üzere Ali Kuşçu, Şerh el-tecrid’de hikemî metafizik ve fizik ilkelerin ilm-i heyet’ten temiz-
lenmesini istiyordu. Bkz. 35 sayılı dip-not.
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mekle birlikte, tevehhüm ve tahayyül ile üretilen saf matematiksel modellerin, rasad 
ile elde edilen verilere mutabık olması gerektiğini ısrarla vurgular [33b, 34a, 38a]. O 
kadar ki, Şirazî’nin, Venüs(Zühre) ve Merkür(Utarid) için farklı bir sonuca varınca,

واحلمد اهلل الذي هدنا لهذه، وما كّنا لنهتدى لو ال أن هدنا اهلل.

“Hidayetiyle bizi (bu nimete) kavuşturan Allah’a hamd olsun! Allah bizi doğru yola 
iletmeseydi kendiliğimizden doğru yolu bulacak değildik.”[A’raf 43].

şeklindeki duasını, Molla Hüsrev,

احلمد اهلل الذي هدنا لتخّيله.

Hidayetiyle bizi, onun [Venüs ya da Merkür’ün] tahayyülüne [modelinin inşasına] 
kavuşturan Allah’a hamd olsun!

olarak yorumlar [41a].
Gözlemlerden)rasad  (hareketle  yapılan  hesaplara  dayalı  uygun  bir  kinematik-

geometrik  model)sûret/asl  (inşa  etmek  niçin  bu  kadar  önemlidir  ki  ,Molla  Hüsrev 
bunu  bir  hidayet sorunu olacak kadar önemsiyordu? Bilindiği üzere, Mezopotam-
ya-Babil geleneğinde astronomi rasad ve hesap çerçevesinde yürüyen bir uğraşıydı. 
Astronomlar uzun süreli gözlemlerini sayısal(adedî) olarak tabletlere kayd ediyor-
lardı. Bu kayıtlarda, gezegen ve yıldızların konumları, hareketleri ve aralarındaki 
mesafeleri altmış tabanlı dizge içerisinde sayısal olarak veriyorlardı. Yunanlılar bu 
sayısal kayıtları hendesî dile çevirdiler ve Babilli astronomların aded cinsinden ver-
dikleri her türlü niceliksel değeri, mikdâr (büyüklük) cinsinden ifade ettiler; böylece 
ortaya, gökyüzündeki cirimlerin konumlarını ve hareketlerini temsil eden kinematik-
geometrik tersimler (sûretler/usûl) çıktı; ve söz konusu sûretlerin her biri semavî bir 
cirmin hey'et’ini temsil etti.  Söz  konusu  hey'et, yani gezegeni hareketi içre temsil 
eden sûret, yalnızca hendesî mikdâr cinsinden dâirelerle ifade edildiğinde[itibâr el-
devâir], o hey'et’e cisimsel olmayan (ğayr mucesseme); hey'et, hareketinin ilkeleri 
açısından meşşaî metafiziğin ve fiziğin kurallarına uyumlu(mutâbık), dolayısıyla ge-
zegenlerin merkezlerinin hareketleri ve kendi bölgelerinde vuku bulan diğer hâlleri 
kürelerle tasavvur edildiğinde o hey'et’e cisimsel (mucesseme) dendi.46 Dolayısıyla 
ilm-i hey'et’te rasad-ile tespit edilenin nicelik ve yön itibarıyla hem hesap/aded-ile 
hem de hendese /mikdar-ile ifade ve temsil edilmesi [burhan-i innî] hem de bu ifade 
ve temsilin illetlerinin metafizik[ilâhiyyat] ve fizikten[tabiiyyat] hareketle gerekçe-

46 Tehanevî, Keşşaf istilahat el-funun, nşr. Refik el-Acem ve diğerleri, c. I, Beyrut 1996, s. 61-62; İbn 
el-Ekfanî, İrşad el-kasıd ila esna el-mekasıd, nşr.: Mahmud Fahurî ve diğerleri, Beyrut 1998, s. 20.
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lendirilmesi [burhan-i limmî], Kutbuddin Şirazî ve Molla Hüsrev’in birlikte mensup 
oldukları astronomi geleneği için zorunluydu47; ve açıktır ki şimdiye değin özetlen-
diği biçimde rasad ve hesabla uyumlu bir model(tersim/tasavvur/asl) tespit etmek 
oldukça ciddi bir işti.48

Molla Hüsrev konuyla ilgili yukarıda dile getirilen vurgusuna delil olarak 
Şirazî’nin Nihaye’sindeki başka bir ifadeyi zikreder. Buna göre, Şirazî, Batlamyus’un 
tevehhüm ettiği bir model (hey'et) üzerinde daha sonraki dönemlerde sorun ortaya çı-
kınca, modeli, ilm-i hey'et’in ilkelerine(usûl) muvafık ve rasadlara da mutabık olacak 
biçimde değiştirdiğini söyler [48b-49a]. Şirazî’nin bu cümlesi şu anlama gelir: ilm-i 
hey'et’in ilkeleri ile rasadlara/gözlemlere aykırı modeller kabul edilemezler. Nitekim 
Molla Hüsrev bu duruma sıkça işaret eder ve bazı modellerin reddedilme nedeni ola-
rak rasadle elde edilene mutabık olmamasını verir [34a]:

فتخّيل غير مطابق ملَِا ُوِجد بالّرصد.

“Tahayyül, rasad yoluyla tespit edilenle uyumlu (mutabık) değildir.”

Molla Hüsrev, yalnızca hesab ile rasad arasındakine değil, aynı zamanda hesab 
ile ilke/model arasındaki ilişkiye dair de ilginç düşünceler serd eder. Örnek olarak 
[52b]:

]... جلواز أن ال يوافق ما يخرج باحلساب على ذلك األصل ملا يخرج باألصل الذي يعملون عليه[ كما اليوافق باخلرج 
باحلساب على أصل الكبيرة والصغيرة ملا يخرج باألصل الذي يعملون عليه إاّل أّنه يسير ال يبلغ سدس درجة وذلك غير 

محسوس في تقوي القمر ]ويجوز أن ال يوافق للرصد[.

“[Kullandıkları modelle tespit edildiğinde, hesapla tespit edilenin bu modele uygun 
olmamasının caiz olmaklığı...] Tıpkı kullandıkları modelle tespit edildiğinde, he-
sapla tespit edilenin büyük ve küçük [hareketin] modellerine uygun olmaması gibi; 
ancak bu değer altı-da-bir dereceye ulaşmayacak kadar basittir; dolayısıyla da Ay’ın 
tanziminde/tertibinde algılanabilir değildir [(Bu nedenle de) rasada uygun olmaması 
caizdir]”.

Molla Hüsrev, bu metinde, Şirazî’nin hesabla tespit edilenin, kendisine göre iş-

47 Bu durumun mantığını en iyi Seyyid Şerif’in şu cümleleri verir [Haşiye ala şerh mantık el-metali, 
Ankara Milli Kütüphane nr. 506, yaprak 24b]:

"... وهكذا الهندسة يتوّسل مبسائلها القانونّية إلى مباحث الهيئة بأن يجعل تلك املسائل مبادى للحجج الّتي يستدّل بها تلك املباحث؛ وأّما أّن األفكار 

اجلزئّية الواقعة في تلك احلجج فليست الهندسة مفيدة ملعرفتها قطعًا.
48 Başta innî ve limmî burhân olmak üzere burhân’ın özellikleri ve doğa felsefesi ile matematik bilim-

lerindeki yeri için bkz. İhsan Fazlıoğlu, “İki bilgi arasında: İnnî ile limmî burhân ve astronomi bilimi 
örneğinde doğa felsefesi ile matematik bilimleri arasındaki ilişki sorunu”, yayımlanacak makale.
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lem yapılan ilke/modele muvafık olmamasıyla ilgili cümlelerini şerh ederken, sayısal/
niceliksel bir örnek verir ve bu sayısal/niceliksel değerin çok küçük olmasından dola-
yı algılanabilir olmadığını (ğayr mahsûs) belirtir. Başka bir deyişle, kendisine göre iş 
gördükleri ilke/modelin ürettiği ile uyumlu olmayan hesabla tespit edilen küçük nice-
liksel bir değer söz konusudur; ancak bu değer rasad ile algılanabilir derecede büyük 
değildir; dolayısıyla rasada muvafık olmaması caizdir. Şirazî ile Molla Hüsrev’in 
cümleleri birlikte düşünülürse her ikisinin de hem geometrik-kinematik modelin hem 
de rasad’ın öngörmediği ancak hesabla varolan niceliksel bir değerin(entiti) varlığını 
kabul ettikleri görülür; söz konusu entitinin varolduğu hesabla tespit edilir; haricî ola-
rak da vardır –çünkü işlevseldir- ancak mahsûs değildir. Bu durum, bir benzetmeyle 
–yalnızca bir benzetmeyle- günümüz fiziğindeki sadece matematiksel olarak tespit 
edilen ancak mahsûs olmayan atom altı entitilere yönelik tavırla karşılaştırılabilir.

Öte yandan Şirazî ve Molla Hüsrev’in bu yaklaşımıyla rasad, model ve hesab 
terimleri arasındaki ilişki daha karmaşık bir hal alır. Bir yandan 1. model ile rasad’ın 
diğer yandan 2. model ile hesab’ın ve son olarak da 3. hesab ile rasad’ın arasın-
daki muvafakat ve mutabakat sorunu, ayrı ayrı dikkate alınması gereken durumlar 
haline gelir. Nitekim Molla Hüsrev, aşağıda üzerinde durulacağı üzere, konuyla il-
gili düşüncelerini, Şirazî’nin “mahsûb ile mersûd’un mutabakatı” [58b] ve “hesab 
açısından[bi-haseb el-hisab]” ile “reviyye(fikir) açısından[bi-haseb el-reviyye]”[59a] 
ayrımlarından önce serd eder. Ayrıca, Molla Hüsrev, model’in geometrik olduğunun, 
dolayısıyla hesaptan farklı bir duruma işaret ettiğinin farkındadır. Çünkü klasik ge-
lenekte hesaptan farklı olarak, geometrik model aynı zamanda mikdar[magnitute] ile 
burhân demektir [el-burhân el-hutûtiyye ya da el-burhân bi-el-hutût][48a]. Başka bir 
deyişle rasad ve hesap sürecinden süzülen verilerin sonucu büyüklük/mikdar[hutût] 
ile tasavvur edilir; bu tasavvur da matematik entitilerin ve modellerin saf hallerinin 
bi’l-fiil varolduğu vâhime yetisinde –Molla Hüsrev’in tabiriyle [60a]:

ولنصور هذا ليسهل تخّيل.

“tahayyülü kolaylaştırması için tasvir edilir”.

Molla Hüsrev‘in hesap ile rasad arasındaki ilişki konusundaki en dikkat çekici 
düşüncesi ise şu metinde müşahede edilebilir[58b]:

]وملّا[ توّجه أن يقال أّنهم جعلوا املبدأ الذروة الوسطى وعّينوا موضع الكوكب باحلساب منها ورصدوه فوجدوا موضعه 
بالرصد موافقا ملوضعه املعلوم باحلساب؛ وجعلوا املبدأ الذروة املريئة فلم يوافق احلساب املرصود، وما ذلك إاّل لثبات الذروة 

الوسطى وعدم الثبات الذروة املريئة.
“Başlangıcı, ortalama noktası kıldıkları ve ondan hareketle, hesap ederek, gezegenin 
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konumunu belirledikleri, rasad ettikleri ve rasadla tespit ettikleri konumun hesapla 
bilinen konuma uygun olduğunu buldukları ve görünen noktayı başlangıç noktası 
aldıkları söylenilmeye yeltenildiğinde hesab, rasad edilene uygun olmadı; bu durum 
ancak ortalama noktası sabit olduğunda, görünen nokta da sabit olmadığında müm-
kündür.

Bu metne göre, kinematik-geometrik bir modelde, önceden hiç bir gözlem ve-
risi olmaksızın, geometrik/hendesî bir hâl/durum/konum hesapla tespit edilebilir ve 
rasadla gözlemlenebilir. Ancak rasadla bulunan ile hesabla bilinen [el-malûm bi-el-
hisâb], örnekte işaret edildiği üzere, belirli koşullarda muvafık/uygun olur belirli ko-
şullarda da olmaz. Başka bir açıdan bakıldığında mevcut bir modelde, hesabın gerek-
tirdiği bir değişiklik yapıldığında ortaya çıkacak yeni hesabî sonuç, her zaman, rasad 
edilene[mersûd] muvafık olmak zorunda değildir.  Tersi durum da kolay değildir; 
nitekim Molla Hüsrev, başka bir bağlamda, İbn Heysem’in bir cümlesine atıf yapa-
rak, bir rasad faaliyetinin ortaya koyduğu verilerden hareketle yeni bir tevehhümde 
bulunmanın yani verileri açıklayan yeni bir model üretmenin/inşa etmenin de her 
zaman mümkün olmadığına işaret eder [80a].

Sonuç

Düzenli bir medrese eğitimi görmesine karşın meslekten bir astronom olmayan, 
daha  çok ,hem  usûl  hem  de  furûu  birlikte  içeren ,fakih kimliğiyle öne çıkan Molla 
Hüsrev’in ilm-i hey'et alanındaki bu eseri, teknik içeriği bir yana, Giriş’te dillendir-
diğimiz tezin, XIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İslam dünyasında bilginler 
ile tahsilli/eğitimli insanların, özellikle kozmoloji-astronomi ölçeğindeki bilgi tasav-
vurunda yaygın bir benzeşmenin meydana geldiği, dolayısıyla ilmî bilginin kamu-
sallaştığı/toplumsallaştığı tezinin güzel bir örneğini oluşturur.49 Öte yandan Molla 
Hüsrev’in ilm-i hey'et anlayışının içeriği, yine bu dönemdeki genel yönelimlerle ben-
zerdir ve kendi mensup olduğu geleneğin temsili yüksek özelliklerini içerir. Matema-
tik bilimlerin bir alt üyesi olarak ilm-i hey'et’in dakik bir bilim dalı kabul edilmesi ve 
yakînî bilgi verme özelliği üzerinde özellikle durulması da, yine bu gelenekteki temel 
yaklaşımlarla uyumludur. Hads vurgusu, şerh ettiği eserin yazarının ileri gelen İşrakî 
bir filozof olması nedeniyle ilk elde çarpıcı gelmese de, Molla Hüsrev’in yorumları, 
bir bilgi-bilim ilkesi olarak hads’in yerini teslim ettiğini gösterir ki bu yaklaşım, yine 

49 Ahaveyn, Mulahhas’a yazdığı Haşiye’nin dibacesinde, Batlamyus’a atfen ömrün çoğunun matematik 
bilimleri, özellikle ilm-i hey'et’i tahsil için sarfedilmesi gerektiğini belirtir (Manisa nr. 1793, yaprak 
1b):

"... ولذلك كان بطلميوس حّث في صدر كتاب مجسطى على صرف أكثر العمر إلى حتصيل العلوم الرياضّية، ال سّيا في علم األجرام السماوّية."

“Bu nedenden dolayı, Macesti kitabının mukaddimesinde Batlamyus, ömrün büyük çoğunluğunu ma-”

tematik bilimleri, özellikle ilm-i hey’et’i tahsil için sarfetmeye teşvik etti.”
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Seyyid Şerif ile Ali Kuşçu’nun eserlerinde de görüldüğü üzere, yaşanılan çağın yani 
XV. yüzyılın ruhuna uygundur.

Molla Hüsrev’in rasad, hesap ve model kavramları ile aralarındaki ilişkiler hak-
kında söyledikleri, benzer biçimde, XIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İslam 
medeniyetinde gittikçe artan bir şiddetle gündemi meşgul eden, matematik nesnele-
rin ontolojisi ile doğaya ilişkin matematiksel bilginin epistemolojik değeri konula-
rındaki tartışmalarla ilgilidir. Molla Hüsrev’in cümlelerinde, özellikle hesapla tespit 
edilen ve modelde işlevsel olmakla birlikte rasad ile gerçeklikte algılanamayan (gayr 
mahsûs) değer/entiti anlayışı ile herhangi bir gözlem verisi olmaksızın, öncelikle 
hendesî ya da hesabî yolla bir modelin içinde ortaya çıkan, daha sonra da rasad ile 
gerçeklikte gözlemlenen ve hesapla uyumlu olan ya da olmayan hendesî hâl kavramı, 
daha derin bir değerlendirmeyi hak etmektedir.

Ek-1: Risâle fi muşkilât el-meşhûre fi ilm el-hey'e’nin zahriyesi

Ek-2: Risâle fi muşkilât el-meşhûre fi ilm el-hey’e’nin dibâcesi

50/شرح نهاية اإلدراك املتعلق لباب العروض املتحّيرة

- رسالة في مشكالت املشهورة في علم الهيئة املتعلقة باألفالك -

ملاّل خسرو

أ.1 50
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51/بسم اهلل الرحمن الرحي

احلمد اهلل الذي سّهل للعلماء َجموح دقائق الّسموات وشَموسها، واّطلع الفضالء على أقمار حقائق املبدعات وشُموسها؛ 
والّصالة على محمد الذي ظهر معجزُته من الّثريا إلى حتت الثرى؛ وعلى آله واصحابه الذين هم مصابيح الّدجى والنجوم 

الُهدى. وبعد،
أقسام  أدّق  الذي هو  الهيئة  والّدقائق، سّيا مشكالت علم  العلوم  إلى تسهيل غوامض  اخلالئق  أشرف  رغبة  رأيت  فلّما 
احلكمة، كان الكتاب املسمّى بنهاية اإلدراك في دراية األفالك، كما قال صاحبه مشمتال على نهايات أفكار األّولني من 
املتقّدمني ومحتويًا على غايات أنظار اآلخرين من املتأّخرين 52/مع فوائد شريفة وفرائد لطيفة من ِقَبِله إن لم يكن أجّل مّما 
ذكروا وأكبَر، لم يكن أقّل وأصغَر، وكان باب الفروض من بني األبواب، كما قال صاحبه معظم هذا الكتاب وكان هذا الباب 
ُمستغلَق الّنظِم، ومستصعبا على الفهم مشمتال على الَعجب الُعجاب محتوايًا على لُباب كالم أولى األلباب؛ تصّدْيت مبا 
َقَدرنى اهلل من العلم، ويّسرلي من الفهم إلى شرح له َينشر َمطوّيات رموزه، ونظم َمخفّيات كنوزه، وُيسّهَل َطرَق ِشعابه، 
ويذلّل شوارد صعابه، ويحّل عقدا تولّى الّدهر شّده، وَيشبُّ ضراما أضّله الزمان َزنده، وُنخرَج املتأّمَل من َظَلمة الّتخمني، 

53/إلى ضياء ذكاء الَيقني.

اجلناب  إلى  به  َخدمت  تقوي،  أحسن  قي  وجتّلى  األمصار،  بفضالء  يتأت  ولم  األعصار،  بعلماء  يتيّسر  لم  ما  تيّسر  وملّا 
وحقيقّية  وضعّية،  ال  طبيعيًة،  رياسة  والدنيوّية،  الّدينّية  للّرياستني  اجلامع  والعملّية،  العلمّية  للفضيلتني  احلاوى  الكري 
غروش  ويتضعضع  وقربًا،  بعداً  نواميه  عن  املتجبرون  ويجَتنب  وغربًا،  شرقًا  أَلوامره  املتكّبرون  يرتكب  الذي  مجازّية  ال 
األكاسرة بصدمته، ويتزلزل فرش اجلبابرة بصولته –أعنى من أّيَد اهلل باآلية الكبرى، واخلالفة العظمى، ليحّق به احلّق ويقطع 
دابر الكافرين، ويبطَل الباطَل 54/ويشفى غيظ صدور املؤمنني، أشرف العلماء املاصرين، َخَلف اخللفاء الّراشدين، مِلك 
البّرين، مَلك البحرين، املستغنى عن التوصيف واإلظهار، إلشتهار أوصافه اشتهاَر الشمس في نصف الّنهار، وهو سلطان 
وبهجته،  وأدام سروره،  وإحسانه،  بّره  العاملني  على  وأفاض  وسلطانه،  ملكه  اهلل  قسطنطني، خّلد  فَاِت حصن  الّسالطني، 
وحفظ من الغير مهجته، رحم اهلل أمرا قال آمينا. فإّن هذا ادعاء نافع جلميع البريا، واملرجو من لطفه اجلسي، وكرمه العمي 

أْن يقع هذا الدعاء في حّيز القبول، فإّن غاية املأمول، ونهاية املسؤل، وإليه املستعان وعليه الّتكالن.

Ek-3: Ahaveyn’in el-İşkalat el-meşhure fi ilm el-hey’e’sinin dibacesi

> اإلشكاالت املشهورة في علم الهيئة <

حملي الدين محمد بن قاسم، املعروف بآخوين

55/بسم اهلل الرحمن الرحي

َشْرِعه  ِشْرَعة  الذي حتّير في  والّصالة على محمد  ِطباقا بعضها فوق بعض؛  الّسموات واألرض، وجعلها  الذي خلق  اهلل  احلمد 
السّيارات، وتغّير عن موضعه لثبات وضعه الّثباتات؛ وعلى آله مصابيح الّدجى، وأصحابه جنوم الهدى. وبعد،

ب.1 51
أ.2 52
ب.2 53
أ.3 54
ب.1 55
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فإّنى ملّا رأيت أرفع املناصب مرتبة، وأنفع املآرب منقبة، هو حتّلى بجواهر العلوم املشكلة، والتعّلى على نوافر املعارف املعضلة 
الّذي هو علم هيئة األرض واألفالك، وأشكل مباحثه عند اآلخر واألّول، هو  اإلدراك  باجماع أهل  العلوم  فيا هوأدّق  شرعت 
مبحث حّل ما ال ينحّل، فصرفت بعون املّنان برّمة الزمان إلى تتبع فصوصه، وتفهم نصوصه، فتيّسر بحمد اهلل ما لم يتيّسر لعلماء 
األعصار وفضالء األمصار من اإلّطالع على السرائر اخلفّية احملتجبة عن ذوى البصائر السنّية؛ واهلل املستعان فيا قصدت، وعليه 

التكالن فيا أردت. 56/واعلم أّن اإلشكاالت املشهورة في علم الهيئة املتعّلقة باألفالك سبعة...

KAYNAKLAR

Yazmalar

Ahaveyn, el-İşkalat el-meşhure fi ilm el-hey'e, Kütahya Vahid Paşa nr. 793.
––––, Haşiye ala şerh el-mulahhas, Manisa nr. 1697.
Ali Kuşçu, Haşiye ale el-tuhfet fi ilm el-hey'e, Hüseyin Çelebi nr. 750.
Cealeddin el-Devvanî, İcazet-name li-Müeyyedzade, Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi 

nr. 3733.
Gulam Sinan, Feth el-Fethiyye, bkz. Süleymaniye Kütüphanesi, Carullah nr. 1504.
Kutbuddin Şirazî, Nihayet el-idrak fi dirayet el-eflak, Süleymaniye Kütüphanesi, Damad İbra-

him nr. 851; Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya nr. 2145.
Kutbuddin el-Şirazî, Tuhfet el-şahiyye fi ilm el-hey'e, Süleymaniye Kütüphanesi, Carullah nr. 

1459.
Mustafa Zeki, Mirkat el-ula fi şerh sullem el-sema, Selimiye nr. 4777.
Seydî Ali Reis, Hulasat el-hey'e, bkz. Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya nr. 2591.
Seyyid Şerif Cürcanî, Haşiye ala şerh mantık el-metali, Ankara Milli Kütüphane, nr. 506.
––––, Şerh el-tezkire fi ilm el-hey'e, Süleymaniye Kütüphanesi, Hasan Hüsni Paşa nr. 1276.
Teftazanî (müstensih), Nihayet el-idrak fi dirayet el-eflak,. İstanbul Üniversitesi, Nadir Eserler 

Kütüphanesi, AY, nr. 4708.

Basmalar

Ali Kuşçu, Şerh tecrid el-itikad, Tahran 1890.
Erünsal, İsmail E., Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri: Tarihi Gelişimi ve Organizasyonu, Ankara 

2008.
İbn el-Ekfanî, İrşad el-kasıd ila esna el-mekasıd, nşr.: Mahmud Fahurî ve diğerleri, Beyrut 

1998.
İzgi, Cevat, Osmanlı Medreselerinde İlim, c. I, İstanbul 1997.
Katip Çelebî, Keşf el-zunun an esami el-kutub ve el-funun, c. I-II, nşr. Ş.Yaltkaya – R. Bilge, 

İstanbul 1941-1943.
Mueyyeddin Urdî, Kitab el-hey´e, nşr. George Saliba, Beyrut 1990.
Ragep, F. J., Nasr al-Din al-Tusi's Memoir on Astronomy (al-Tadhkira fi 'ilm al-hay'a), New 

York c. I-II, 1993.
Şihabeddin Sühreverdî, Kitab el-telvihat el-levhiyye ve el-arşiyye, el-ilm el-sâlis (ilahiyyât), 

Mecmua-i musennefat-i Şeyh İşrak içinde, nşr. Henry Corbin, Tehran 2001.
Taşköprülüzade, el-Şekâik el-numaniyye fi ulema el-devlet el-osmaniye, nşr.: Seyyid Muham-

أ.2 56



  31Molla Hüsrev’in Astronomisi Üzerine Bazı Gözlemler

med Tabatabaî Behbanî(Mansur), Tahran 2009.
Tehanevî, Keşşaf istilahat el-funun, nşr. Refik el-Acem ve diğerleri, c. I, Beyrut 1996.
Toomer, G. J., Ptolemy’s Almagest, Princeton 1998.
Walbridge, John, The Science of Mystic Lights: Qutb al-Din Shirazi and the Illuminationist 

Tradition in Islamic Philosophy, Harvard 1992.
Yücedoğru, Tevfik ve diğerleri (editör), Uluslararası Molla Fenârî Sempozyumu (4-6 Aralık 

2009 Bursa) – Bildiriler-, Bursa 2010.
––––, Tevfik ve diğerleri (editör), Uluslararası Hocazade Sempozyumu (22-24 Ekim 2010 

Bursa) – Bildiriler-, Bursa 2011.

Makaleler

Fazlıoğlu, İhsan, “VII. Oturum”, Türkiye’de/Türkçe’de Felsefe Üzerine Konuşmalar, (Yayına 
hazırlayan: Cüneyt Kaya), II. Baskı, İstanbul 2010, s. 201-255.

––––, “Osmanlı coğrafyasında ilmî hayatın teşekkülü ve Davud el-Kayserî”, Uluslararası 
Davud el-Kayserî Sempozyumu, Ankara 1998, s. 25-30; [Aynı makale şurada tekrar ya-
yımlandı: Turan Koç, İbn Arabi Geleneği ve Davud el-Kayseri, İstanbul 2011, s. 17-43].

––––, “Ali Kuşçu”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi (İstanbul: 1999), vol. 
1, s. 216-219.

––––, “Osmanlı felsefe-biliminin arkaplanı: Semerkand matematik-astronomi okulu”, Dîvân 
İlmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 2003/1, S. 14, s. 1-66.

––––, “The Samarqand Mathematical-Astronomical School: A Basis for Ottoman Philosophy 
and Science”, Journal for the History of Arabic Science 14 (2008): 3-68.

––––, “Between Reality and Mentality: Fifteenth-Century Mathematics and Natural Philo-
sophy Reconsidered” [Hakikat ve İtibar Arasında: XV. Yüzyılda Matematik ve Doğa fel-
sefesini Yeniden Düşünmek], yayımlanacak makale.

––––, “İki bilgi arasında: İnnî ile limmî burhân ve astronomi bilimi örneğinde doğa felsefesi 
ile matematik bilimleri arasındaki ilişki sorunu”, yayımlanacak makale.

Hogendijk, Jan. P., “al-Kashi’s determination of π to 16 decimals in an old manuscript”, Ze-
itschrift für Geschichte der Arabish-Islamischen Wissenschaften, vol. XVIII, Frankfurt 
2009, 73-152.

Morrison, Robert. “Qutb al-Din al-Shirazi’s Hypotheses for Celestial Motions.” Journal for 
the History of Arabic Science, c. XIII, Halep 2005, s. 21–140.

Ragep, F. Jamil, “Freeing Astronomy from Philosophy: An Aspect of Islamic Influence on 
Science,” Osiris 16 (2001): 49-71.

––––, “Alī Qushjī and Regiomontanus: Eccentric Transformations and Copernican Revoluti-
ons”, Journal for the History of Astronomy 36 (2005): 359-371.

––––, “Astronomy in the Fanārī-Circle: The Critical Background for Qāḍīzāde al-Rūmī and 
the Samarqand School,” Uluslararası Molla Fenârî Sempozyumu (4-6 Aralık 2009 Bursa) 
– Bildiriler-, Editörler: Yücedoğru, Tevfik ve diğerleri, Bursa 2010, s. 165-176.

Saliba, George Saliba, “Al-Qushjī’s Reform of the Ptolemaic Model for Mercury,” Arabic 
Sciences and Philosophy 3 (1993): 161–203.

Şenel, Kübra, “Teorik Dil Açısından Beşerî Bilginin Sınırları: Klasik Kozmolojinin Felekler 
Öğretisi’ne Hocazade’nin Eleştirileri”, Uluslararası Hocazade Sempozyumu (22-24 Ekim 
2010 Bursa) – Bildiriler-, Editörler: Yücedoğru, Tevfik ve diğerleri, Bursa 2011, s. 325-
337.



32 İhsan Fazlıoğlu

Maddeler

Aksoy, Hasan, “Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. XXXI, İs-
tanbul 2006, s. 485-486.

Fazlıoğlu, İhsan, “Shirwani”, The Biographical Encyclopedia of Astronomers, Editörler: Tho-
mas Hockey ve diğerleri, c.I-II, New York 2007, s. 1055-1056.

––––, “Qushji”, The Biographical Encyclopedia of Astronomers, Editörler: Thomas Hockey 
ve diğerleri, c.I-II, New York 2007, s. 946-948.

Langermann, Y. Tzvi, “Kharaqî”, The Biographical Encyclopedia of Astronomers, Editörler: 
Thomas Hockey ve diğerleri, c.I-II, New York 2007, s. 627.

––––, Y. Tzvi “Ibn al-Haytham”, The Biographical Encyclopedia of Astronomers, Editörler: 
Thomas Hockey ve diğerleri, c.I-II, New York 2007, s. 556-557.

Ragep, F. J, “Shirazî”, The Biographical Encyclopedia of Astronomers, Editörler: Thomas 
Hockey ve diğerleri, c. II-II, New York, 2007, c.I-II, New York 2007, s. 1054-1055.

––––, “Qadizade al-Rumî”, The Biographical Encyclopedia of Astronomers, Editörler: Tho-
mas Hockey ve diğerleri, c.I-II, New York 2007,s. 942.

––––, “Tûsî”, The Biographical Encyclopedia of Astronomers, Editörler: Thomas Hockey ve 
diğerleri, c.I-II, New York 2007, s. 1153-1155.

Ragep, Sally, “Jaghmīnī”, The Biographical Encyclopedia of Astronomers, Editörler: Thomas 
Hockey ve diğerleri, c.I-II, New York 2007,s. 584-585

Koca, Ferhat, “Molla Hüsrev”, Türkiye Diyanet Vakfı islam Ansiklopedisi, c. XXX, Ankara 
2005 c.I-II, New York 2007,, s. 252-254.

Topdemir, Hüseyin, “ʻAbd al˙Wājid”, The Biographical Encyclopedia of Astronomers, Edi-
törler: Thomas Hockey ve diğerleri, c.I-II, New York 2007, s. 5-6.

Tezler

Ertuğrul, Resul, Kutbuddin Şirazi ve Tefsiri, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara 2011.

Keleş, Mahmut Recep, Kutbüddin Şirazî (1236-1311)’nin Hayatı, Eserleri ve Ortaçağ İslam 
Kültüründeki Yeri, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yayımlanma-
mış yüksek lisans tezi, İstanbul 2008.

Genel Ağ Makaleleri

Fazlıoğlu, İhsan İbn Sertak için bkz. İhsan Fazlıoğlu, http://www.ihsanfazlioglu.net/yayinlar/
makaleler/1.php?id=166.



KÂTİBÎ’NİN ÖNERME ANLAYIŞI: MODERN MANTIĞA 
ERKEN BİR KATKI

Sadık Türker*

AL-KÂTİBÎ’S UNDERSTANDING OF PROPOSITION: AN EARLY 
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ABSTRACT
There has been made no immediate study on al-Kâtibî’s understanding of 
proposition who has taken the attention of researchers in the last half century. 
In this paper, the relation of subject-predicate that the philosopher based it on 
equality-inequality instead of inclusion-exclusion will be examined referring to 
its historical development. 
Key Words: Inclusion, Equality, Relation, Proportion.

ÖZET
Son yarım asırda giderek artan oranda araştırmacıların dikkatini çeken bir İslam 
filozofu olarak el-Kâtibî’nin önerme anlayışı üzerine şimdiye değin doğrudan 
bir çalışma yapılmadı. Bu makalede filozofun, içerme-dışlama yerine eşitlik-
eşitsizlik kavramlarına dayandırdığı konu-yüklem bağıntısı, tarihsel gelişimine 
müracaatta bulunarak incelenecektir. 
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Rescher’in başını çektiği Batılı İslam mantık tarihi yazarları, Eskiçağ Helen 
mantığı ile Ortaçağ Avrupa mantığı arasında hiçbir yeni mantık çalışması yapılmadı-
ğı kabulü içerisinde zaten önceden belirledikleri bu sonuca doğru sözümona araştır-
ma yapadursunlar, Bochenski İslam mantığının bu boşlukta oynayabileceği rol hak-
kında hakkında şöyle diyor:

Eskiçağ ile Skolastik dönemler arasında hiçbir yaratıcı mantıksal çalışma yapılmadığı 
hipotezi, çok yüksek bir ihtimalle İslam mantığına ilişkin bir bilgiyle çökecektir. Ancak 
şimdiye kadar bu konu üzerine çok az çalışma yapıldı ve Arapçada bulunabilecek araş-
tırmaların sonuçları ne yazık ki bizce ulaşılabilir durumda değildir.1

Batılı mantık tarihçileri, çoğunlukla ideolojik nedenlerle kabul etmeye pek ya-
naşmasalar da İslam mantığı, Aristoteles mantığından önemli farklılıklara sahiptir. 
11inci yüzyıl ortalarından itibaren İslam düşünürleri, felsefe konusunda merak ettik-
leri hususları artık Yunancadan veya Süryaniceden yapılmış çeviriler üzerinden de-
ğil, İslam filozoflarının Arapça eserlerinden, özellikle de İbn Sînâ geleneği içerisinde 
okuma alışkanlığı kazanmışlardır. İslam mantığını Aristoteles üzerinden tanımlama-
ya çalışan tarihçilerden Street, Kâtibî’nin eş-Şemsiyye başlıklı eserinin Aristoteles’te 
olduğu üzere üçlü bir plan içerisinde yazılmış olmasını delil göstermektedir.2 Hem 
modası geçmiş ideoloji kokan, hem de son derece afaki olan bu gibi görüşleri bir 
kenara bırakırsak, geleneksel Aristotelesçi mantıktan farklı özelliklere sahip olan İs-
lam mantığı, kendi içinde iki tarihsel aşama göstermiştir. İbn Haldûn’a göre bunlar 
tercümeler üzerinde, çeşitli yorumları sentezleyen Fârâbî, İbn Sînâ ve İbn Rüşd gibi 
filozofların oluşturduğu öncekiler (el-mutekaddimûn) ile mantık terminolojisini ve 
müfredatını değiştirerek mantığı alet (organon) bilimden ziyade başlı başına bir bilim 
olarak ele alan sonrakilerdir (el-mute’aḫḫirûn).3 Yeni mantıkçılar mantık müfreda-
tında kategorilerin çıkarılması, beş yüklem ile çevirme konularının dahil edilmesi 
gibi köklü yenilikler yapmışlardır. İslam düşüncesinde yeni mantık akımının öncüleri 
Efdaluddîn el-Huncî (ö. 1248) ve Esîruddîn el-Ebherî gibi filozoflardır.4 

Yüzyıllar boyunca Türk düşüncesini belirleyen temel eserler nelerdir diye sora-
cak olursak hiç şüphesiz bunu cevaplamanın en belirgin yollarından birisi, Anado-
lu’daki medreselerde hangi eserlerin okutulduğunu ve bunların kaç defa şerh edildi-
ğini bulmaktır. Esîruddîn el-Ebherî (ö. 663/1265) ve Nasruddîn et-Tûsî (ö. 672/1274) 
gibi seçkin matematikçi-astronom filozofların öğrencisi olan Alî b. Ömer el-Kâtibî 
el-Kazvînî’nin (600/1204-675/1277) eş-Şemsiyye fî qavâ’idi l-manṭıqıyye’si bun-
lardan birisidir. Aynı eserin sadece Osmanlı medreselerinde değil Safevî ve Moğol 

1  Bochenski (1961, s. 11).
2  Street (2005, s. 254).
3  Bu terimler pekala geleneksel (veya klasik) ile yeni (veya modern) terimleriyle karşılanabilir. 
4  İbn Haldûn (2005, V, s. 244).
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medreselerinde de, bazı yerlerde 20inci yüzyıla kadar mantık ders kitabı olarak oku-
tulduğu gerçeğini dikkate alırsak, Kâtîbî’nin Anadolu’dan Asya içlerine kadar uza-
nan geniş coğrafyaya yayılmış kültürler üzerinde oynadığı rolü ve üstlendiği görevi 
daha titiz değerlendirme gereği doğmaktadır. Kâtibî’nin eş-Şemsiyye başlıklı eseri 
Kutbuddîn er-Râzî (ö. 766/1364), Kutbuddîn Muhammed et-Tahtâvî (ö. 766/1364), 
Sa’duddîn et-Taftazânî (ö. 793/1389) ve Seyyid Şerîf el-Cürcânî (ö. 816/1413) gibi 
pek çok mantıkçı tarafından şerh edilmiş, medreselerde bu şerhleriyle birlikte oku-
tulmuştur. Ancak yaşayan genel kültür ile çağdaş felsefe literatüründe Kâtibî’nin ma-
tematikçi, astronom ve kelamcı yönü, hatta sözü edilen coğrafyadaki kültürlerin akli 
yapısını belirleyen bir rol oynamış tarafı pek bilinmez. Kâtibî’nin, astronom-filozof 
Nasruddîn et-Tûsî ile birlikte Merağa rasathanesini kurmak üzere İlhanlılar devleti-
nin kurucusu Hülagu Han (1217-1265) tarafından 657/1259da görevlendirildiği, as-
tronomi ve matematikle ilgili eserler kaleme aldığı gibi ayrıntılar, meraklı okurların 
ulaşabileceği derinlikte yatan bilgilerdir. Onun bu yönü, mantıkta önerdiği görüşlerin 
anlam bağlamını belirlemesi bakımından son derece önemlidir. 

1. Bağıntı Kavramının İslam Mantığında Gelişimi

İslam mantıkçılarının çoğuna göre önerme konu ve yüklem dışında bir de bağıntı-
dan (en-nisbe) meydana gelir. Bağıntı İslam felsefesinde üç temel anlama gelir: Mate-
matikte nicelikler arasındaki bir eşitlik türünü ifade eden orantı, dilbilimde –de, -den, 
üzerinde gibi edatlarla ifade edilen kelimeler arasındaki ilişki, mantıktaysa konu ile 
yüklem arasında bulunup bağlaçla gösterilen yargı bağıntısı (en-nisbetu l-ḥukmiyye) 
demektir.5 Nicelikler arasındaki bağıntı ya eşitlik (el-musâvât), ya fazlalık (ez-ziyâde), 
ya da eksiklikten (en-naqṣ) ibarettir.6 İslam mantığında bağıntı, bağlaç olmaksızın iki 
kavram arasında düşünülebildiği için, önermenin bir parçası olmaktan ziyade tasav-
vurât adı verilen bölüm içerisinde değerlendirilmiştir.7 Böylece bağıntı, İslam düşün-
cesine pek uygun düşen bir role sahip olarak hem bilkuvve anlamda önerme hem de 
kavramlar arasındaki yargı içermeyen ilişki anlamına gelmektedir. 

Bağıntının nispet ve izafet olmak üzere iki temel çeşidi vardır ve bunların her 
ikisi de yüklemlemede kullanılır. Fârâbî bağıntının düşüncedeki önemi ve bağıntı 
çeşitleri hakkında şöyle diyor: ‘İki şey arasındaki duyusal olsun kavramsal olsun her 
bağlantı ve her irtibat, ya bir izafetle ya da bir nispetle mümkündür.’8 İzafet çift taraflı 

5  Türker (2007, s. 228); er-Râzî (1424, s. 232).
6  el-Fârâbî (1990, s. 82-83). 
7  İslam mantığı Fârâbî’den itibaren kullanılan iki kısımdan oluşur; bunlar kavram ve tarif gibi yargı 

içermeyen düşünceleri kapsayan tasavvurât ile önerme ve kıyas gibi yargı içeren düşünceleri kapsa-
yan tasdikâttır. 

8  el-Fârâbî (1990, s. 91).
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bir bağıntıyken nispet, tek taraflı bir bağıntıdır. Nispet, izafetten daha geneldir yahut 
başka bir deyişle izâfet nispetten daha dar anlamlıdır. Dolayısıyla her nispet izafet 
olduğu halde her izafet nispet değildir. Zihinde bulunan her şeyin bir nesneye, olaya 
yahut kavrama nispeti bulunur. Bu nispet, çift taraflı olduğunda zihindeki anlamın 
başka bir şeyle olan ilişkisi izafete dönüşür. Şu halde bir şeyin nispeti tekrarlandığın-
da, ortaya izafetin çıktığı söylenebilir. Sözgelişi çatının duvara bir nispeti vardır; bu-
rada duvar nispet edilendir (el-mensûb). Bu nispet ilişkisi ters çevrilerek (el-in’ikâs) 
duvar bakımından kurulduğunda bu kez çatı nispet edilen olacaktır. Böylece hem 
çatının duvarla, hem de duvarın çatıyla nispet ilişkisi olacağından buna artık nispet 
değil izafet denir.9

İzafiler, her ikisi arasında ortak olan ve her biri için varolan ortak bir anlamla ilişkilidir-
ler. Örneğin A ile B [sembolleri arasındaki] bağıntı, A’dan B’ye doğru alındığında –A 
harfi B harfine nispet edildiği— [için] ortaktır. B’den [A’ya] doğru alındığında B harfi A 
harfine nispet edilmiş olur. Bu ortak anlam izafettir. Bu anlam sayesinde [izafilerden] her 
biri öbürü hakkında söylenir. Bu tek anlam, evin çatısı ile zemini arasındaki bağıntıdır; 
[bağıntının] başlangıcı çatı ve sonu da zemin olarak alındığında bu bağıntıya inen [ba-
ğıntı], başlangıcı zemin ve sonu da çatı olarak alındığındaysa buna çıkan [bağıntı] adı ve-
rilir. Bağıntının her iki taraf bakımından değerlendirilmesi fark etmez. İzafet işte budur; 
çünkü izafiler uçlardır ve bu uçlar bir A’dan B’ye doğru, bir B’den A’ya doğru alınır.10

Eğer bağıntı karşılıklı nispetleri gösteriyorsa, bu durumda bir önermenin nispe-
tinin, onunla karşılıklı olan bağıntıya eşit olması mümkündür. Ancak her önermenin 
konu ve yüklemlerini basitçe çevirmek mümkün değildir. Örneğin ‘Zeyd evdedir’ 
önermesi ‘Ev Zeyd’dedir’ önermesine değil ‘Ev Zeyd’indir’ önermesine eşittir. Baş-
ka bir örnek verirsek ‘Hakan Özge’nin babasıdır’ önermesi ‘Özge Hakan’ın baba-
sıdır’ önermesine değil ‘Özge Hakan’ın kızıdır’ önermesine eşittir. Böylece izafeti 
bakımından bir önermenin eşitini üretmek mümkündür. Sembolik olarak ifade edilir-
se izafet R, konu a ve yüklem b olarak belirlenirse Rab = Rba olur veya basitçe R = 
R. Ancak bu durumda izafi yüklemlerin, aşağıda görüldüğü üzere sonsuz bir şekilde 
artırılabileceği de ortadadır:

1. Rab 
2. Rba 
3. (Rab) R (Rba) 
4. (Rba) R (Rab) 
5. ((Rab) R (Rba)) R ((Rba) R (Rab)), 

9  İbn Sînâ (1965b, s. 144-146).
10  el-Fârâbî (1990, s. 85). İbn Rüşd içlem ve kaplam kavramlarına müracaat eden çıkan (al-taraqqî) ve 

inen (en-nuzûl) terimlerine bir fonksiyon kazandırarak onların birbirine eşit olan veya birbirinden faz-
la olan büyüklüklerin miktarları gibi olduklarını belirtir: ‘Yüklem konudan [kaplamca] fazla olduğu 
için ve bir şeyden fazla olma [durumu] çıkmaya benzediği için Aristoteles bu tür yüklemlemeyi çıkan 
diye adlandırmıştır.’ Bkz. İbn Rüşd (1984, s. 432-433).
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6. ((Rba) R (Rab)) R ((Rab) R (Rba)), 
7. nR
İbn Sînâ’ya göre kendisi bakımından her terim bağıntıdan yoksunken, bir te-

rimler bileşimini göstersin yahut göstermesin her sınıfın bağıntısı vardır. Başka bir 
deyişle terimler bağıntıya müracaat eden ve etmeyen terimler olmak üzere değerlen-
dirilebilir. Terimlerin bağıntısı varsa bunlar cümledir, yoksa tekildir. Bağıntı içeren 
bütün cümleler paylaşılan sınıflardır. Örneğin ‘insan’ kavramı Zeyd, Amr ve Hâlid’e 
eşit derecede mutabakat eder; başka bir deyişle bu bireyler tarafından eşit şekilde 
paylaşılır (iştirâk ‘alâ s-seviyye); çünkü onların her biri insandır. Öyleyse bağıntıya 
sahip bütün tümeller paylaşılmıştır. Paylaşıma engel olan terimlerse Zeyd gibi özel 
isimlerdir.11 Bağıntı kavramı, tümelin olduğu kadar önermenin de temelini oluştu-
rur. Önerme özelliğine sahip bir cümlenin aynı zamanda bağıntısı vardır; bağıntısı 
bulunan cümlelerinse önerme olma kabiliyeti vardır. Eğer ‘insan’ teriminin bağın-
tıları bulunmasaydı ‘Zeyd insandır’ önermesini oluşturmak mümkün olmazdı. İbn 
Sînâ tümeli bir sınıf veya topluluk olarak düşünürken Platoncu hatırlama teorisi,12 
Speusippus’un bağıntı fikri ile Stoacı izafi konumlama görüşüne müracaat ediyor gö-
rünmektedir.13 Kitâbu l-mubâḥaṯât’da İbn Sînâ nispet kavramının daha etraflı bir tanı-
mını yapar. Nispet anlamı (el-ma‘nâ n-nisebiyy) iki çeşittir; birliktelik nispeti (nisba 
al-ma‘iyya) ile ayrılık nispeti (nisba al-mubâyana). Birincisi nispetin iki tarafının 
birbirine denk (mutekâfi’e) olduğunu ifade ederken diğeri ‘at’ ve ‘insan’ gibi nispetin 
her iki tarafının birbirine denk olmadığını (ğayru mutekâfi’e) ifade eder. Ne birlikte-
lik nispeti ne de ayrılık nispeti herhangi bir paylaşımı engellemez; bir erkek kardeş, 
iki erkek kardeş bağıntısına da sahip olabilir.14 

2. Belirsiz Tümeller ve Önerme

İslam mantığında işareti bakımından tümeller belirli (muḥaṣṣal) ve belirsiz (ğay-
ru muḥaṣṣal) olmak üzere ikiye ayrılır. ‘İnsan’ gibi belirli tümeli ifade eden bir teri-
min sonuna getirilen –değil ekiyle ‘insan-değil’ gibi belirsiz bir tümel elde edilmiş 

11  İbn Sînâ (1965a, s. 21, 26-28, 31). Cürcânî’nin özlü bir şekilde yaptığı tümellik (el-kulliyye) ve tekillik 
(el-cuz’iyye) tarifi şöyledir: ‘Tümellik paylaşımı varsaymanın imkanıyken tekillik bunun imkansızlı-
ğıdır.’ Bkz. el-Cürcânî (1424, s. 125). 

12  Lutoslawski (1897, s. 468).
13  Speusippus’a göre her bir şeyin zati doğası, onun diğer şeylerle olan ilişkilerinin toplamı veya toplu-

luğuyla özdeştir. Bkz. Falcon (2000, s. 402); Reesor (1957, s. 65) Aristoteles’in Speusippus eleştirisi 
için bkz. Aristotetles (1950, 97a 6-22). De Lacy konuyu şöyle özetler: ‘…Stoalılara göre şeylerin 
birbirine göre konumları, ilişkilendirilen şeylerin doğasını belirlediğinden, “şey nedir?” sorusu, “onun 
göreli konumu nedir?” sorusu cevaplanmadan tam olarak cevaplanamaz.’ Bkz. De Lacy (1945, s. 252-
253). 

14  Ibn Sînâ (1978, s. 150-151).
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olur. Bir önermenin olumlu ve olumsuz nitelikleri nasıl birbirinin çelişiğiyse terimle-
rin belirli ve belirsiz durumları da birbirinin çelişiğidir. Çelişik önermelerle ilgili çift 
değilleme kuralı gibi kurallar, belirsiz terimler için de geçerlidir; yani ∼∼a = a. Çünkü 
‘insan’ ile ‘insan-değil’ birbirinin çelişiğidir ve aynı önerme içinde bir araya geldik-
lerinde birbirlerini ortadan kaldırırlar (el-irtifâ‘).15 Yani a + ∼a = 0’dır. Bu nedenle 
olsa gerek Kâtibî belirli ve belirsiz terimleri, birbirinin çelişiği terimler olarak kabul 
eder. Belirsiz terimlerin konusunu yahut yüklemini yahut hem konusunu hem de yük-
lemini oluşturduğu bir önermeyse çevrilmiş önerme olmayıp döndürülmüş önerme 
(el-qaḍiyyatu l-ma‘dûle) diye adlandırılır.16 Belirsiz terimler her ne kadar Aristoteles 
tarafından tanımlanmış ve mantıkta kullanılmışsa da, epistemolojik değersizliği ne-
deniyle sıklıkla tercih edilmemişlerdir.17 Bu terimlerin epistemolojik değersizliği, adı 
üzerinde gösterdiği varlıkların belirsiz olmalarından dolayıdır. Örneğin ‘insan-değil’, 
insan dışındaki canlı-cansız her şey demektir. Ancak birbirine eşit önermelerin veya 
doğruluk değeri birbirine eşit önermelerin elde edilmesi bakımından çelişik terimle-
rin veya belirsiz terimlerin Kâtibî mantığında önemli bir yeri vardır.

Kaplamca terimler arasında düşünülebilecek üç evrensel ilişki vardır; kaplamca 
bir terim diğerinden ya büyüktür ya ondan küçüktür ya da ona eşittir.18 Belirsiz terim-
lerle elde edilen önermelerdeyse bağıntı durumları, eşitlik hariç ters çevrilmiş olur. 

(S > P)  (∼S < ∼P) [(S > P) bağıntısı mantıkta kullanılmaz].
(S < P)  (∼S > ∼P) Aksiyom 1.
(S = P)  (∼S = ∼P) Aksiyom 2.

          A         B                    C         D
1.  S < P  ~ S < P  S < ∼P   ∼S < ∼P 
2.  S = P  ∼S = P  S = ∼P   ∼S = ∼P  

Döndürülmüş önermeler, tıpkı belirli önermelerde (el-qadiyyatu l-muhassale) 
olduğu gibi olumlu ve olumsuz niteliklere sahip olabilirler. Belirli önermelerin al-
tında sıralanan –konusu veya yüklemi veyahut hem konusu hem de yüklemi belirsiz 
terimlerden elde edilen– döndürülmüş önermeler şöyledir:

                                     A. Olumlu            B. Olumsuz
1. Belirli  Her insan hayvandır.  Her insan hayvan değildir. 
2. Belirsiz  Her insan-değil hayvandır.  Her insan-değil hayvan değildir. 
3. Belirsiz Her insan hayvan-değildir.  Her insan hayvan-değil değildir. 

15  er-Râzî (1424, s. 179).
16 el-Fârâbî (1985, s. 147-148); İbn Sînâ (1412/1992, I, s. 25).
17 Bochenski (1961, s. 59-60).
18 Türker (2012, s. 157).
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4. Belirsiz   Her insan-değil hayvan-değildir.         Her insan-değil hayvan-değil değildir. 

  C. Olumlu    D. Olumsuz
1. Belirli       Her insan düşünendir.        Her insan düşünen değildir. 
2. Belirsiz     Her insan-değil düşünendir.       Her insan-değil düşünen değildir. 
3. Belirsiz     Her insan düşünen-değildir.       Her insan düşünen-değil değildir. 
4. Belirsiz     Her insan-değil düşünen-değildir.   Her insan-değil düşünen-değil değildir. 

Döndürülmüş olumlu önermeler olumsuz görünseler de olumlu niteliğe sahiptir-
ler ve S < P için yalnızca S < ∼P biçimdeki döndürülmüş önerme (yani 1.A ile 1.C) 
ile S = P için yalnızca S = ∼P biçimdeki (yani 2.A ile 2.C) döndürülmüş önerme 
çelişiktir. 

3. Önermede Eşitlik ve Eşitsizlik 

Geleneksel Aristotelesçi mantığın önerme anlayışı, konu (S) ile yüklem (P) ara-
sındaki içerme-dışlama bağıntısına dayalıdır. Buna göre ‘S P’dir’ ve ‘S P değildir’ 
ifadeleri şöyle yorumlanır:

‘S P’dir’   ‘S terimi P teriminin içindedir’  veya     ‘S ⊂ P’
‘S P değildir’  ‘S terimi P teriminin dışındadır’

Kâtibî’nin konu-yüklem bağıntısını eşitlik-başkalık (et-tesâvî – et-tebâyun) iliş-
kisi olarak yorumlayan görüşleri şöyledir:

İki tümelden her biri, ötekinin, hakkında doğru olduğu her şey hakkında doğruysa [bu 
iki tümel] birbirine eşittir. Örneğin insan ve düşünen gibi. Eğer onlardan birisi, ötekinin, 
hakkında doğru olduğu her şey hakkında tersi olmaksızın doğruysa [bu iki tümel] arasın-
da mutlak genellik ve özellik vardır. Örneğin hayvan ve insan gibi. Eğer onların her biri, 
ötekinin, hakkında doğru olduğu yalnızca bazı şeyler hakkında doğruysa [bu iki tümel] 
arasında göreli genellik ve özellik vardır. Örneğin hayvan ve beyaz gibi. Eğer onların 
hiçbiri, ötekinin, hakkında doğru olduğu hiçbir şey hakkında doğru değilse [bu iki tümel] 
birbirinden başkadır. Örneğin insan ve at gibi.19 

Kâtibî’nin önerme yorumuna göre konu (S) ile yüklem (P) arasında eşitlik – eşit-
sizlik bağıntısı bulunur. Böylece ‘S P’dir’ ve ‘S P değildir’ ifadeleri şöyle yorumlanır:

‘S P’dir’    ‘S = P’  
‘S P değildir’   ‘S ≠ P’

19 Kâtibî’den iktibas için bkz. er-Râzî (1424, s. 171).
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Kutbuddîn er-Râzî Taḥrîr’de Kâtibî’nin görüşünü, iki kere yapılmış ikili sınıf-
landırma (ikiye bölme) şeklinde yorumlar. Bu yoruma göre konu ile yüklem arasında 
dört çeşit bağıntı kurulabilir; fakat bu bağıntılar, ‘eşitlik – başkalık’tan ikiye bölme 
yöntemiyle üretilmiştir. Böylece iki sınıf terimi, hiçbir ortak üyeye sahip değillerse 
başkadırlar. Eğer ortak üyeye sahiplerse ya eşit üyelere sahiptirler ya da değildirler. 

İki tümel arasındaki bağıntı sadece dört [çeşittir]: eşitlik, mutlak genellik ve özellik, 
kısmi genellik ve özellik ile başkalık. 
Bunun nedeni şudur ki tümel bir başka tümelle bağıntılandırıldığında onların her ikisi bir 
şey hakkında ya doğrudurlar ya da doğru değildir. Eğer onlar, şey hakkında hiçbir şekilde 
doğru değillerse, insan ve at örneğindeki gibi ‘başka’dırlar. Çünkü insan, at bireylerin-
den hiçbiri hakkında doğru [yüklem] olmaz; aynı şekilde tersi de böyledir. 
Tümellerin her ikisi bir şey hakkında doğruysa ya diğerinin hakkında doğru olduğu her 
şey için doğrudur ya da değildir. Eğer doğruysa iki tümel insan ve düşünen örneklerin-
deki gibi birbirine ‘eşit’tir. Çünkü insan [teriminin] hakkında doğru olduğu her şey için 
düşünen de doğru olur; aynı şekilde tersi de böyledir. 
Eğer doğru değilse iki tümelden biri, tersi olmaksızın, ötekinin hakkında doğru olduğu 
her şey için ya doğrudur ya da değildir. Eğer doğruysa insan ve hayvan örneklerindeki 
gibi iki tümel arasında ‘mutlak genellik ve özellik’ [bağıntısı] vardır; diğerinin hakkın-
da doğru olduğu her şey için doğru olan [tümel] ‘mutlak genel’dir, diğeriyse ‘mutlak 
özel’dir. Çünkü [her] insan hayvandır [fakat] her hayvan insan değildir. 
Eğer doğru değilse iki tümel arasında ‘göreli genellik ve özellik’ [bağıntısı] vardır; on-
ların her biri diğerinden bir bakıma geneldir bir bakıma da özeldir. Böylece onlar bir şey 
hakkında doğru olduklarında ve onlardan biri diğerinin hakkında doğru olduğu her şey 
için doğru olmadığında üç ihtimal ortaya çıkar: Birincisi her iki tümelin [yüklemlemede] 
doğru olması, ikincisi diğeri olmaksızın birinin doğru olması, üçüncüsü bu olmaksızın 
diğerinin doğru olmasıdır. Örneğin hayvan ve beyaz [terimlerinin] her ikisi beyaz hayvan 
hakkında doğrudur, beyaz olmaksızın hayvan [terimi] siyah hayvan hakkında doğrudur, 
beyaz cansız örneğindeyse bunun tersi doğrudur.20 

Bazı tümeller, örneğin uyuyan ve uyanık olan gibi, aynı önerme içerisinde konu-
yüklem bağıntısı içerisinde düşünülmesi imkansız olmakla birlikte birbirine eşittir. 

Râzî’nin yorumunda daha güçlü çizgilerle gösterildiği üzere Kâtibî’nin önerme 
bağıntıları anlayışında eşitlik ve başkalık, önermelerin basit çevirme yoluyla çevril-
meleri bakımından birbirinin karşıtı değil anlamdaşı kavramlardır. Şöyle ki, ‘Hiçbir 
insan at değildir’ ile ‘Her insan düşünendir’ önermelerinin konu ve yüklemleri, her 
ne kadar biri tümel olumsuz diğeri tümel olumlu21 olsalar bile, basit çevirme yoluyla 
koşulsuz olarak yer değiştirebilirler. Böylece;

‘Hiçbir insan at değildir’ (S ≠ P) doğruysa   ‘Hiçbir at insan değildir’ (P ≠ S) doğrudur.
‘Her insan düşünendir’   (S = P) doğruysa  ‘Her düşünen insandır’  (P = S) doğrudur.

20 er-Râzî (1424, s. 171-173).
21 Sadece S = P koşulunu yerine getiren tarif biçimindeki tümel olumlu önermeler. 
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Bu durumda Kâtibî’nin bilgi anlayışına göre tarif özelliği taşıyan tümel olumlu 
ifadeler ile tümel olumsuz ifadelere yol açan bağıntılar, en kesin bilgileri dile getir-
miş olacaklardır. 

‘İki eşit [tümelin] çelişikleri de birbirine eşittir.’22 Yani (S = P) → (∼S = ∼P). 
Örneğin ‘Her insan düşünendir’ (S = P) ve ‘Her düşünen insandır’ (P = S) önermeleri 
birbirine eşit olduğu gibi [(S = P) = (P = S)], ‘Her insan-değil düşünen-değildir’ (∼S 
= ∼P) ve ‘Her düşünen-değil insan-değildir’ (∼P = ∼S) önermeleri de birbirine eşittir 
[(∼S = ∼P) = (∼P = ∼S)]. Çünkü insan olmayan hiçbir şey düşünen olmadığı gibi, 
düşünen olmayan hiçbir şey insan değildir.23 

Bir şeyden mutlak genel olan [tümel]in çelişiği, mutlak özel olan [tümel]in çeli-
şiğinden daha özeldir. Yani [mutlak] özel olan [tümel]in çelişiği, [mutlak] genel olan 
[tümel]in çelişiğinin hakkında doğru olduğu her şey için doğru olur; [ancak] [mutlak] 
özel olan [tümel]in çelişiğinin hakkında doğru olduğu her şey için [mutlak] genel 
olan [tümel]in çelişiği doğru olmaz.24 

Yani ‘Her insan hayvandır’ önermesinde mutlak genel olan ‘hayvan’ teriminin 
çelişiği olan ‘hayvan-değil’, mutlak özel olan ‘insan’ teriminin çelişiği olan ‘insan-
değil’den daha özeldir. Çünkü ‘insan-değil’ terimi sadece cansız varlıkları değil aynı 
zamanda insan olmayan diğer hayvanları kuşatan daha genel bir sınıfı gösterirken, 
‘hayvan-değil’ terimi bitkileri ve cansız varlıkları kuşatan daha dar bir sınıfı gösterir. 
Râzî’nin söylemek istediği düşünceyi, modern mantık terminolojisiyle ifade eder-
sek, konu-yüklem terimleri arasındaki ters orantılı içlem-kaplam ilişkisi, terimlerin 
çelişikleri söz konusu olduğunda yeniden tersine çevrilmiş olur. Yani ‘hayvan’ terimi 
‘insan’ terimine göre daha fazla kaplama sahip olup bu manada içlemiyle ters oran-
tılıyken, ‘hayvan-değil’ teriminin kaplamı, ‘insan-değil’ teriminin kaplamından daha 
dardır. Böylece ‘Her insan hayvandır’ önermesi basit çevirme yoluyla çevrilemezken, 
önermedeki terimlerin çelişikleri kullanıldığında Aksiyom 1 gereğince, yüklemin çe-
lişiği konu ve konunun çelişiği yüklem yapılarak ‘Her hayvan-değil insan-değildir’ 
şeklinde çevrilebilir; ancak bunun tersi yapılamaz. Çünkü mutlak genel olan tümelin 
çelişiği, mutlak özel olan tümelin çelişiğine bütün üyeleriyle yüklemlenebilseydi, 
iki çelişik tümel birbirine eşit olurdu. ‘Hayvan-değil’ ile ‘insan’ ve ‘insan-değil’ ile 
‘hayvan’ açık bir şekilde birbirinin çelişiğidirler ve aynı önerme içinde bir araya gel-
diklerinde birbirlerini ortadan kaldırırlar (el-irtifâ‘).25

Bilindiği üzere konu ve yüklem aynı kaplama sahip olduğu sürece, önerme ister 
tikel olsun isterse tümel olsun basit çevirme yoluyla çevrilebilir. Böylece bir öner-
menin çevrilmiş biçimi, o önermeye eşit olur. Örneğin ‘Her S P’dir’ ile ‘Her P S’dir’ 

22 Kâtibî’den iktibas için bkz. er-Râzî (1424, s. 175).
23 er-Râzî (1424, s. 176).
24 er-Râzî (1424, s. 178).
25 er-Râzî (1424, s. 179).
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önermeleri birbirine eşittir; edebi özellikleri dışında hiçbir mantıksal farkları yoktur. 
Basit çevirmenin temel şartı olan aynı kaplama sahip olma niteliğine, kategorik öner-
me çeşitlerinden yalnızca ikisi, tümel olumsuz ile tikel olumlu önermeler sahiptir. 
Görülebileceği gibi konu ve yüklem durumunda olan kavramların önermede kaplam-
larına olan işaretleri demek olan dağıtma özellikleri aynıysa, önermeler basit çevirme 
yoluyla çevrilebilmektedir. Kavramların dağıtma özelliklerini hatırlarsak, yalnızca E 
ve I tipi önermeler basit çevirme yoluyla çevrilebilir. 

S P

A Dağıtılmış Dağıtılmamış

E Dağıtılmış Dağıtılmış

I Dağıtılmamış Dağıtılmamış

O Dağıtılmamış Dağıtılmış

Örneğin;
Hiçbir S P değildir (SeP) Hiçbir P S değildir (PeS)  SeP = PeS
Bazı S P’dir (SiP)  Bazı P S’dir (PiS)  SiP = PiS

Önermenin, niteliği ve niceliği değiştirilmeksizin konu ile yüklemin yerlerinin 
değiştirilmesi demek olan basit çevirme (el-‘aks)26 İslam mantıkçıları tarafından di-
ğer çevirme yöntemlerine tercih edilmiştir; çünkü olumlu önerme, olumsuz önerme-
nin aksine konunun varlığını gerektirir. Bu yüzden ‘Her insan-değil düşünen-değil-
dir’ önermesi ile ‘İnsan olmayan hiçbir şey düşünen değildir’ önermesi aynı kümeye 
işaret etseler de bunlardan birincisi küme elemanlarının varlığını gerektirirken diğeri 
gerektirmez.27 

Kâtibî eşitlik ve başkalık kavramlarını tarif ettikten sonra başkalık kavramını 
kendi içinde tümel başkalık (el-mubâyenetu l-kulliyye) ve tikel başkalık (el-mubâ-
yenetu l-cuz’iyye) olmak üzere ikiye ayırır. Genel olarak tek bir ortak üyeye doğru 
olarak yüklemlenebilen tümeller arasındaki başkalık tikeldir, hiçbir ortak üyeye yük-
lemlenemeyen tümeller arasındaki başkalıksa tümeldir. 

Eğer ‘varlık-değil’ ve ‘yokluk-değil’ gibi iki tümel, bir şey hakkında birlikte asla doğru 
olmuyorsa onlar arasında tümel başkalık söz konusudur. ‘İnsan-değil’ ve ‘at-değil’ gibi 
iki tümel bir şey hakkında doğru oluyorsa onlar arasında zorunlu olarak tikel başkalık 
söz konusudur.28 

26  İbn Sînâ (1412/1992, I, s. 39).
27  el-Cürcânî (1424, s. 177-178).
28  Kâtibî’den iktibas için bkz. er-Râzî (1424, s. 176, 186).
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Buna göre dağıtılmamış bütün terimler arasında tikel başkalık, dağıtılmış bütün 
terimler arasındaysa tümel başkalık söz konusudur. Böylece sadece tümel olumsuz 
önermelerin konu ve yüklem terimleri arasında tümel başkalık bağıntısı bulunur. 

Kâtibî’nin önerme anlayışında kavramların dağıtılmışlığı sorununun ağırlıklı bir 
yer işgal ettiği, dolayısıyla filozofun Aristoteles’in içlem merkezli mantığı yerine, 
kaplam odaklı bir mantık anlayışına sahip olduğu görülmektedir. Epistemolojik ba-
kımdan içlem mantığı tecrübeyi ikinci plana iterken, kaplam mantığı birinci plana 
çeker. Hatırlanacağı üzere konu ile yüklem arasında düşünülebilecek üç çeşit kaplam 
bağıntısı vardır; bunlar S < P, S > P ve S = P’dir. Geleneksel Aristotelesçi mantıkta 
konu-yüklem ilişkisinin kaplamca sahip olması gereken bağıntı S < P bağıntısıdır. 
Eşitlik odaklı konu-yüklem bağıntısı yani S = P bağıntısı, geleneksel mantığın sınır-
ları içerisinde sentetik bilgi veremeyeceği gerekçesiyle önerme diye adlandırılamaz. 
Zira geleneksel mantığa göre S = P bağıntısında aslında iki değil bir terim vardır, 
dolayısıyla bu bir önerme değil tariftir. Modern mantığın yaklaşımına göreyse S = P 
bağıntısı denklemdir. 
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ABSTRACT
Qutb al-Dīn Shīrāzī (d. 710/1311), who wrote on the several disciplines such as 
language, commentary besides in the fields of geography, astronomy, logic, metaph-
ysics, natural sciences, has an important place mainly in the history of the Islamic 
sciences and especially history of medicine. In this study, without giving biographi-
cal information about Qutb al-Dīn Shīrāzī, will be examined Shīrāzī’s view on the 
place of medicine in the classification of sciences and on the issues of deontology 
such as how a physician should be trained and ethical rules that should observe 
in accordance with them. In this article, it have been benefited from the works of 
Qutb al-Dīn Shīrāzī which are Bayān al-hācah ilā al-Tibb ve’l-atibbā ve vesāyāhum 
and Sharh al-Kulliyāt al-Kānūn and Sharh Hikmat al-Ishrāq and Durrat al-Tāj.
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limleri alanlarında da eserler veren Kutbuddin Şîrâzî (ö. 710/1311) daha ziyade 
İslâm bilim tarihinde ve bilhassa tıp tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu 
çalışmada Kutbuddin Şîrâzî ile ilgili biyografik malumata yer vermeden onun tıb-
bı, ilimler tasnifinde nerede gördüğü ve bir doktorun nasıl yetişmesi gerektiği 
ile riayet etmesi gereken ahlâkî kurallar gibi deontolojiyle ilgili konulara nasıl 
baktığı üzerinde durulacaktır. Makalemizde Kutbuddin Şîrâzî’nin Beyânü’l-hâce 
ile’t-tıbbi ve’l-etıbbâ ve vesâyâhüm, Şerhu Külliyâti’l-Kânûn, Şerhu Hikmeti’l-İşrâk 
ve Dürretü’t-tâc adlı eserlerinden istifade edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kutbuddin Şîrâzî, Beyânü’l-hâce ile’t-tıbb, tıp, hekimlik 
ahlâkı.

...

Kutbuddin Şîrâzî’ye Göre Tababet Sanatı ve Hekimlik Ahlâkı1

I. Giriş

İslâm’ın gelişinden kısa bir süre sonra fethedilen topraklarda yüz yüze gelinen 
kadîm kültürlere duyulan ve öncelikle pratik ihtiyaçlarla başlayan ilgi, ilim hâmisi 
halife, bürokrat ve önde gelen ailelerin destekleriyle Yunancadan Arapçaya yapılan 
tercüme süreciyle devam etmiştir. Bu süreçte kuşkusuz en fazla ilgi duyulan saha-
lardan biri tıptır. Emevîler döneminde başlayan ve Abbasîler döneminde de devam 
eden çeviri faaliyetinin ilk zamanlarında Yunancadan yapılan tercümelerle birlikte 
zaman içerisinde zengin bir Arapça literatür oluşmuş ve tıp yetkin bir terminoloji 
ile ele alınmıştır. Emevî halifesi Mervân b. Hakem (ö. 64-65/683/684) zamanında 
Mâserceveyh’in İskenderiyeli Ehron’dan el-Künnâş fi’t-tıb adıyla yaptığı tercüme, 
tıp çevirilerinin Abbasîlerden önceki bilinen ilk örneğidir.2 Daha sonra Abbasî hali-
felerinden bilhassa Mansur, Mehdî, Harun Reşid ve Memun’un hilafeti tıp çevirileri 
için oldukça önemli bir dönemdir. Bu dönemde çok sayıda hekim Abbasîlerin hiz-
metinde çalışmalarını sürdürmüştür. Mansur’un hekimi Curcis b. Cebrail halife için 
çok sayıda eseri Yunancadan Arapçaya tercüme etmiş3, daha sonra Buhtişu ailesi, 
Yuhanna b. Mâseveyh (ö. 243/857), Huneyn b. İshak, İshak b. Huneyn, Sabit b. Kurre 
(ö. 289/901), Sinan b. Sabit b. Kurre (ö. 331/943) gibi isimler yaptıkları çevirilerle 

1 Başlıkta yer alan “sanat/ الصناعة” kavramı bilinçli bir tercih olup nedeni ilgili kısımda açıklanacakk-
tır.

2 İbn Cülcül, Tabakâtü’l-etıbbâ ve’l-hükemâ, thk. Fuad Seyyid, (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1985), s. 
61-62.

3 İbn Ebî Usaybi’a, Uyûnu’l-enbâ fî tabakâti’l-etıbbâ, nşr. Nizâr Rıza, (Beyrut: Dârü’l-Mektebeti’l-
Hayat, 1965), s. 183.
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bahsedilen literatürün oluşmasına çok büyük katkı sağlamıştır.4

Yunancadan çevrilen tıp eserleri aynı zamanda bir hekimlik ahlâkı da içer-
mekteydi. Bu alanda başka isimlerden de çeviriler yapılmakla birlikte Hipokrat ve 
Galen’den yapılan tercümeler çok büyük bir yekün teşkil etmekteydi ve bu isimlere 
çok büyük bir saygı duyulmaktaydı. Bu anlayışın bir yansıması ileride işaret edile-
ceği gibi Galen’in tabibin filozof olması gerektiğine dair eseri ve Hipokrat’ın el-Ahd 
veya Kasemü Ebukrât şeklinde tercüme edilen yemini büyük bir etkiye sahip olmuş-
tur.5 Bu eserler zamanla İslâm tıp tarihinde “edebü’t-tabib” şeklinde bir literatürün 
oluşmasına büyük katkı sağlamıştır. Ebûbekir Zekeriyya er-Râzî’nin (ö. 313/925) 
Ahlâku’t-tabîb’i ve Yuhanna b. Mâseveyh’in Mihnetü’t-tabîb’i gibi eserler hicrî III. 
yüzyılın sonlarında tıbbın âdâb ve teamülüne dair kaleme alınmış ilk çalışmalardır. 
Ancak bu alandaki ilk kapsamlı eser Ruhavî’nin (ö. 319/931) Edebü’t-tabîb’idir.6 
Ruhavî’den sonra bu literatür daha da genişlemiştir ki çalışmamızda bu sahanın 
VII-VIII/XIII-XIV. yüzyıllardaki örneklerinden biri olan Kutbuddin Şîrâzî’nin (ö. 
710/1311) Beyânü’l-hâce ile’t-tıbbi ve’l-etıbbâ ve vesâyâhüm adlı eseri üzerinde de 
durulacaktır.

Yunancadan yapılan tıp çevirilerinden başka hicrî IV. yüzyılın ilk çeyreğinde 
tıp tarihi adına önemli bir gelişme daha yaşanmıştır. İslâm döneminde tıp eğitiminde 
icazet verilmesi ve icazet alanların mesleklerini icra etmesi ilk defa Abbasî halifele-
rinden Cafer b. el-Mutezid Muktedirbillah zamanında olmuştur. 319/931 yılında bir 
kişinin doktorların hatası sebebiyle ölmesinden sonra halife tüm doktorların işten el 
çekmelerini emretmiş, ancak Sinan b. Sabit b. Kurre’nin yapacağı imtihandan ge-
çenlerin tabiplik belgesi alarak görevlerini yapmalarına izin vermiştir.7 Bu uygulama 
daha sonra da gelişerek devam etmiş ve böylece teorik bir eğitim ve diploma almadan 
insanları tedavi etmeye yönelenlerin önüne geçilmek istenmiştir.8 Öyle ki Eyyûbî 
devletinde muhtesiplerin görevlerinden biri, doktorluk yapacak olan kişilere Hipok-
rat yeminini ettirmek, ayrıca onları muhtelif eserlerden imtihana tabi tutmaktı9 ve bu 
uygulama daha sonra da sürdürülmüştür. 

V/XI. yüzyıl, sadece İslâm bilim ve tıp tarihinde değil en genel anlamda tıp ta-
rihinde bir dönüm noktası olan İbn Sînâ’nın yaşadığı ve eserlerini verdiği dönemdir. 
Özelikle onun el-Kânûn fi’t-tıb adlı eseri bu sahada kendisinden sonraki referans-
ların yöneldiği en temel eser olmuştur. Üzerine çok sayıda şerh yazılan el-Kânûn, 

4 Ahmet Ağırakça, İslâm Tıp Tarihi: Başlangıçtan VII/XIII. Yüzyıla Kadar, (İstanbul: Nobel Tıp Kita-
pevleri, 2004), s. 98-138.

5 İbn Ebî Usaybi‘a, Uyûnu’l-enbâ, s. 45, 129-134.
6 Ruhavî, Edebü’t-tabîb, thk. Merizen Saîd Merizen Asiri, (Riyad: Merkezü’l-Melik Faysal li’l-Buhûs 

ve’d-Dirâsâti’l-İslâmiyye, 1992), naşirin önsözü, s. 23.
7 İbn Ebî Usaybi‘a, Uyûnu’l-enbâ, s. 302.
8 Ahmed İsa Bek, Târîhü’l-bimâristânât fi’l-İslâm, (Beyrut: Dârü’r-Râidi’l-Arabî, 1981), s. 42-43.
9 Şeyzerî, Nihâyetü’r-rütbe fî talebi’l-hisbe, nşr. Muhammed Mustafa Ziyade, (Kahire: Lecnetü’t-Te’lif 

ve’t-Terceme, 1946), s. 98-102.
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icazetler verilerek okutulduğu gibi İbn Sînâ tıbbı İslâm coğrafyasının muhtelif böl-
gelerindeki bimaristânlarda uygulamalı olarak öğretilmiş ve geçerli hale gelmişti. 
el-Kânun’un özellikle “el-Külliyyât” kısmı10 ile daha çok ilgilenilmiştir. Bir Nastûrî 
Hıristiyan olan Emînüddevle İbn Tilmiz (ö. 560/1165), Bağdat’ta 372/982’de ku-
rulmuş olan Bimaristan-ı Adudiyye’deki tıp eğitimine İbn Sînâ’nın el-Kânun’unu 
dâhil etmiş, Bağdat’ta ondan okuyan öğrencisi Fahreddin el-Mardinî (ö. 594/1198) 
el-Kânun’un çok sayıda nüshasını Dımaşk’a getirmiştir. Bu dönemde Hibetullah ibn 
Cumay el-İsrâilî (ö. 594/1198) de Tenkîhu’l-Kânûn adlı bir eser yazmıştır.11 Bununla 
birlikte İbn Sînâ tıbbına ve hususen de el-Kânun adlı eserine olan ilgide Fahreddin 
Râzî’nin yazdığı şerhin etkisi büyük olmuştur. Râzî’nin yazdığı Şerhu’l-Kânun’dan 
sonra öğrencisi Kutbuddin el-Mısrî (ö. 618/1221), Nasiruddin Tûsî ve İbnü’n-Nefîs 
(ö. 687/1288) de bu eseri şerhetmiştir. Bunların içinde en önemlisi İbnü’n-Nefîs’in 
yazdığı Şerhu’l-Kânûn’dur. Anlaşılacağı gibi el-Kânun’a ve özellikle de el-Külliyyât 
kısmına şerh yazılması, başını Fahreddin Râzî’nin çektiği yaygın bir gelenektir.12 
Hatta Gerhard Endress’e göre daha önce fizikçi ve filozofların okuyup okuttuğu el-
Kânun’un filozof-kelamcılar tarafından okunması Fahreddin Râzî ile başlamıştır.13

el-Kânûn’un en önemli şarihlerinden biri olan Kutbuddin Şîrâzî’nin ifadeleri de 
el-Kânûn şerhleri üzerindeki Fahreddin Râzî etkisini göstermektedir. On dört yaşın-
dayken tabip ve göz doktoru olarak Şîrâz’daki Bimâristân-i Muzafferî’de çalışmaya 
başlayan ve on yıl burada pratik yapan Şîrâzî, el-Kânûn’un el-Külliyyât kısmını tabip 
olan amcası Kemâlüddin el-Kâzerûnî’den okudu. Daha sonra Şemsüddin Muhammed 
el-Keyşî (ö. 694/1294-1295) ve Şerefüddin Zekî el-Büşkânî (ö. 680/1281-82)’den 
el-Kânûn’u okuyan Şîrâzî, Buşkânî’nin ilim halkasındayken Fahreddin Râzî’nin el-
Kânûn şerhini ve diğer şerhleri gördü. Bunları mütalaa eden Şîrâzî, Fahreddin Râzî 
de dâhil bu kitabın bütününe yönelik şerh yazan olmadığı ve diğer şarihlerin Râzî’nin 
görüşlerinden alıntı yaptığı, ona herhangi bir şey eklemedikleri kanısına varmıştır.14 
Şîrâzî otobiyografisinde Şîrâz’dan el-Kanûn şerhlerini toplamak ve onları incelemek 
için ayrıldığını, bu uğurda birçok yolculuk yaptığını belirtmektedir. Şîrâzî, Şîrâz’dan 
ayrıldıktan sonra Memlük sultanı el-Melikü’l-Mansûr Seyfüddin Kalavun (ö. 
689/1290) zamanında dönemin en büyük tıp merkezi haline gelen Kahire’de İbnü’n-
Nefîs ile görüşmüş, İbnü’n-Nefîs, İbnü’l-Kuf el-Mesihî (ö. 685/1286) ve Yakub b. 

10 Beş kitaptan oluşan el-Kânûn fi’t-tıbb’ın “el-Külliyyât”, yani “tıbbın genel ilkeleri” başlıklı ilk kitabı, 
teori ağırlıklıdır ve dört bölümden oluşmaktadır. Esin Kahya, “el-Kânûn fi’t-Tıb”, Türkiye Diyanet 
Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), 2001, XXIV, 331.

11 Gerhard Endress, “Reading Avicenna in the Madrasa: Intellectual Genealogies and Chains of Trans-
mission of Philosophy and the Sciences in the Islamic East”, Arabic theology, Arabic philosophy: from 
the many to the one, ed. James E. Montgomery, (Leuven: Orientalia Lovaniensia Analecte, 2006), s. 
384-388.

12 Esin Kahya, “İbnü’n-Nefîs”, DİA, 2000, XXI, 176; a. mlf. “el-Kânûn fi’t-Tıb”, DİA, XXIV, 331.
13 Endress, “Reading Avicenna in the Madrasa”, s. 383.
14 Kutbuddin Şîrâzî, Şerhu’l-Kânûn fi’t-tıb, SK, Şehid Ali Paşa 2047, 2b.
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İshak es-Samirî’nin (ö. 681/1282) el-Kânûn şerhlerini de temin etmişir.15

Bu çalışmada Kutbuddin Şîrâzî ile ilgili biyografik malumata yer vermeden 
onun tıbbı, ilimler tasnifinde nerede gördüğünden başlamak üzere tıbbı nasıl ele al-
dığı ve bir doktorun nasıl yetişmesi gerektiğinden riayet etmesi gereken ahlâkî ku-
rallara kadar hekimlik ahlâkına nasıl baktığı üzerinde durulacaktır.16 Çalışmamızda 
Kutbuddin Şîrâzî’nin özellikle Beyânü’l-hâce ile’t-tıbbi ve’l-etıbbâ ve vesâyâhüm, 
Şerhu Külliyâti’l-Kânûn, Şerhu Hikmeti’l-İşrâk, Dürretü’t-tâc adlı eserlerinden isti-
fade edilmiştir. Bununla birlikte yer yer İslâm tıp tarihinde özelikle “edebü’t-tabîb” 
literatürü bakımından etkili olan ve Kutbuddin Şîrâzî’nin kaynaklarını gösteren eser-
ler üzerinde de durulmuştur.

II. İlimler Tasnifi ve Tıbbın Yeri

Kutbuddin Şîrâzî’nin muhtelif eserlerinde yaptığı ilimler tasnifi genel anlam-
da İbn Sînâcı bir karakter gösterir ve bu tasniflere özellikle Şîrâzî’nin kaynakları 
arasında yer alan İbn Kemmûne (ö. 683/1284) ve Şemseddin eş-Şehrezûrî’de (ö. 
687/1288) rastlamak da mümkündür. İbn Sînâ’nın eş-Şifâ’nın mantık bölümünün gi-
rişindeki, ayrıca Risâle fî Aksâmi’l-hikme ve Mantıku’l-meşrikıyyîn’deki tasnifleri17 

15 Şîrâzî, Şerhu’l-Kânûn fi’t-tıb, SK, Ayasofya 3649, 3b-4b.
16 Kutbuddin Şîrâzî hakkında John Walbridge ve Sabine Schmidtke’nin yaptığı çalışmalar bizim de temel 

başvuru kaynaklarımız olmuştur. Bunun dışında ülkemizde yapılan iki tez çalışması ve muhtelif ansik-
lopedi maddelerinden de istifade edilmiştir. Bu bağlamda Kutbuddin Şîrâzî’nin hayatı, eserleri, felsefe 
ve bilim tarihi ile tefsirdeki yeri hakkında şu eserlere bakılabilir: Kutbuddin Şîrâzî, Beyânü’l-hâce 
ile’t-tıbbi ve’l-etıbbâ ve vesâyâhüm, thk. Muhammed Fuâd ez-Zâkirî, (Merkezü Zâyed li’t-Türâs ve’t-
Târîh, 2001), neşredenin önsözü, s. 81-89; a. mlf. Dürretü’t-tâc li gurreti’d-Dûbâc, thk. S. M. Meş-
keve, (y.y., 1986), neşredenin önsözü, s. 35-66. John Walbridge, The Science of Mystic Lights: Qutb 
al-Din Shirazi and the Illuminationist Tradition in Islamic Philosophy, (Cambridge&Massachusetts: 
Harvard University Press, 1992); a. mlf. “The Political Thought of Qutb al-Dīn Shīrāzī”, The Politi-
cal Aspects of Islamic Philosophy, ed. Charles E. Butterworth, (Cambridge, Massachusetts: Harvard 
University Press, 1992), s. 344-378. a. mlf. “A Sufi Scientist of the Thirteenth Century: The Mystical 
Ideas and Practices of Qutb al-Dīn Shīrāzī”, The Legacy of Mediaeval Persian Sufism, ed. Leonard 
Lewisohn, (London: Khaniqahi-Nimetullahi Publication, 1992), s. 323-340. Reza Pourjavady, Sabi-
ne Schmidtke, “Qutb al-Dīn Shīrāzī’s (634/1236-710/1311) Durrat al-Tāj and its Sources (Studies 
on Qutb al-Dīn Shīrāzī I)”, Journal Asiatique, 292 (2004), s. 309-328. Reza Pourjavady, Sabine 
Schmidtke, “The Quṭb al-Dīn al-Shīrāzī (d. 710/1311) Codex (Ms. Mar‘ashī 12868) (Studies on Quṭb 
al-Dīn al-Shīrāzī II)”, Studia Iranica, 36 (2007), s. 279-301. Reza Pourjavady, Sabine Schmidtke, 
“Qutb al-Dīn Shīrāzī (634/1236-710/1311) as a teacher: An analysis of his Ijāzāt (Studies on Qutb al-
Dīn Shīrāzī III), Journal Asiatique, 297 (2009), s. 15-55, Osman Bakar, Classification of Knowledge 
in Islam: A Study in Islamic Philosophies of Science, (Cambridge: Islamic Texts Society, 1998), s. 229-
262. Azmî Şerbetçi, “Kutbüddîn Şîrâzî”, DİA, XXVI. Resul Ertuğrul, Kutbuddin eş-Şîrâzî ve Tefsiri, 
(doktora tezi) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2011. Mahmut Recep Keleş, 
Kutbüddîn Şîrâzî (1236-1311)’nin Hayatı, Eserleri ve Ortaçağ İslam Kültüründeki Yeri, (yüksek lisans 
tezi), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul 2008.

17 İbn Sînâ’daki ilimler tasnifi hakkında bkz. İlhan Kutluer, İslâm’ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru, 
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sonrasında birçok eserin başında özetlenerek verilmiştir. Bunlar arasında Kutbud-
din Şîrâzî’ye kaynaklık etmesi bakımından İbn Kemmûne ve Şehrezûrî’nin tasnifleri 
önemlidir. Pourjavady ve Schmidtke’ye göre Şîrâzî, Şerhu Hikmeti’l-İşrâk’ta, İbn 
Kemmûne’nin Şerhu’t-telvîhât’ta Sühreverdî’ye yönelttiği bazı eleştirileri iktibas et-
miştir.18 İbn Kemmûne’nin Şîrâzî üzerindeki etkisi Dürretü’t-tâc adlı eserinde çok 
daha belirgindir. Pourjavady ve Schmidtke, Dürretü’t-tâc’ın felsefe-i ûlâ, doğa bi-
limi ve metafizik bölümlerinin İbn Kemmûne’nin el-Cedîd fi’l-hikme adlı eserinin 
ilgili bölümlerinin tercümesi olduğunu belirtmektedir.19 Öte yandan Şîrâzî’nin Şerhu 
Hikmeti’l-İşrâk’ının giriş kısmı daha önce yazılan Şehrezûrî’nin Şerhu Hikmeti’l-
İşrâk’ının giriş kısmının neredeyse aynısıdır.20 Bu durum Şîrâzî’nin ilim tasniflerin-
de de görülebilmektedir. İbn Kemmûne’nin Şerhu’t-Telvîhât ve Şerhu’l-İşârât’taki 
tasnifiyle21 Şehrezûrî’nin eş-Şeceretü’l-İlâhiyye’deki tasnifleri22 Şîrâzî’nin muhtelif 
eserlerinde karşımıza çıkmaktadır. Ancak Şîrâzî bunlara bazı kısmî ilaveler de yap-
mıştır. Esasen bu durum İbn Sînâcı tasnifin ne derece etkili olduğu ve büyük bir kabul 
görerek yerleştiğini göstermektedir.

Kutbuddin Şîrâzî’nin ilimler tasnifindeki en merkezî kavram hikmettir. Şîrâzî 
Dürretü’t-tâc’ta hikmet teriminin Kur’an-ı Kerim’deki farklı kullanımlarına işaret 
ederken23 Şerhu Hikmeti’l-İşrâk’ta kavramın daha özel bir kullanıma yer verir ve 
hikmetin Meşşâî ve İşrâkî yönelimleri üzerinde açıklamalar yapar. Şîrâzî, İşrâkîlerin 
yolunun bahsî ve zevkî hikmet olduğunu ve bunun kökenlerinin peygamberlere ve 
farklı kültür havzalarındaki bilgelere kadar uzandığını belirtmektedir. Ancak ona 
göre hikmet gerçek anlamda mücerred varlıkların müşahedesinden mahrum olan ve 
zevkî hikmeti reddeden Meşşâîlerin yolu değildir. Kişinin hükemâdan sayılması için 
ateşte dövülen kızgın demirin ateşe benzemesi gibi nurlar âlemini müşahede ederek 
bu mukaddes âleme muttali olması ve Allah’ın nuruyla aydınlanması gerekir ki bu-
nunla İşrâkî hikmet anlayışı kastedilmektedir.24   

(İstanbul: İz Yayıncılık, 2001), s. 129-130; Ömer Mahir Alper, İbn Sînâ, (İstanbul: İsam Yayınları, 
2008), s. 49-56. Halide Yenen, “İbn Sînâ’da İlimler Tasnifi ve Risâle fî Aksâm el-Hikme”, Kutadgubi-
lig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, 14 (2008), s. 59-95.

18 Reza Pourjavady, Sabine Schmidtke, A Jewish Philosopher of Baghdad: Izz al-Dawla Ibn Kamuna (d. 
683/1284) and His Writings, (Leiden: Brill, 2006), s. 31-32.

19 Reza Pourjavady, Sabine Schmidtke, “Qutb al-Din al-Shirazi’s (634/1236-710/1311) Durrat al-Taj 
and its Sources, s. 309-328.

20 Şemseddin eş-Şehrezûrî, Şerhu Hikmeti’l-İşrâk, nşr. Hüseyin Ziyâî, (Tahran: Müessese-i Motaleât ve 
Tahkikât-ı Ferhengi, 1993), s. 1-33. Kutbuddin Şîrâzî, Şerhu Hikmeti’l-İşrâk, nşr. Abdullah Nûrânî, 
Mehdî Muhakkik, (Tahran, Müessese-i Motaleât-i İslâmî, Tahran, h.ş. 1379), s. 1-26.

21 Fatma Zehra Pattabanoğlu, İbn Kemmûne ve Felsefesi, (doktora tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, 2007, s. 33-36.

22 Şemseddin eş-Şehrezûrî, Resâilü’ş-şecereti’l-ilâhiyye fi ulûmi’l-hakâiki’l-rabbâniyye, nşr. M. Necip 
Görgün, (İstanbul: Elif Yayınları, 2004), I, 27-28; II, 7-8.

23 Kutbuddin Şîrâzî, Dürretü’t-tâc, s. 109.
24 Şîrâzî, Şerhu Hikmeti’l-İşrâk, s. 3-4; Bu pasaj Şihabüddin es-Sühreverdî’nin Kitâbü’l-Meşâri‘ ve’l-

Mutârehât’ının “Fî Sülûki’l-hükemâi’l-müteellihîn” başlıklı son kısımda da yer almaktadır. Bkz. 
Sühreverdî, Kitâbü’l-Meşâri‘ ve’l-Mutârehât, Mecmuâ-yi Musannefât-ı Şeyh-i İşrâk I içinde, ed. 
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Ancak Şerhu Hikmeti’l-İşrâk’ta hikmeti böyle bir bağlamda ele alan Şîrâzî’nin 
bu ayrımı, en kapsamlı ilimler tasnifini sunduğu Dürretü’t-tâc’ta görülmemektedir. 
Şîrâzî bu eserindeki tasnifinde ilimleri felsefî/hikemî ve gayr-i hikemî şeklinde ikiye 
ayırmaktadır. Hikemî ilimler nazarî ve amelî olarak bilinen ilimlerdir ve her ikisinin 
asılları üçe ayrılmaktadır. Felsefî olmayan ilimler de dinî ve dinî olmayan şeklinde 
ikiye ayrılmaktadır. Dinî ilimler ana hatlarıyla aklî, naklî ve her ikisinden oluşan 
ilimlerdir. Şîrâzî’ye göre hikemî ilimlerin tüm zamanlara nisbeti aynı olup bunlar 
zaman, mekan ve milletlere göre değişmez; astronomi, aritmetik ve hatta ahlâk ilmi 
gibi. Bunlar ilimlerin en faziletlileridir. Diğerleri ise zaman ve mekana göre farklı-
laşabilecek ilimlerdir. Mesela fıkıh ve diğer dinlerin şeriatları böyledir. Şîrâzî, İbn 
Sînâcı bir yaklaşımla nazarî ilimleri asılları ve alt dallarına ayırmaktadır. Nazarî 
ilimlerin asılları metafizik (ilmu mâ ba‘de’t-tabia), matematik ve doğa bilimleridir. 
Metafiziğin asılları ilm-i ilâhî ve felsefe-i ûlâdır. Alt dalları nübüvvet, imamet ve 
âhirete dair hallerdir. Matematik ilimlerin asılları dört ilimden müteşekkildir. Bunlar 
geometri, aritmetik, astronomi ve musikidir. Matematik ilimlerin alt dalları ise optik, 
cebir ve mukabele, mekanik, yüzölçümü, Hind hesabı, ölçü bilimleri ve aletleri, su 
mühendisliği, astronomi cetvelleri ve takvimlerdir. Doğa biliminin temel dalları fi-
zik, gökyüzü ve âlem, oluş ve bozuluş, meteoroloji, mineraloji, botanik, zooloji ve 
psikolojidir. Doğa biliminin alt dalları da tıp, astroloji, felaha, feraset, rüya tabiri, 
kimya, tılsımat ve nîrencâttır.25 

Bu çalışmanın konusu açısından dikkate değer olan husus, tıbbın doğa bilimle-
rinin asıllarından birisi olarak değil de ferî bir dalı olarak tasnifte yer almasıdır. Bu 
durum Gutas’ın tespitinde olduğu gibi tevarüs edilen bilgi yapısının karakterinin bir 
sonucudur. Nitekim bazı İslâm filozofları ve tabipleri tıbbı temel teorik bilimlerle 
ilişkili bir şekilde sunmaya çalışmış, fakat nakledilen bilgi yapısının kalıplarını kı-
ramamış ve tıbba kendi tasnif şemalarında kenarda bir yer verebilmişlerdir.26 Bu iti-
barla İbn Sînâ Risâle fî Aksâmi’l-hikme’de tıbbı teorik bilimler içinde fizik bilimlerin 
fer‘î veya türemiş bir disiplini haline getirmiştir. İbn Sînâ hayatının son dönemlerin-
deki eserlerinden olan Mantıku’l-meşrikıyyîn’de ise tüm bilimleri aslî ve fer‘î şeklin-
de ikiye ayırmış, aslî olanları teorik ve pratik şeklinde tasnif etmiş, tıbbı ise tarım, 
astroloji vs. ile fer‘î ve türemiş bilimler grubuna dâhil etmiştir ki bu, tıbbın herhangi 
bir şekilde teorik bilim olmaktan çıkması anlamına gelmektedir.27

Tıp ile teorik bilimler ve özellikle de doğa bilimi arasındaki metot farklılığı İbn 
Sînâ’dan önce Fârâbî tarafından çok daha açık bir şekilde dile getirilmiştir. Fârâbî 
Fi’r-Reddi alâ Câlînûs adlı risalesinde Aristoteles ile Galen’in metot anlayışlarını 

Henry Corbin, (Tahran: Pîjûhişgâh-ı Ulûm-i İnsânî ve Motaleât-i Ferhengî, 2001), s. 503.
25 Şîrâzî, Dürretü’t-tâc, s. 151-163.
26 Dimitri Gutas, “İbn Sîna Devrinde Tıp Teorisi ve Bilimsel Metot”, çev. M. Cüneyt Kaya, İbn Sînâ’nın 

Mirası, 2. bs., (İstanbul; Klasik Yayınları, 2010), s. 230-231.
27 İbn Sînâ, Mantıku’l-meşrikıyyîn, thk. Ayetullah el-Uzma el-Mar‘aşî, (Kum: h. 1405), s. 5; Gutas, “İbn 

Sîna Devrinde Tıp Teorisi ve Bilimsel Metot”, s. 231.
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mukayese ederken Aristoteles’in metodunun tabii bilim metodu ve amacının da yet-
kin düşünce olduğunu, Galen’in metodunun tıbbî ve amacının da tıp olduğunu ifade 
etmektedir. Fârâbî’ye göre tabii bilimin amacı kesin bilgiye ulaşmak iken tıp insan 
bedeni ve organlarının sağlığını korumayı amaçlamaktadır, bu itibarla ona sanat 
(sına‘a) demek daha doğrudur.28  

Tıbbın tabii bilimle ilişkisi hususunda özetle ifade edildiği gibi karmaşık bir mi-
rası devralan Kutbuddin Şîrâzî’nin Şerhu Külliyâti’l-Kânûn’un başlarında üzerinde 
durduğu üç önemli meseleden biri, tıbbın tabii bilimle ilişkisidir. Diğer iki mesele 
tıbbın hem bir ilim hem de bir sanat olarak (sınâ‘a) olarak adlandırılması ile tıbbın 
nazarî ve amelî olarak ikiye ayrılmasıdır. Esasen bu üç meselenin özü tıbbın mesela 
matematik gibi teorik bir ilim olup olmadığı; ilim ise yerinin neresi olduğu soru-
sunda düğümlenmektedir. Şîrâzî tevarüs ettiği geleneğin verilerine göre bu karma-
şık meseleyi şu dört bileşen ekseninde çözmeye çalışacaktır: Tepesinde tüm ilimlere 
ilkelerini veren metafiziğin “eşrefu’l-ulûm” olduğu ilimler şeması, amelî ve nazarî 
ilim ayırımı, dört illete dayalı bir tanım teorisi, bunlara ilaveten bir de tıbbın teorik 
tarafının yanında uygulamaya dayalı olması. Ancak bu, çözümü hiç de basit olmayan 
ve bu itibarla karışık açıklamaları ihtiva eden bir meseledir. İşte Şîrâzî bu üç meseleyi 
bahsedilen dört bileşen bağlamında tahlil etmektedir. Önce kısaca bu meselelerden 
ilki, tıbbın doğa bilimiyle ilişkisi üzerinde durmak istiyoruz. Şîrâzî Şerhu Külliyâti’l-
Kânûn’da da Dürretü’t-tâc’daki tasnifin özüne bağlı kalıp nazarî ve amelî hikmete 
dair bir tasnif sunmakla birlikte tıbba doğa biliminden ayrı bir yer açmaktadır. Bu 
tasnifte (i) mantık zihni hatadan koruyan bir ilim olarak sınıflandırılmıştır. (ii) Var-
lıkları bizim seçimimize bağlı olan şeylere dair bilgi alanı amelî ilimdir. Bu alanın 
bütün meselelerinden maksat, bu ilimlere özgü amelin/davranışların niteliğinin bi-
linmesidir. (iii) Varlıkları bizim seçimimize bağlı olmayan şeylere dair bilgi alanı 
ise nazarî ilimdir ve bu alanın bütün meselelerinden maksat bu ilimlerde bir inancın 
husûle gelmesidir. Bunların yani nazarî ve amelî ilmin her ikisinin de üç kısmı vardır. 
Ancak Şîrâzî Dürretü’t-tâc’dan faklı olarak tıbbı burada dördüncü bir ilim çeşidine 
örnek olarak vermektedir. (iv) Bu dördüncü bilgi alanında o ilmin bazı kısımlarında 
sadece o ilme dair bilgi husûle gelirken, bazı kısımlarında da o ilme dair amelin nite-
liği bilinmektedir. İşte tıp, buna örnek olarak verilecek iki yönlü bir ilimdir. Sağlığın 
nasıl korunacağı tıbbın amelî tarafına yönelik bir bilgidir. Amelî tarafta fayda verecek 
şeylerin öğrenildiği bölümü ise tıbbın nazarî bilgi sahasına girmektedir.29 Şîrâzî bu 
tasnifte tıbba teorik ve pratik olması bakımından ayrı bir yer açmış olmakla birlikte 
nihai anlamda onu doğa bilimin bir uzantısı olarak görmektedir. Her ne kadar bazı 
gerekçeler sebebiyle Şîrâzî, tıbbı doğa bilimin bir parçası (cüz) olarak görmese de bu, 

28 Fârâbî, Risâletün li’l-Fârâbî fî reddi alâ Câlînûs fîmâ nakîdun fîhî Aristûtâlîs li a‘dâi’l-insân, nşr. 
Abdurrahman Bedevî, Resâilü Felsefiyye li’l-Kindî ve’l-Fârâbî ve İbn Bâcce ve İbn Adiyy içinde, 3. 
bs. (Beyrut; Dârü’l-Endelüs, 1983), s. 38-64.

29 Şîrâzî, Şerhu’l-Kânûn fi’t-tıb, SK, Ayasofya 3649, 8a-8b.
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teknik bir tanımlamadır. Zira ona göre bir ilim ancak başka bir ilmin tamam olması-
na, bir başka ifadeyle bütün olmasına katkı sağladığında onun bir parçası olur. Bunu, 
doğa biliminin bölümlerine bakınca görmek mümkündür. Doğa biliminin sekiz bö-
lümü fiziğin temel ilkelerinin olduğu semâ‘u’t-tabiîden ilmu’n-nefse kadar hepsi bir 
açıdan (min haysü) doğa bilimin konusu olan tabiî cismi incelemektedir. Hâlbuki 
tıbbın konusu hiçbir şekilde tabiî cisim değildir. Bu karmaşık durum sebebiyle tıbbın 
doğa bilimleri şemsiyesi altında fer‘î (cüz’î) bir ilim olduğunu söylemek mümkün-
dür. Çünkü tıp konusu itibariyle zoolojinin (ilmü’l-hayvan) altında mütalaa edilebilir. 
Şöyle ki tıbbın konusu sağlıklı ve hasta olması bakımından insan bedenidir. İnsan da 
bir canlı (hayvân) türüdür. Ancak insan bedeni bir kayıtla tıpta ele alınmaktadır ki o 
da sağlık ve hastalık şeklinde ona arız olan bazı zatî hallerdir.30 Burada da görüleceği 
gibi Şîrâzî tıbbı diğer nazarî ilimler gibi bir ilim olarak görmese de tıbbın konusu 
itibariyle doğa bilimlerinin bir uzantısı olarak ele alınabileceğini kabul etmiştir.

Tıpla ilgili bir diğer mesele onun hem bir ilim hem de bir sanat olarak adlandırıl-
ması sorunudur. Şîrâzî bunların her ikisinin de tıp için kullanılabileceği görüşündedir. 
İbn Sînâ tıbbı tanımlarken onun bir ilim olduğunu belirtmektedir: “Tıp, insan bedeni-
nin sağlıklı olması ve sıhhati korumak için hastalıkların ondan izale edilmesini, sağ-
lığını kaybettiğinde de tekrar nasıl kazanılacağı cihetinden onun durumlarını ele alan 
bir ilimdir.”31 Bunun yanında İbn Sînâ sanat terimini de ilim anlamında kullanmıştır. 
Mesela o amelî felsefenin disiplinlerinden söz ederken sınâ‘a terimini ilmin, yasa 
koyucu sanatı (es-sınâ‘tü’ş-şâri‘a) da ilmu’n-nevâmisin karşılığında kullanmakta-
dır.32 Dolayısıyla bu kullanımlarda olduğu gibi tıbba teorisi ve uygulaması olan bir 
sanat anlamında ilim demek mümkündür. Şîrâzî tıbbın çoğu meselesinin zannî olması 
ve hatta bazı meselelerde tahmine dayalı olması sebebiyle ona ilim denilemeyeceği 
itirazını kabul etmemektedir. Esasen tıbbın tahminî olduğu iddia edilen bazı husus-
lar, mesela hastanın mizacına göre ilaç verilmesi ve ilacın dozunun ayarlanması gibi 
tahmine dayalı hususlar tıptan değildir. Bunların tıptan olduğu kabul edilse bile çoğu 
zanna dayalı olan astroloji ve rüya tabirine ilim denildiği gibi tıbba da ilim denil-
mesinde bir beis yoktur.33 Öte yandan İbn Sînâ’nın tıbba “marifet” değil de “ilim” 
demesinin de sebepleri vardır. eş-Şeyh er-Reîs’in kullanımında ilim, tümelleri bi-
linen şeylere tekabül eder. İbn Sînâ tıbbın da tümelleri söz konusu olduğu için ona 
ilim demiştir. Bu sebeple nazarî yönü de olan sanatlar için ma‘ârif değil ulûm tabiri 
geçerlidir.34 Şîrâzî sınâ‘a teriminin tanımı da yapmaktadır. Buna göre sanat (sınâ‘a) 

30 Şîrâzî, Şerhu’l-Kânûn fi’t-tıb, SK, Ayasofya 3649, 9a.
31 İbn Sînâ, el-Kânun fi’t-tıb, thk. İdvâr el-Kâş, tkd. Ali Zey‘ur, (Beyrut: Müessesetü İzzeddin, 1993 ), I, 

13.
32 İbn Sînâ, Mantıku’l-meşrikıyyîn, s. 7-8.
33 Şîrâzî, Şerhu’l-Kânûn fi’t-tıb, SK, Ayasofya 3649, 12a.
34 Şîrâzî, Şerhu’l-Kânûn fi’t-tıb, SK, Ayasofya 3649, 12b-13a. el-İşârât şârihlerinden Âmidî’ye göre de İbn 

Sînâ, sağlık yönünden fertlerin tek tek incelenmesini “tearüf” ifadesiyle açıklamıştır. Buna karşılık tıp, 
koyduğu ilkeler ve hastalıklara bulduğu genel reçeteler itibariyle tümel (küllî) özelliğe sahip bir ilim-
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insanın, mümkün olduğunca bir sahada bir amaca ulaşmak için iradesiyle o alanın 
konularını/nesnelerini kullanmasını muktedir kılan nefsanî bir melekedir. Her bir sa-
nat, ya fiile yönelik alıştırmalarla kazanılır ya da nazar ve istidlal ile kazanılır. Nazar 
ve istidlal ile kazanılanlara sanat denilse de sanat, umumi kullanım itibariyle fiile 
ve amele yönelik alıştırmalarla kazanılan uğraşılara denmektedir. Bu durumda tıbba 
sanat denilmesinde bir beis olmadığı ortadadır. İkincisine, yani nazar ve istidlal ile 
kazanılanlara ise umumi kullanımda ilim denilmektedir.35

Her bir inşa edici/etkin sanatın (sınâ‘a fâ‘ile), üzerinde icra edildiği konuları 
(mevdû‘ât), amaçları ve icrasını gerçekleştirdiği fiilleri vardır. Tıbbın konusu bir ci-
heti itibariyle insan bedeni, amacı bedenin sağlıklı olması, fiilleri beden ve organların 
durumuna göre beslenme, diyet, ilaç içirme ve bunun gibi şeylerdir. Yine her bir inşa 
edici sanatın tamam olması konuları, gayeleri ve fiillerinin bilgisine dayalıdır. Bu 
bakımdan tababet sanatının yetkinliği şu yedi maddenin bilinmesine bağlıdır: İnsan 
bedenindeki organların bilinmesi, sağlıklı olma hallerinin bilinmesi, hastalık türleri-
nin bilinmesi, hastalıklara ve sağlıklı olma hallerine götüren sebeplerin ve bunlara 
delalet eden durumların bilinmesi, gıdalar, basit ve bileşik ilaçlar ile tıbbın icra edil-
diği aletlerin bilinmesi, sağlığı korumaya yönelik fiillerin kanunlarının bilinmesi ve 
son olarak hastanın sağlığına kavuşturulması için lazım gelen fiillerin kanunlarının 
bilinmesi.36 Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere Şîrâzî, tıbbın bir sanat olarak 
adlandırılmasını daha doğru bulmuş, eserlerinde yer yer tıp ilmi ifadesine başvursa 
da ağırlıklı olarak sına‘atü’t-tıb ifadesini kullanmıştır.

Şîrâzî’nin burada ele aldığı üçüncü mesele, tıbbın nazarî ve amelî kısımlarının 
neler olduğu ve bunların tanımlanmasıdır. Elbette ki Şîrâzî bu kavramları tanımlar-
ken İbn Sînâ tıbbını referans almaktadır. İbn Sînâ’ya göre teori, tıbbın ilkelerinin bil-
gisidir, uygulama ise tıbbın nasıl uygulanacağının bilgisidir.37 Bu durumda İbn Sînâ 
tıbbın her iki kısmının da bir şeyi bilmeyi içerdiğini savunmaktadır. Gutas, İbn Sînâ 
tıbbındaki teori ve uygulama terimleri söz konusu olduğunda dört derece bulundu-
ğundan söz etmektedir: (i) Tıbbın teorisinin teorisi; tıp sanatının temellerini sağlayan 
ve ilkelerini ispat eden tıbbın teorik temeli fizikte ya da tabiat bilimlerinde tartışıl-
makta olup bu konu tıbbın dışındadır. (ii) Bizâtihî tıbbın teorisi, yani tıp sanatının, 
bu ilkeleri doksografi şeklinde bilmeyi içeren teorik kısmı. (iii) Uygulamanın teorisi; 
bu, tıbbın uygulanmasının kurallarını bilmeyi içeren uygulamalı kısmı. (iv) Bizâtihî 
uygulama, yani bilfiil tıp uygulamasını oluşturan tecrübe, gözlem ve duyu algısı ki 

dir. Hakan Coşar, Keşfü-t-Temvîhât’ta Seyfeddin Âmidî’nin Felsefî Görüşleri, (doktora tezi), Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2009, s. 77.

35 Şîrâzî, Şerhu’l-Kânûn fi’t-tıb, SK, Ayasofya 3649, 8b.
36 Şîrâzî, Şerhu’l-Kânûn fi’t-tıb, SK, Ayasofya 3649, 10b-11a; Tıpta bilinmesi gereken bu yedi madde 

Galen’in muhtelif eserlerinde zikredilmiş, bunlar İslâm döneminde de geçerliliğini korumuştur. Bkz. Fârâbî, 
Risâletün li’l-Fârâbî fî reddi alâ Câlînûs, s. 41-42.

37 Şîrâzî, Şerhu’l-Kânûn fi’t-tıb, SK, Ayasofya 3649, 24b.
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bunlar nazarî tıbbın dışında durmaktadır.38

Kâmilü’s-sınâa müellifi Ali b. Abbâs el-Mecûsî (ö. 384/994)’den nakille tıbbın 
bu iki bölümünü müzakere eden Şîrâzî ayrıca amel ve nazar kavramlarını, bunların 
felsefe ve sanatlarla ilişkisini ve amelî kısmın nazarî kısımla ilişkisini de uzun bir 
şekilde tartışmaktadır.39 Ancak biz sadece tıbbın bu iki bölümünün neler olduğuna 
işaret etmekle yetineceğiz. Şîrâzî’ye göre varlığı bizim seçimimiz ve fiilimize bağlı 
olmayan tıp bilgisini içeren kısım teorik tıptır. Varlığı bizim seçimimiz ve fiilimize 
bağlı olan tıp bilgisini içeren kısım da pratik tıptır. Teorik tıbbın üç bölümü vardır. Bi-
rincisi sıvılar, organlar, mizaç, kuvveler gibi bedenin tabiî durumlarıyla ilgilenen kı-
sım, ikincisi beden doğal halinde iken sağlığa götüren ve doğal halinden ayrıldığında 
da hastalığa sebep olan durumlardır. Üçüncüsü ise beden doğal halinden ayrıldığında 
karşılaşılan hastalıklar, bunların sebepleri ve arazlarıdır. Pratik tıbbın iki kısmı var-
dır. Birincisi sağlığın korunması, ikincisi de hastalığın bertaraf edilmesidir.40 Şîrâzî 
burada teori ve uygulama kavramları bağlamında dört derece olan İbn Sînâ tıbbının 
ikinci ve üçüncü kısımlarına yer vermektedir. Birinci kısım, yani tıbbın teorisinin te-
orisi yukarıda müzakere edildiği gibi tıbba ilim denilip denilmeyeceği, bir sanat olup 
olmadığı ve doğa bilimiyle ilişkisi bağlamında ele alınmıştır. Burada son olarak tıp 
ilmi ya da sanatının İbn Sînâ’daki tanımı üzerinde durmak istiyoruz. Şîrâzî öncelikle 
İbn Sînâ’nın tanım teorisinin dört illete dayalı bir teori olduğunu belirtmektedir. İbn 
Sînâ’ya göre bir şeyin cevheri dört illete de taalluk ettiğinde onun tam bir tanımının 
yapılması gerekli hale gelir.41 Bu bakımdan İbn Sînâ da tıbbı tanımlarken bu teoriyi 
yansıtan bir tanım sunmaktadır:

ان الطب علم يتعرف منه أحوال البدن االنسان من جهة ما يصح ويزول عنها ليحفظ الصحة حاصلة و يستردها زائلة.
“Tıp, insan bedeninin sağlıklı olması ve sıhhati korumak için hastalıkların ondan izale 
edilmesini, sağlığını kaybettiğinde de tekrar nasıl kazanılacağı cihetinden onun durum-
larını ele alan bir ilimdir.”42

Bu tanımdaki insan bedeninin durumları maddî illete, tıbbın hangi cihetten insan 
bedenini konu edindiği surî illete, sağlığın korunması ve hastalıkların izale edilme-
si amacı gâî illete tekabül ederken bu tanımda fail illet gizli olup onunla bu amacı 
gerçekleştirecek olan kişi kastedilmektedir. Şîrâzî, şerhin bu bölümünde kendisinden 
önceki el-Kânûn şârihleri ve başka kaynaklardan alıntılar yaparak bu tanımı tartış-
maktadır. Mesela bu tanımdaki ilim kelimesi tıp için yakın cins değildir. Ayrıca ta-
nımda “tıbbın araştırdığı konuyla ilgili tümel ve tikel kanunlarının bilinmesini sağ-
ladığı” zımnen verilmiştir. Şîrâzî bu bölümde el-Kânûn şârihlerinin tanım üzerindeki 

38 Gutas, “İbn Sîna Devrinde Tıp Teorisi ve Bilimsel Metot”, s. 235-236.
39 Şîrâzî, Şerhu’l-Kânûn fi’t-tıb, SK, Ayasofya 3649, 22b-25b.
40 Şîrâzî, Şerhu’l-Kânûn fi’t-tıb, SK, Ayasofya 3649, 11b-12a.
41 Şîrâzî, Şerhu’l-Kânûn fi’t-tıb, SK, Ayasofya 3649, 12a.
42 İbn Sînâ, el-Kânun fi’t-tıb, I, 13; Şîrâzî, Şerhu’l-Kânûn fi’t-tıb, SK, Ayasofya 3649, 12a vd.
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eleştirilerini aktarmakta ve onların sunduğu alternatif tanımları da tahlil etmektedir.43

III. Tıbba Duyulan İhtiyaç ve Tıbbın Üstünlüğü

Şîrâzî ilimlerin başlangıcında ilgili ilmin değeri hakkında açıklama yapıldığını, 
aynı şekilde diğer ilimlerin başlangıcında olduğu gibi tıpta da bu ilmin bilgininin 
ihtiyaç duyacağı bilgiler, ahlâk ve nitelikler hakkında açıklama yapmanın bir gele-
nek haline geldiğini belirtmektedir.44 Bir ilmin başka ilimlere olan üstünlüğü dört 
bakımdan ele alınabilir ki bu durum, tıp için de geçerlidir. (i) İlimlerin üstünlüğünde 
birinci cihet ilmin konusudur. Mesela metafizik (ilmü’l-ilâhî) konusu sebebiyle baş-
ka ilimlerden daha üstündür. Çünkü ilm-i ilâhîde araştırılan, kendisi dışındaki her 
şeyden daha üstün olan Yüce Allah’ın zâtıdır. İlm-i ilâhî ilimlerin en üstünü ise bu 
açıdan tıp ilminin de ilm-i ilâhîden sonra en değerli ilim olması gerekir. Zira tıp ilmi-
nin konusu dört unsurdan oluşan varlıkların (mevâlîdü’l-erkân) en üstünü olan insan 
bedenidir.45 (ii) Bir ilmin üstün oluşunun ikinci ciheti o ilme duyulan ihtiyaçtır. Diğer 
ilimlere oranla tıbba çok daha fazla ihtiyaç duyulduğu bilinmektedir. Buna delalet 
eden birçok şey vardır. Öncelikle mutluluk beden ve nefsten tek tek sadır olabilse de 
insan, beden ve nefsten oluşmaktadır. Bedenin yetkinliği hayat ve sağlık ile gerçek-
leşmektedir. Hayat ise tıp ilminin kurallarına uyulması halinde bedenin yetkinliğini 
sağlar. Bahşedilenin en değerli olduğu her durumda onu veren en üstündür ve yine 
aslın, en yüce olduğu her durumda onun vekili de en üstündür. Buna göre sıhhati 
veren Yüce Allah’tır ve sıhhat O’nun bahşettiği en büyük nimettir. Hekim ise ihsanda 
bulunanların en yücesi olan Allah’ın en değerli yapı üzerindeki, yani sağlıktaki vekili 
olduğundan onun makamının da mertebelerin en yücesi olması gerekir. Ayrıca he-
kimlik sanatının üstünlüğü konusunda bütün toplumlar ve dinlerde ittifak edilmiştir. 
Peygamberler bu ilmi istimal etmiş ve onların yollarından gidenler de onları örnek 
almıştır.46 Dolayısıyla tıp, erdemli toplumların adil bir hükümdar ve bilgin doktorlara 
duyduğu ihtiyaç sebebiyle her zaman ve her yerde toplumsal hayatı ve insan türünün 
bekasını zorunlu kılan yönetimle ilgili en üstün ilimlerdendir:

 Şîrâzî, Said (إنها من جملة العلوم السياسية التي هى أشرف العلوم اإلضطرارية فى المتدن و بقاء نوع اإلنسان)
b. Hasan’ın et-Teşvîku’t-tıbbî’sinden iktibasla her erdemli ülkenin dört temel esasa 
muhtaç olduğunu belirtir. Bunlar adil bir yönetim, bilgin doktorlar, akan bir nehir ve 
canlı bir pazardır

 )كل بلدة فاضلة حتتاج الى سلطان عادل وطبيب عالم و نهر جار و سوق قائمة فطوبى للبلد الذي كملت فيه هذه 
 .الصناعات(

43 Şîrâzî, Şerhu’l-Kânûn fi’t-tıb, SK, Ayasofya 3649, 12b-23a.
44 Şîrâzî, Beyânü’l-hâce ile’t-tıbbi ve’l-etıbbâ ve vesâyâhüm, s. 109.
45 Şîrâzî, Şerhu’l-Kânûn fi’t-tıb, SK, Ayasofya 3649, 2a-2b.
46 Şîrâzî, Beyânü’l-hâce, s. 110; a. mlf., Şerhu’l-Kânûn fi’t-tıb, SK, Ayasofya 3649, 2b.
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Tıp sanatının ve bu esasların tamam olduğu belde en yaşanacak yerdir ki Şîrâzî, 
Şerhu’l-Kânûn’da Tebriz’in böyle bir yer olduğunu, adeta cennet bahçelerinden bir 
bahçe gibi göze en hoş gelen nimetlerin orada bulunduğunu dile getirmektedir.47

(iii) Üçüncü olarak tıp her türlü faydayı kapsamaktadır. Şöyle ki, insan varlık-
ların hakikatine dair bilgiyi arzu ediyorsa öncelikle bu bilgi tıptadır. Zira insan tıp 
ilmi sayesinde Allah’ın bu âlemi meydana getirme kudretinin şaşırtıcı hallerini bilir. 
Ve yine tıp sayesinde bitki, hayvan ve insan tabiatlarındaki sebepleri bilir ve bunlar-
la birlikte Hakîm ve Rahîm olan Yaratıcı’nın bilgisine, bedeni zinde tutma, sağlığı 
koruma ve bedeni hastalıktan uzak tutmanın bilgisine ulaşır. (iv) Tıp ilminin üstün-
lüğünün dördüncü yönü bu ilimde elde edilen kanıt ve delillerin sağlamlığıdır. Zira 
bu ilimde ulaşılan deliller gözlem yoluyla da teyid edilmiştir. Bir hastayı muayene 
eden ve bundan sonra hastanın sıhhatine kavuştuğunu bilen kişinin düşünce ve kanıtı 
gözlem ile apaçık bir şekilde pekişir. Böyle üstün bir yön bu ilimde hâsıl olur. Bu 
ilmin bazı ilkeleri algı ve gözlem ile bazıları da kesinlik ve kanıt ile tespit edilmiştir.48

Şîrâzî tıp ilmini karalayanları ve tıbba ihtiyaç olmadığını ileri sürenlerin delille-
rini de tahlil etmekte ve bunları tek tek cevaplamaktadır. Tıp ilmini karalayanlar şu 
gerekçeleri ileri sürmüştür: (i) Doktor ölüme de hastalığa da sebep olmaktadır. Eğer 
tıp ilmi fayda temin etseydi böyle olmazdı. (ii) Tıbbın nihai gayesi ölümü engellemek 
ise tıbbın bu husustaki yararı nedir? (iii) Yüce Allah eğer sağlığı takdir etmişse tıbba 
ne ihtiyaç kalır ve eğer ölümü takdir etmişse tıbbın faydası nedir? Şîrâzî’ye göre 
tabipler “tıbbın faydasının ölümü engellemek olduğunu” iddia etmemektedir, aksine 
tıbbın gayesi imkanlar elverdiği kadarıyla hayat boyu sıhhati korumak ve hastalıkları 
engellemektir. Hayatın sıhhat içinde geçmesi hastalıkla geçmesinden evladır. “Yüce 
Allah eğer sağlığı takdir etmişse tıbba ne ihtiyaç kalır?” iddiası sağlığın tıp sayesin-
de takdir edilmiş olması sebebiyle geçersizdir. Ayrıca bu görüşü savunanların söy-
lediklerinin doğru olması durumunda ibadetler gibi hiçbir şeyle meşgul olmamaları 
gerekirdi. Çünkü Yüce Allah eğer mutluluğu takdir etmişse ibadet ve taata ihtiyaç 

47 Şîrâzî, Beyânü’l-hâce, s. 203; a. mlf., Şerhu’l-Kânûn fi’t-tıb, SK, Ayasofya 3649, 2b. Şîrâzî, 690/1291 
yılı veya sonrasında İlhanlıların başkenti Tebriz’e yerleşmiş ve vefat edinceye kadar orada kalmıştır. 
İbnü’l-Fuvatî ve Safedî’nin verdiği bilgilere göre Şîrâzî, burada bazı aklî ilimleri okutmuş ve eser 
yazımıyla ile meşgul olmuş, âlimler onun meclislerine büyük rağbet göstermiştir. Şîrâzî Tebriz’e yer-
leştikten sonra İlhanlılarla bağlantısı devam etmesine rağmen yönetimdeki görevinden ayrılmıştır. O, 
bundan sonra çeşitli eserlerini yazmıştır. Resul Ertuğrul, Kutbuddin eş-Şîrâzî ve Tefsiri, s. 60. Yukarıda 
da belirtildiği gibi Şîrâzî, bilgin doktorların, erdemli bir toplumun temel esaslarından biri olduğunu sa-
vunurken İbn Bâcce, bunun tam karşısında bir görüşü temsil eder. İbn Bâcce’ye göre erdemli bir dev-
lette insanların görüşleri doğru ve fiilleri erdemli olacağından onlar tıp ve hâkimlik (kadâ) ilimleri ve 
mesleklerine ihtiyaç duymazlar. Zira bunlar, faal akılla ittisale götüren nazarî ilimler arasında olmayıp 
bozuk devletin ahalisinin ihtiyaç duyacağı ilimlerdir. Bozuk devletlerin en önemli özelliklerinden biri 
sürekli tabip ve hâkimlere ihtiyaç duymalarıdır. Dolayısıyla Şîrâzî’nin savunduğu geleneğin aksine 
İbn Bâcce’ye göre tabiplerin bir toplumda bulunması o toplumun erdemliliğini göstermez, aksine bir 
toplum, erdemlilikten ne kadar uzaksa tabiplere duyulan ihtiyaç da o kadar artar. İbn Bâcce, Resâilü 
İbn Bâcce el-İlâhiyye, nşr. Macid Fahri, 2. bs. (Beyrut; Dârü’n-nehâr, 1991), s. 41.

48 Şîrâzî, Beyânü’l-hâce, s. 109-112.
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kalmayacağı gibi mutsuzluğu takdir etmesi durumunda da taatın bir faydası yoktur.49

Şîrâzî tıbba duyulan ihtiyaç sebebiyle bu ilmin öğrenilmesi gerektiğini naklî 
delillerle de teyid etmektedir. Aynı zamanda bir kadı olan Şîrâzî, ilgili naslardan ha-
reketle tıp eğitiminin farz-ı kifâye olduğuna ve ona duyulan ihtiyaç sebebiyle bu 
eğitimin vücûbuna hükmetmektedir. Kişinin zarar veren şeyden korunmasının va-
cip oluşu ittifakla kabul edilen bir şeydir. Zira insanların kendilerine sıkıntı veren 
ağrı ve acıları en basit bir şeyle tedavi edip de ağrının kaybolduğu, hatta daha farklı 
bir yolla ağrının kökünün sökülüp atıldığı bilinmektedir. Tıp tahsilinin farz-ı kifâye 
oluşu bu ilmin kişiyi zarar veren şeyden koruması gerektiğindendir. Bu durumda tıp 
eğitiminin hükmü vaciptir.50 Şîrâzî, bu bağlamda muhtelif âyet ve hadislere atıf yap-
maktadır. Şîrâzî’nin ilk başvurduğu kaynak “Onların karınlarından renkleri çeşitli bir 
şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır.” (Nahl, 69) âyetidir. Şîrâzî Fethu’l-
Mennân adlı tefsirindeki açıklamasında bu âyetle tedavinin cevazına hükmedildiğini 
ifade etmiştir. Bir kısım sûfÓİ, velayetin Allah’tan gelen her türlü imtihana karşı 
rıza göstererek tamam olacağını iddia etmiştir. Dolayısıyla onlara göre tedavi caiz 
görülmemiştir. Kurtubî ise bu ayetteki “onda insanlar için şifa vardır” ifadesiyle ilaç 
ve başka şeyler alarak tedaviye cevaz verildiğini söylemektedir. Şîrâzî birçok hadisi, 
kaynağı ve sıhhat derecesiyle birlikte vererek cumhur ulemaya göre tedavinin mubah 
olduğunu belirtmektedir.51

Şîrâzî bundan başka birçok hadise de yer vererek tedavinin dinen caiz olduğunu, 
dolayısıyla tıp ilmine duyulan ihtiyaç sebebiyle onun eğitiminin gerekli olduğunu sa-
vunmaktadır. Mesela bu bağlamda şu hadislere işaret etmek mümkündür: “Allah’ın 
indirdiği her hastalığın bir şifası vardır, şifasını bilen bilir, bilmeyen de bilmez”. “Her 
bir hastalığın çaresi vardır, hastalığın şifası isabet ettiğinde Allah’ın izniyle o hastalık 
uzaklaşır.” “Tedavi olunuz, çünkü Allah, samdan yani ölümden başka var ettiği her 
hastalığın şifasını da yaratmıştır.” “Tedavi de kaderdendir.”52 Özetle Şîrâzî hem aklen 
hem de dinî nasların gereğince tıp eğitiminin gerekliliğini savunmaktadır. Ancak ona 
göre iyi bir doktor olmak için başka ilimlerde de kâfi derecede eğitim almak gereklidir.

IV. Tabibin Eğitimi, Sanatında İhtiyaç Duyduğu İlimler ve 
     Meslekî Pratiği 

Yunanlı tabip ve filozofların da tartıştığı hususlardan birisi de kimlerin tıp eğiti-

49 Şîrâzî, Beyânü’l-hâce, s. 113-114.
50 Şîrâzî, Beyânü’l-hâce, s. 119. Gazzâlî de İhyâ’da “farz-ı kifâye olan ilimler” başlığı altında tıp ilmi-

nin öğrenilmesinin farz-ı kifâye olduğunu söylemektedir. Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn, 2. bsk. (Haleb: 
Dârü’l-Va‘y, 2004), I, 35. 

51 Şîrâzî, Fethu’l-Mennân fî tefsîri’l-Kur’ân, SK, Hekimoğlu 117, 179a-181a. 
52 Şîrâzî, Beyânü’l-hâce, s. 114-119.
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mi alabileceğidir. VII/XIII. yüzyıl tabiplerinden İbn Hübel (ö. 610/1213)53 el-Muhtâr 
adlı eserinde bu tartışmaları Platon’a kadar götürmektedir. Antik dönem bilgeleri tıb-
bı ehil olmayanlardan koruma hususunda oldukça ihtiyatlı idiler. İranlılar ve Yunan-
lıların geleneği sanatlar ve ilimlerin babadan oğula devredilmesi şeklinde idi ve bu 
gelenekte oğulların hiçbiri babasının sanatının ötesine geçemiyordu. Bu geleneğin 
ilim ve sanatları koruma gibi bir amacı olsa da diğer taraftan bu durum bir eksiklik 
olarak görülmüş, hatta ilimlerin gelişmesine engel teşkil ettiği de ileri sürülmüştür. 
Zira bilgin, değerli ve zeki bir kişi bu kapasite ve istidatta olmayan birinin oğlu ola-
bileceği gibi bunun tersi de mümkündü. Bu anlayış, yatkınlığı olan birini engellemek 
ve ondaki gayreti ziyan etmek demekti. Platon’un zamanında bu gidişat reddedildi 
ve bunun önüne geçildi. İbn Hübel’e göre Aristo da bu geleneği eleştirmiştir. Ona 
göre ilimlerin, ilimlere yatkınlığı olan ve fıtratı buna müsait olanlara bırakılması zo-
runludur. Dolayısıyla fıtratı bir sanat ya da ilme yatkın olanın o şeyle iştigal etmesi 
sağlanmalıdır.54 

İbn Ebî Usaybia’nın anlatımıyla tıp Aesclepius döneminden itibaren bu aile 
fertlerine öğretilirken onu, başkalarının öğrenme imkanı yoktu. Babadan oğula dev-
redilen bu eğitim yüz yüze gerçekleşmekteydi ve bunun için de kitap yazımı gibi 
bir ihtiyaç hâsıl olmamıştı. Bu durum Hipokrat zamanına kadar devam etmiştir. Tıp 
Hipokrat ile birlikte ve ondan sonra başkalarının da öğrenebileceği bir alan olmuş-
tur. Bu da bir tıp ahlâkını gerekli kıldığından Hipokrat tıp öğrenmek isteyenlerin bir 
yemin edip bu yemine sadık kalmaları ilkesini tesis etmiştir.55 İlimlerin ve sanatların 
belli fertlerin tekelinde kalmasının yanlış olacağını ileri süren antik dönem bilgin-
lerinden sonra zamanla fıtratı ve istidadı yeterli olanların yöneleceği ilimler için bir 
müfredat ve bunları tahsil edecek kişiler için kılavuz eserler kaleme alınmıştır. Bu 
bağlamda söz konusu alan tıp olunca Hipokrat ve Galen’in eserleri ile bunların şerh 
ve tercümelerinin ön plana çıktığını söylemek mümkündür. Esasen geç dönem Yu-
nan antikitesinde ve özellikle beşinci ve altıncı yüzyıl İskenderiye’sinde tıp, Aristocu 
ilimler sınıflamasında bir yer edinememiş ve bu, İslâm medeniyetinde tercümeler dö-
neminden sonra da devam etmiştir. Bunun sonucunda tıp, Arapça konuşulan dünyada 
yüksek öğrenimin ana müfredatının bir parçası olarak görülmemiş, genellikle hasta-
nelerde staj usûlüyle öğrenilen ve aktarılan pratik bir sanat olmuştur.56Ancak tıbbın 
bu konumuna rağmen Hipokrat ve Galen’in tıp eğitimi alacak kişilerle ilgili belirledi-
ği hususlar İslâm döneminde de geçerliliğini korumuştur. Onların tıp tahsil edecekler 
için çeşitli eserlerinde dile getirdiği ve Arapçaya da tercüme edilen görüşlerini iki kı-
sımda değerlendirebiliriz. Bunlardan biri eğitimin teknik ve usûl boyutuyla ilgili olup 
tabibin hangi bilimleri ne derece ve nasıl bilmesi gerektiği gibi hususlar hakkındaki 

53 İbn Hübel hakkında bkz. İbn Ebî Usaybia, Uyûnu’l-enbâ, s. 407-408.
54 Şîrâzî, Beyânü’l-hâce, s. 169-170.
55 İbn Ebî Usaybia, Uyûnu’l-enbâ, s. 44.
56 Gutas, “İbn Sîna Devrinde Tıp Teorisi ve Bilimsel Metot”, s. 230, 245.
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tavsiyeleri ihtiva etmektedir. İkinci husus tıp etiği de diyebileceğimiz tabibin gerek 
eğitiminde ve gerekse yaşantısı ve sanatını icrasında uyması gereken ahlâkî ilkeleri 
kapsamaktadır. İkinci hususu bir sonraki başlıkta ele alacağız. Burada tabip olacak 
kişinin eğitiminin teknik ve usûl boyutu üzerinde durmak istiyoruz.

Huneyn b. İshak tarafından Arapçaya çevrilen Kitâbu’l-Fusûl’de Hipokrat, tabi-
bin bilmesi gereken hususları anlatırken Kitâbü’l-ehviye ve’l-miyâh ve’l-büldân adlı 
eserinde ise kısmî anlamda şehir ve ülkeler coğrafyası, mevsimler, kanal, kaynak, 
göl ve ırmak suları ve bunlarla hastalıklar arasında kurulan ilişkiler üzerinde dur-
maktadır.57 İslâm döneminde tıp eğitimi alacak kişilerin öğrenmesi gereken hususlara 
dair en etkili görüşlerin Galen’e ait olduğunu söylememiz mümkündür. Galen tabibin 
filozof olması gerektiğini savunduğu Kitâb fî enne’t-tabîb el-fâdıl yecibu en yekûne 
feylesûfen adlı eserinde58 tabibin hangi bilimlere ihtiyaç duyduğunu özlü bir şekilde 
anlatmaktadır. Huneyn b. İshâk tarafından yapılan çevirideki görüşler erken dönem-
den itibaren çok etkili olmuş ve bunlar, çok sayıda tabip tarafından nakledilmiştir. 
Mesela İbn Hindû (ö. 423/1032), bir tabibin mesleğinde yetkin olması için bilmesi 
gereken ilimlerin sayımına tahsis ettiği Miftâhu’t-tıbb’ın sekizinci bölümünde tıp-
felsefe ilişkisi hakkında zengin bir malzeme sunmaktadır. Ancak İbn Hindû diğerle-
rinden farklı olarak tabibi filozof yapmaktansa filozofu tabip yapmayı daha anlamlı 
bulmaktadır.59

Galen’in fikirleri Kutbuddin Şîrâzî’nin Beyânü’l-hâce adlı eserinde görüşleri-
ni derlediği çok sayıda tabip tarafından zikredilmektedir. Mesela Sâ‘id b. Hasan el-
Mütetabbib’in et-Teşvîk et-tıbbî’si, İbn Züher el-Endelüsî60, İbn Hübel, İbn Matran’ın 
Bustânü’l-etıbbâ’sı Şîrâzî’nin kaynakları arasındadır. Şîrâzî de bu geleneğe uyarak 
tabibin bazı ilimlerde belli seviyede bilgi sahibi olmasının sanatında yetkinleşmesi 
için çok önemli olduğunu savunmaktadır. Tabibin bilmesi gereken ilk ilim beş tü-
melin bilgisini veren mantıktır. Doktorun mantığa olan gereksinimi iki açıdandır: 
İlki tabibin hastalıklar ve hastalık türlerinin tanımlarını ve betimlerini bilme gere-
ği vardır. Tanım ise cins, hassa, fasıl ve resmden yapılmaktadır. İkincisi hastalığın 
teşhisinin konması için hastalığın mahiyetinin ve onun basit mi mürekkeb mi ol-
duğunun bilinmesi gerekir. Doktorun cins ve benzerini, fasıl ve benzerini, cinsin 
fasıllarla bölünerek türlere nasıl ulaşılacağını bilmemesi halinde böyle bir tasnife 

57 İbn Ebî Usaybia, Uyûnu’l-enbâ, s. 40-45, 273.
58 Eserin Yunanca aslının tanıtımı için bkz. Richard Walzer, “New Light on Galen’s Moral Philosophy 

(From a Recently Discovered Arabic Source)”, The Classical Quarterly, Vol. 43, No. 1/2, (1949), 
82-96. Adı geçen eser Mübahat T. Küyel tarafından Arapça metin ile beraber Türkçe’ye tercüme edil-
miştir. “Bilimin Felsefeye Dayandığı Görüşünün Bir Timsali Olarak Galenos”, Erdem: Atatürk Kültür 
Merkezi Dergisi, IV/11, 1988, Ankara, 501-514. Eserin ikinci bir çevirisi İsmail Yakıt tarafından ya-
pılmıştır. Yakıt, “Galenos’un Erdemli Tabip Bir Filozof Olmak Zorundadır Adlı Eseri”, Tıp Felsefesi 
ve Etiği Üzerine, (İstanbul; Ötüken Yayınları, 2010), s. 101-121.  

59 M. Cüneyt Kaya, “Tabibin Felsefeye İhtiyacı Var mı? İbn Hindû’ya Göre Tıp-Felsefe İlişkisi”, Kutad-
gubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, 19 (2011), s. 423-427.

60 İbn Ebî Usaybia, Uyûnu’l-enbâ, s. 521, 685.
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vakıf olma imkanı da yoktur. Dolayısıyla doktorun bu seviyede bir mantık bilgisine 
ihtiyacı vardır. Tabibin bilgi sahibi olması gereken ikinci alan doğa bilimidir. Çünkü 
tıp, doğa biliminin bir bölümüdür. Şüphesiz ki tıbbın araştırdığı şeylerin çoğu, an-
cak doğa biliminin yardımıyla tayin edilir ve açıklığa kavuşur. Doktorun geometriye 
olan gereksinimi ise çok azdır. Doktorun geometri ilmine olan ihtiyacının yaraların 
şekillerini bilmek için olduğu dile getirilmiştir. Tabibin astronomi bilgisine iki açıdan 
ihtiyacı vardır. Birincisi, hekim şiddetli sıcak ve soğuğun zamanını bilmesi sayesin-
de iyileştirici ilacın içirileceği en uygun vakitlerin farkında olur. İkincisi, ülkelerin 
durumlarını, genişliklerini ve yıldızların konumlarını bilir ve buna göre her bir bel-
denin hava, besin ve suyla ilgili yapısı hakkında bilgi sahibi olur. Doktorun astrolo-
jiye de birkaç açıdan ihtiyacı vardır: Birincisi, doktorun tercih edilen tedaviyi, gök 
cisimlerinin talih getiren şekilleriyle uyumlu bir zamana denk geldiğinde uygulaması 
içindir. İkincisi, doktor ay ışığının artışı ve azalışının rutûbât üzerindeki çoğalma ya 
da eksilme şeklindeki etkisini bilir ve böylece kriz günleri ve zamanları hakkında 
da bilgi sahibi olur. Doktor mûsikiye de ihtiyaç duyar. Parmaklarını çalgı tellerine 
dokundurarak ve zihninde nağmelerle egzersiz yapması ona damarlara dokunmayı 
ve nabızdaki müzikal ezgiyi idrak etmeyi kolaylaştırır. Doktor kısmen ilm-i kehanet 
alanında bilgi sahibi olmalıdır. Bundan başka tabip uzmanlaşmaksızın ve gereğinden 
fazla zaman harcamadan temel seviyede aritmetiğe ihtiyaç duyar. Aritmetik tabibin 
hastaya gıda, içecek ve ilaçları ne oranda vereceğini bilmesinde yarar sağlar. Tabi ki 
bu, diğer toplumlardaki ölçü ve tartı bilgilerini, bunların birbirlerine oranlarını da 
bilmeye bağlıdır. Tabip ayrıca nöbet zamanları, bunların kaç saat sürdüğü ve günde 
hastayı ne zaman terkettiği gibi bilgileri aritmetik sayesinde bilir.61 Şîrâzî bu ilimlerin 
tıp için zorunlu olduğunu iddia etmemektedir. Zira insanın tıp ilminde bu ilimlerdeki 
bilgilerden bir şey bilmeden de seçkin olması mümkündür. Ancak kişinin bu şeyleri 
bilip onu tıbba uygulaması tıptaki kapasite ve becerisini pekiştireceği için bu ilimler-
de bilgi sahibi olması tavsiye edilmiştir.62 Tabibin bilmesi gerekli olan ilimlerle ilgili 
bilgiler Galen’in Kitapların Okunma Sırası adlı eserinden alıntılanmıştır.63 Galen bu 
eserinde kendi eğitim serüvenini anlatmaktadır. Bu bilgenin anlatımından açıkça an-
laşılmaktadır ki tıp ilmini tahsil etmek isteyen kişi mantık ve riyazî ilimlerin tümünü 
bilmelidir.64 Mesleğinde yetkin bir tabip olabilmek için başka meziyetler ve dikkat 
edilmesi gereken hususlar da vardır. Mesela tabip, geçmiştekilerin haberleri hakkında 
da eğitim almalıdır. Tabibin tıp ekolleri ve her bir ekolün görüşlerinin neler olduğu, 
kıyasçıların doğrulanan görüşleri ve diğer ekollere yönelttikleri eleştirilerin neler ol-
duğu gibi meseleleri de bilmesi gerekir.65 

61 Şîrâzî, Beyânü’l-hâce, s. 123-126.
62 Şîrâzî, Beyânü’l-hâce, s. 127.
63 İbn Ebî Usaybia, Uyûnu’l-enbâ, s. 134.
64 Şîrâzî, Beyânü’l-hâce, s. 155-156.
65 Şîrâzî, Beyânü’l-hâce, s. 157.
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Ayrıca yazısı ve ibaresi düzgün olmalı, sürekli önceki kuşakların ilimleri hak-
kında araştırma, okuma ve incelemeye devam etmelidir. Bundan başka Hipokrat ve 
Galen’in kitaplarını derleyip özetlemeye çok önem vermelidir. Bilmediği hususlarda 
sonucu araştırıp öğreninceye kadar duraksamalı, bu konuda sürenin uzamasından çe-
kinmemelidir. Öğrenme isteği ve çalışmaktan da usanmamalıdır. Tedavi ettiği hasta-
lara olanı söylemeli, olabilecekler hakkında da uyarıda bulunmalıdır. Tabip daima, 
hastaların tedavisi, onların bakımı ve hizmetiyle meşgul olmalı, hastanelerde bulun-
malı, tıp ilminin ilkeleri, mantık sanatının egzersizi ve matematik ilimlerin araştırma-
sıyla meşgul olmalıdır. Nihayet tabip bu işlerden yorulmayacak geniş bir ruh dünya-
sına sahip olmalı ve bu işlerin dışında bir şeyden keyif almamalıdır.66 Bir tabibin çok 
iyi bilmesi gereken hususlardan birisi de hastalıklardır. Tabip hastalık çeşitlerini ve 
farklarını, hastalık sebeplerini, hastalığa işaret eden hususları, bunlardan iyileşecek 
olanlar ile tehlikeli olanları, kurtulma imkanı olanlar ile olmayanları da bilmelidir. 
Nöbetleri ve zamanlarını, nöbetlerin öncesindeki nabız, idrar durumu ve diğer şeyleri 
bilmelidir. Tabip hastalığın türünü çıkarmada basiret ve ferasetli olmalıdır (basîren 
bi-tarîki’l-istidlâli). Yine ilaçların gücü, faydaları, tüm etkilerini bilmeli, ilaçların ka-
rışım oranlarını, karışımdan sonra mizaçta, organların işlevinde ve insan bedenindeki 
etkilerini çıkarsama hususunda kıyası iyi yapabilmelidir (‘ârifen bi-tarîki’l-kıyâsi). 
İlimlerde araştırma yapmak, ilim erbabıyla buluşmak, onlara sorular yöneltebilmek 
ve önceki filozofların eserleri üzerinde incelemeler yapıp onları derlemek için çok-
ça yolculuk yapmalı, şehirleri gezmelidir. Kitapları temin ettiğinde onları okumaya 
ve anlamaya çok istekli olmalıdır. Yaptığı yolculuklarda dikkatini şehirlerin hava ve 
yapısal farklılıklarına yöneltmelidir. Her bir yere has hayvan, bitki, deniz, dağ ve 
nehirleri bilmeli, gittiği yerlerin insanının karakteri, huyları, adetleri, yiyecek-içecek-
leri, meslekleri, oralarda hangi hastalıkların sürekli görüldüğüne, hastalıklarını ne ile 
tedavi ettikleri, bu denemelerinde başarılı olup olmadıklarına da vakıf olmalıdır. Yine 
gittiği yerlerin tabiplerini tanımalı, bütün bu bahsedilen şeylerin sebepleri üzerinde 
araştırma yapmalı ve öğrendiği bilgileri pratiğe dökebilmelidir. Böylece tabip gittiği 
yerlerdeki durum hakkında öncekilerin eserlerindeki görüşlere şahitlik edip bunla-
rı tespit edince ikna olur. Öncekilerle çelişme durumu söz konusu olursa yanılana 
bakar. Basit ilaçları, onların suretlerini, isimlerini, etkilerini, iyi ile kötü olanların 
farkını bilir. Tabip, eczacıların hastaya ilaç satmak için yaptığı ve ona zarar mı fayda 
mı vereceğine bakmadığı tuhaf ilaçlarla karşılaşırsa hastaya bu tür ilaçlardan uzak 
durmasını da söylemelidir.67

Bir hekim babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Şîrâzî çok erken yaşlarda has-
tane ortamında bulunmuş ve Şîrâz’daki Bîmâristân-ı Muzafferî’de nazarî ve uygu-
lamalı bir tıp eğitimi almıştır. Gerek bunun kendi yetişmesindeki etkisi ve gerekse 
öncesinde yazılan edebü’t-tabîp türü eserlerde tabibin zamanının önemli bir kısmını 

66 Şîrâzî, Beyânü’l-hâce, s. 151-152.
67 Şîrâzî, Beyânü’l-hâce, s. 158-159.
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hastanelerde geçirmesinin tavsiye edilmesi sebebiyle Şîrâzî bu meseleye büyük bir 
önem atfeder. Ona göre doktor hastanelere girip çıkmayı, oralarda hizmet etmeyi, 
gördüğü hastaların değişik durumları üzerinde araştırma yapmayı adet edinmelidir. 
Zira bu yerlerde, ne duyduğu ne de kitaplarda görebileceği, hatta olmadığını zannet-
tiği birçok hastalığı görmesi mümkündür. Bununla birlikte hastanelerde değişik tür-
leri olan ve oluş sebeplerini garip karşıladığı hastalıkları görür. Doktor böyle şeyler 
gördüğünde onları kendisinin ve başkalarının istifadesi için kitabına (düstûr) kay-
detmelidir. Bununla birlikte tabip vakarını korumaya özen göstermeli ve hastaneye 
girdiğinde kendisine layık olan, güzel karşılanacağı yerde bulunmalıdır.68

Şîrâzî’nin de önerdiği gibi bimaristanlar tıp eğitiminin alındığı merkezlerdi. Has-
tanelerde tıp kitaplarının olduğu, doktorların müzakere ettiği ve öğrencilere okuttuğu 
bölümler bulunmaktaydı. Mesela İbn Ebi Usaybia’nın naklettiğine göre Nureddin 
Zengi yaptırdığı hastaneye tıp kitapları vakfetmiştir. Bîmaristan-ı Ahmed b. Tolun’da 
ise muhtelif ilimlerdeki kitap sayısının yüz bini geçtiği rivayet edilmiştir. Tıp talebe-
leri alandaki bilgileri hocalarından hastanelerde tahsis edilen bölümlerde okuyordu. 
Hastaların günlük müşahede ve araştırmaları tamamlandıktan sonra öğrenciler hoca-
larının önüne oturuyor ve dersleri takip ediyordu. Zaman zaman bu derslerin evlere 
ve özel medreselere taşındığı da vakidir.69

Şîrâzî hem nazarî bilgiye ve öncekilerden tevarüs edilen birikime hem de uy-
gulama ve gözlem ile kazanılan kıyasa dayanan bir yöntemin tıpta geçerli olmasını 
önermektedir. Ona göre mesleğinde tecrübeye dayanan, fakat doğru/geçerli deliller 
ve kıyaslar üzerinde durmayan ve öncekilerin kitaplarını incelemeyen doktorların 
yanlışları çok ve açıktır. Zira tecrübe tek başına risklidir. Bununla birlikte kıyaslarına 
tecrübeyi katmayan doktorların durumu da öncekiler gibidir. Dolayısıyla kıyas ve 
tecrübe bir arada olmalıdır. Bu ikisi hekimlik sanatını icra edenlerin azığı olmalıdır. 
Bu sahada öncekilerin yazdığı kitapları ve eserlerini incelemekten kaçınan ve hasta-
ların tedavisiyle meşgul olmayanın afetlerinden emin olunamaz.70 Doktorun görüş-
lerinin isabetli olması ancak bilgi güçlerini ilerletmesi ve pratiğini en ileri seviyeye 
götürmesi halinde olur. Şîrâzî kendisini kastederek görüşlerinin geniş tecrübesi, me-
seleler üzerinde yaptığı çokça araştırma ve gezi yapmasına dayalı olduğunu belirtir.71 
Bu seviyede bir doktor olmada öncekilerin mirasının önemli bir yeri olduğu belirtil-
mişti. Şîrâzî bu bağlamda Platon’un bir sözünü aktarır: “Gayretini tıp ve hikmete dair 
kitapların incelemesine yönelt. Önceki bilginlerin sonuçlarına kendin varamıyorsan 
onların ganimetleriyle yetinmelisin, zira onların bilgi hazineleri arkalarında bıraktığı 
kitaplardadır. Onları aç, araştır ve onlarla yetin.”72

68 Şîrâzî, Beyânü’l-hâce, s. 164-165.
69 Ahmed İsa Bek, Târîhü’l-bimâristânât fi’l-İslâm, s. 34, 38-39.
70 Şîrâzî, Beyânü’l-hâce, s. 214.
71 Şîrâzî, Beyânü’l-hâce, s. 205.
72 Şîrâzî, Beyânü’l-hâce, s. 203.
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Doktorun mantık tahsil etmesiyle amaçlanan şeylerden birisi de tıpta yapacağı 
kıyasların sağlam bir temele dayanması gereğidir. Zira tabip hastalığa karşı hangi te-
daviyi uygulayacağını, bunu taksim ede ede neticeye ulaşır. Tabip dört unsurdan ha-
reketle hastalığın niteliğine ve ustukusların niceliğinden de hastalığın niceliğine dair 
neticeye varmaya çalışır. Yine hastalığın sebebine ulaşmaya çalışır, ilaçların etkile-
rine ve arazlarına kıyasla onların gücü hakkında birtakım sonuçlar çıkarır. Bununla 
birlikte tabip anatomideki mahareti ve mantıktaki gücüne göre bilinen hastalıklara 
kıyasla bilinmeyen hastalıklar ve tedavileri hakkında sonuçlara ulaşabilir. Sanatında 
yetkinleşmek için hastalığı gidermeye uygun olan tedaviyi bulmada kıyası ve tec-
rübeyi bir araya getirir. Bu şartlara haiz olan ve bu yolu tutan kişi cahil tabiplere 
benzemez ve doktor denilmeye en layık kişi olur.73 Şîrâzî’nin bu bağlamda kullandı-
ğı kavramlardan biri de sezgidir (hads). Kişinin mesleğinde güçlü bir sezgiye sahip 
olması özellikle ilaç verilerek yapılan tedavilerde çok önemli bir yer tutmaktadır. 
Şîrâzî otobiyografisinde henüz on dört yaşındayken hastalıkların tedavisinde isabetli 
bir sezgi yetisine (el-hadsu’s-sâib) sahip olmakla tanındığını ve babasının vefatından 
sonra hekim ve kehhâl olarak Bimâristân-ı Muzafferî’de çalışmaya başladığını ifade 
etmektedir.74 Meslekî sezgi (el-hadsu’s-sınâ‘î) Galen külliyatında da kullanılan bir 
kavramdır. Galen hastalıkların ayırt edilemediği, meslekî sezgi ya da neticeye yakın-
laştıran bir sezgiyle sebebin bulunamadığı ve deliller birbirine denk olduğu durum-
larda hastanın doğal haline bırakılmasını tavsiye eder.75 

Çok sayıda hastayı tedavi eden, onların tedavisinde başarılı olan, sağlığa ka-
vuşmalarını sağlayan ve elinde hastaların şikâyetlerinden kurtulduğu ve bu sebeple 
kendisine itimat edilen doktorlar, mesleğini en iyi bir şekilde icra ediyor demektir. 
Eğer bir doktor insanın benzindeki renkleri ayırd edebiliyor, çıkarım yapmak sure-
tiyle (bi-tarîki’l-istidlâli) bunların niteliklerine vakıf olup da bu renklerden hareketle 
insan bedeninde meydana gelen farklılaşma ve nabız hakkında hüküm verebiliyor-
sa, bunların arasındaki farkı, nabız ve kalp atışı gibi değişimleri ayırd edebiliyorsa, 
kalbin durumu ve bilmediği diğer haller hakkında çıkarımlar yapabiliyorsa o değer 
verilmeye en layık olan doktordur. Doktor eğer hastanın bir süre sonra karşılaşacağı 
düzelme, kötüye gidiş, nöbet, hastalık ya da hastalığın nüksetmesi gibi halleri haber 
veriyorsa o, bu işin ehlidir. Bununla birlikte Şîrâzî, hastalıkların tedavisinde dönemin 
farmakoloji bilgisinin büyük ölçüde tahmine dayanıyor olması sebebiyle ilaç kulla-
nımının ikinci planda olmasını tercih etmiştir. Bu sebeple tabip mümkün olduğunca 
gıda ile tedavi etmeye çalışmalı ve ilaçtan uzak durmalıdır.76

Şîrâzî’ye göre doktorun görüşlerinin ve tıptaki yetkinliğinin anlaşılmasındaki 
bir diğer kıstas da eserlerindeki usûl ve eserlerinin niteliğidir. Eğer onun yazdıkları 

73 Şîrâzî, Beyânü’l-hâce, s. 153.
74 Şîrâzî, Şerhu’l-Kânûn fi’t-tıb, SK, Ayasofya 3649, 3a.
75 Şîrâzî, Beyânü’l-hâce, s. 213.
76 Şîrâzî, Beyânü’l-hâce, s. 209, 165.
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düzgün bir anlatım, inceliklere işaret etme ve bolca bilgi ihtiva ediyorsa, yöntem 
ve anlatımı da en iyi bir şekilde ise onun alandaki uzmanlığına hükmedilir. Ancak 
eserleri apaçık eksikler ve çokça yanlış barındırıyorsa o, bu sahada söz söyleme yet-
kinliğine sahip değildir.77 

Şîrâzî’nin önerdiği şeylerden biri de doktorun yazısının okunaklı ve konuşması-
nın anlaşılabilir olmasıdır.78 Tabibin yetişmesindeki diğer önemli bir unsur onun is-
tişareye önem vermesidir. Şîrâzî’ye göre kendi görüşünü mutlaklaştıran, başına buy-
ruk davranıp tıbbın temel kanunlarını ve ilkelerini uygulamayan, tedavisinden uzak 
durulan kişi hakkında meslektaşlarıyla istişareden kaçınan, öncesinde bir tecrübesi 
olmadan ve insanların kullanılmasında fikir birliği etmediği ilaç karışımları icat eden 
ve gıdaları sınıflandıran kişi sahtekâr ve gerçekleri çarpıtan biridir. Nitekim Galen 
şöyle demiştir: “Garip karşıladığın bir hususta görüş alış-verişine ihtiyaç hissetti-
ğinde yolun başındaki gençlere değil, işi üstatlarına götür ve en iyiyi seç.”79 Özetle 
doktor fikir alışverişinde bulunmaktan kaçınmamalı ve kendisinden daha üstün olan-
ların görüşünü almalıdır. Bu, aynı zamanda Hipokrat’ın da tavsiyeleri arasında yer 
almaktadır.80

V. Hekimlik Ahlâkı

Yukarıda da ifade edildiği gibi Hipokrat ve Galen külliyatı tabibin özel hayatı 
ve mesleğini icra ederken uyması gereken tıp etiğini de ihtiva etmekteydi. Bu sahada 
hicrî III. asırdan itibaren müstakil Arapça eserler yazılmaya başlanmış ve zamanla te-
orik ve uygulamalı tıp eserlerinin yanında yeni bir literatür oluşmuştur.81 Bu sahadaki 
ilk eserlerden biri Ebû Bekr er-Râzî’nin hekimlik ahlâkına dair Ahlâku’t-tabîb’tir. 
Râzî bu eserinde savunduğu görüşlerin önemli bir kısmında Hipokrat yeminini daha 
ayrıntılı bir şekilde ele almakla birlikte risale kendi tecrübeleri ile zamanın ihtiyaçları 
ve karşılaşılan durumlara dair analizlerini de içermektedir.82

77 Şîrâzî, Beyânü’l-hâce, s. 205.
78 Şîrâzî, Beyânü’l-hâce, s. 202.
79 Şîrâzî, Beyânü’l-hâce, s. 205, 212.
80 Şîrâzî, Beyânü’l-hâce, s. 133.
81 Mesela bkz. Ruhavî, Edebü’t-tabîb; Said b. Hasan, et-Teşvîku’t-tıbbî, Nuruosmaniye 3490; İbn 

Butlân (ö. 458/1060), Risâle da‘vetü’l-etıbbâ, Ayasofya 3626. Abdullatif el-Bağdâdî (ö. 629/1231), 
en-Nasihateyn li’l-etibbâ ve’l-hükemâ, Hüseyin Çelebî 833/5, Ramazan Şeşen vd. Fihrisü 
mahtûtâti’tıbbi’l-İslâmî fî mektebâti Türkiyâ, (IRCICA; İstanbul, 1984), 289. Reşidüddin es-Sûrî (ö. 
639/1241), Teâlik ve fevâid ve vesâyâ et-tıbbiyye, İbn Ebî Usaybia, Uyûnu’l-enbâ, s. 700-701. Ali b. 
Rıdvan (ö. 460/1067), Makâle fî Şerefi’t-tıb, Hekimoğlu Ali Paşa, 691/2, Şeşen, Fihris, s. 301.

82 Ebû Bekr er-Râzî, Ahlâku’t-tabîb, nşr. Abdullatif M. el-Abd, Sittü resâil mine’t-türâsi’l-Arabî el-
İslâmî, (Kahire: Mektebetü’n-Nahda el-Mısriyye, 1981), s. 127-149; çev. Mahmut Kaya, “Ünlü He-
kim-Filozof Ebû Bekr er-Râzî ve Hekimlik Ahlâkı İle İlgili Bir Risalesi”, Felsefe Arkivi, 26 (1987), s. 
227-246.
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Bu sahadaki temel metinlerden biri Hipokrat yeminidir. İbnü’n-Nedim’in (ö. 
385/995) ifadesine göre Galen tarafından bu yemine bir yorum yazılmış, Huneyn 
b. İshak da bu yorumu Süryaniceye tercüme etmiştir. Huneyn b. İshak’ın yeğeni 
Hubeyş el-Asam ile İsa b. Yahya da bunu Arapçaya çevirmiştir.83 İbn Ebî Usaybia 
tarafından verilen yemin metninin84 benzerini Kutbuddin Şîrâzî de Beyânü’l-hâce 
adlı deontolojiye dair eserinde “Hipokrat’ın ilkeleri (kadâyâ Ebukrât)” başlığı altın-
da sunmaktadır. Bu ilkelerin bir kısmı bir önceki başlıkta da ele alındığı gibi tabibin 
meslekî gelişimi ve pratiği için önemli olan hususlardır. Şîrâzî bu ilkeleri on madde 
olarak aktarmıştır:

“(i) Tabibin Allah’ı bilip O’ndan korkması ve âhirete, mükafat ve cezaya iman etmesi 
gerekir. Böylece onun Allah’a ve âhirete iman etmesi kendisini hayırlı işler yapmaya sev-
keder ve zarar verecek durumlardan uzak durmasını sağlar. Çünkü tabip ruhlar üzerinde 
tasarrufta bulunmaktadır. Şayet o böyle değilse, kendisine itimat etmek caiz değildir. 
(ii) Tabipler hocalarını övmeli, öğrendikleri bilgilere karşı onlara şükran duymalı, anne-
babalarına saygılarını artırdıkları gibi üstatlarına da çokça hürmet etmelidirler. Nasıl ki 
anne-baba doktorun varlık sebebi ise üstatları da onun üstünlük ve şöhretinin sebebidir. 
(iii) Doktor hekimlik sanatını öğrenmeye elverişli olup da bunun eğitimini almak iste-
yenlere karşı ketum davranmamalı, bu eğitim için onlardan bir karşılık talep etmemelidir. 
(iv) Hekim hastaların tedavisi hususunda gayretli olmalı, gıda ve ilaçları onlara iyi bir 
şekilde uygulamalıdır. Doktorun hastaları tedavi etmedeki amacı servet edinmek değil, 
aksine âhiret ve âhiret mükâfatı olmalıdır. Hastalara kendi malından ilaç temin etme 
imkanı varsa temin etsin, imkanı yoksa ve hastalık da şiddetli ise ilacı hastaya yazsın ve 
onu sabah akşam gözetlesin. Zira şiddetli hastalığın bir aşamadan diğerine geçmesi hızlı 
olur. (v) Tabip hiç kimseye öldürücü ilaçlar vermemeli, ne öyle bir ilacı tanımlamalı, 
ne ona işaret etmeli ne de onun hakkında konuşmalıdır. Doktor, kadınlara ceninleri dü-
şürmeye yarayan ilaçlar vermemeli ve kimseye de bundan söz etmemelidir. (vi) Tabip, 
hastanın mahrem bilgilerini ifşa etmemeli, yakın olsun uzak olsun kendisinden başka hiç 
kimse hastanın sırlarını öğrenmemelidir. Çünkü birçok hasta maruz kaldığı hastalıkları 
ebeveyninden, ailesinden saklamakta, rahim ve basür hastalıklarının yerinde olduğu gibi 
bunları doktorlara anlatmaktadır. (vii) Tabip, güzel sözlü ve güler yüzlü olmalı, tedavi 
etmeyi sevmeli, fakiri hor görmemeli ve onun sözünü dinlemekten kaçınmamalı, tedavi-
yi uygulamada fakir zengin ayırımı yapmamalıdır. (viii) Tabip, hazlara ve bolluk içinde 
yaşamaya düşkün olmamalı, nebizi fazla kaçırmamalıdır. Zira bu beyne zarar verir, onu 
gereksiz şeylerle doldurur ve zihni fesada uğratır. (ix) Meşguliyetinin çoğu kitap oku-
mak ve okuduklarını ezberlemekten ibaret olmalıdır. Bimaristan ve hastaların bulunduğu 
yerlerden ayrılmamalı, hocaları ve hâzik hekimlerle birlikte sürekli hastaların durumları 
ve halleriyle meşgul olmalı, okuduğu kitapların müzakeresini de yaparak sık sık onların 
hallerini gözden geçirmelidir. Doktor bunu yaptığında tedavisi daha başarılı olur. (x) 
Doktor fikir alışverişinde bulunmaktan kaçınmamalı ve kendisinden daha üstün olanların 
görüşünü de almalıdır.
Tabip, bu tutumu devam ettirir ve bu tavsiyeye uyarsa dünyada hayırla anılması, âhirette 
de bol mükâfata kavuşması umulur ki bunlar mal ve şöhretle birlikte yok olmaz. Bunlar 

83 İbnü’n-Nedim, el-Fihrist, (Dârü’l-marife, Beyrut, 1993), s. 401.
84 İbn Ebî Usaybia, Uyûnu’l-enbâ, s. 45.
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-Allah kendisine rahmet eylesin- Hipokrat’ın sözlerinden aktarmak istediğimizdir.”85

Burada dikkati çeken ilk husus Hipokrat’ın adeta bir müslüman gibi telakki edi-
lerek onun birinci tavsiyesinin tabibin Allah’a ve âhirete iman etmesi gereğine dair 
ifadelerdir. Ayrıca Şîrâzî’nin Hipokrat’a rahmet okuması, onun İslâm kültür ve me-
deniyetinde nasıl algılandığına dair güzel bir örnektir. Bu anlayış, hikmet antolojileri 
ve tabakat kitaplarında sıkça karşılaşılan bir durum olup halidî hikmet tasavvurunun 
tipik bir yansımasıdır. Şîrâzî Beyânü’l-hâce’de kendi tavsiyelerini verdiği kısımda 
da Hipokrat’a atfedilen görüşlerin benzerlerini tekrarlar. Ona göre tabip müttaki 
ve Allah korkusuyla dolu, haya sahibi, dindar olmalıdır. Sünnete dil uzatan, dine 
muhalefetini açığa vuran bir tabip hakkında kötü zan beslenir. Tabip sözünü yerine 
getirmeli, yeminini tutmalıdır (hâfızan li-‘ahdihi). Doğru sözlü olmalı, malını infak 
hususunda orta yolu tutmalıdır. İç dünyası güzel olması gerektiği gibi, insaflı, boş ko-
nuşmayan, iyi bir yaşantısı olan, adalet ve hakikatten ayrılmayan bir insan olmalı ve 
kendisini hiç kimseye karşı büyük görmemelidir.86 Tabip şehvetlere meyilli, cismani 
hazları tercih eden, kadınlarla düşüp kalkan, içkiye ve saza söze, eğlence meclislerine 
düşkün ise ona güvenilmez. Zira Sokrates şöyle demiştir: “Cismanî hazlara meyilli 
olmak reziletlerin başında gelir. Erkeklerin imtihanının en kötüsü kadınlarla içli dışlı 
olmasıdır.”87 Tabip yeme, içme ve cinsel arzularını en az seviyede tutmalı, ancak 
ilaç ve tedavileri doğru bir şekilde uygulayabilmesi için ihtiyacı kadar olanı almaya 
dikkat etmelidir. Kendi sağlığına önem vermeyen, yeme içme ve cinsel ihtiyaçlarında 
ortayı bulmayan, bedene fayda veren şeylere yönelmeyen bir tabip, tıbbı inkâr etmiş 
olup tıbbın cahili sayılmalıdır. Zira onu bilseydi kullanırdı.88

Bir tabibin insanlarla ve meslektaşlarıyla müzakere adabına riayet etmesi de 
önemli bir kriterdir. Tabip münazara ettiğinde onun münazara yöntemine vakıf oldu-
ğu, müzakeresinde muhatabına müdahale etmediği, insaf ölçülerinden ayrılmadığı, 
hasmâne bir yola girmediği, muhatabın sözünü kesmediği görülürse onun erdemli 
bir insan ve münazara ilminde de birikimli olduğuna hükmedilir. Şîrâzî bu hususta 
Galen’in şu sözünü aktarır: “Münazaranın kurallarına uyduğu müddetçe muhatabınla 
konuşmaya devam et. Eğer o, kuralların dışına çıkarsa olduğun yerde kal, devam 
etme. Zira bundan sonra o, senin sözüne sataşmalarda bulunur.”89 Bundan başka tabip 
sahip olduğu bilgileri bir karşılık beklemeksizin bu ilmin taliplerine öğretmelidir. 
Bilgisinde cimrilik eden, bunu aktarıp öğretmeyen doktorun bu durumu ya bir kusur 
ya da acizlik sebebiyledir. Bilginin meyvesini onu talep edenler toplar, ondan ancak 
ilim erbabı keyif alır. Zira Aristo şöyle demiştir: “Gizlenmiş hikmet fayda vermeyen 

85 Şîrâzî, Beyânü’l-hâce, s. 131-133.
86 Şîrâzî, Beyânü’l-hâce, s. 201, 205.
87 Şîrâzî, Beyânü’l-hâce, s. 206-207.
88 Şîrâzî, Beyânü’l-hâce, s. 160, 214.
89 Şîrâzî, Beyânü’l-hâce, s. 207.
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saklı bir hazine gibidir, hikmet ancak ehline yayıldığında fayda verir.”90 Ancak tabip, 
bazı konularda da sahip olduğu bilgileri tıbben zorunlu bir hal olmadıkça başkalarıyla 
paylaşmamalıdır. Mesela doktor kimseye ceninleri düşürecek ve nesli kesecek ilaç-
lardan söz etmemelidir. Bahsedildiği gibi hamilelik veya doğumun annenin hayatına 
mal olması korkusu gibi çok ciddi bir durumun olması halinde bu ilaçları yapabilir. 
Yine zehirli ilaçları bir amaç ya da öfke sebebiyle vermemeli, bunları öğrenmemeli 
ve öğretmemelidir. Ancak bir hastalığın şifası bu ilaçlarda ise o zaman bu mümkün 
olabilir. Önceki tıp bilgeleri bu sırları koruyacaklarına dair söz almaktaydı.91

Bir doktorda olması gereken en önemli özelliklerden birisi de güleryüzlülüktür. 
Tabibin neşe ve güleryüzlülüğü hastaların çatkapı, davetsiz gelmelerine sebep olacak 
seviyede olmamalıdır, zira bu, onun basite alınıp değerini düşürmesine sebep olur. 
Öte yandan kendisinden korkulup çekinilecek bir kabalık ve kibir içinde de olmama-
lıdır. Tabip bu ikisi arasında bir konumda olmalıdır. Çağırılınca hastaya gitmelidir. 
Zira bu onun itibarını yükselten bir şeydir. Hastanın yanına girince yakınına oturması, 
hastanın yüzünü görmesi, ona mukabelede bulunması, sesini duyması, hastaya sor-
ması ve hastanın ona sorması gereken şeyler açısından ve hastanın kulak kesilmesi 
bakımından iyi olur.92 Tabip hastaya afiyeti müjdelemeli, onu olumlu anlamda motive 
etmelidir, bunun da kendi söyledikleri şartına bağlı olduğunu salık vermelidir. Hasta-
nın yanında çok kalmamalı, yanında kaldığı süre içinde hastanın ihtiyacı olmayan ve 
ona fayda vermeyen şeylerden de söz etmemelidir. Özetle doktor hastanın durumunu 
hafifletecek şekilde muamelede bulunmalıdır, çünkü bu, onun insanların gönlünde 
en güzel bir şekilde yer edinmesi demektir.93 Doktorlar için tavsiye edilen şeylerden 
biri de hastaya yumuşaklıkla muamele etmesi ve saygısızlıktan kaçınmasıdır. Nasıl ki 
tedbirsiz olmak yerilmişse korkak ve geri durmak da yerilen bir şeydir.94

Sonuç

Şîrâzî, tıbbı temel nazarî ilimlerden biri olarak görmemiştir. Zira doğa biliminin 
sekiz bölümü bir açıdan (min haysü) tabiî cismi incelerken tabiî cisim, tıbbın konusu 
değildir. Buna karşılık konusu sağlıklı ve hasta olması bakımından insan bedeni ol-
duğundan tıp, zoolojinin (ilmü’l-hayvan) altında mütalaa edilebilir. Çünkü insan da 
bir canlı (hayvân) türüdür. Dolayısıyla tıbbın doğa bilimleri şemsiyesi altında fer‘î 
(cüz’î) bir ilim olduğunu söylemek mümkündür. Bununla birlikte tıp, teorik ve uygu-
lamalı boyutu olan bir disiplindir ve bu yapısı itibariyle ona hem ilim hem de sanat 

90 Şîrâzî, Beyânü’l-hâce, s. 208.
91 Şîrâzî, Beyânü’l-hâce, s. 171-172.
92 Şîrâzî, Beyânü’l-hâce, s. 163.
93 Şîrâzî, Beyânü’l-hâce, s. 164.
94 Şîrâzî, Beyânü’l-hâce, s. 212.
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demek mümkündür. Öte yandan ilimler arasında konuları, amaçları, meseleleri ve 
faydaları gibi açılardan daha değerli olma şeklinde bir ilişki vardır ve doğa bilimleri 
arasında fer‘î bir ilim olmasına rağmen birçok açıdan metafizikten sonra en üst ilim-
dir. Tıbbın konusu dört unsurdan oluşan varlıkların en üstünü olan insan bedenidir ki 
bu, tıbbı en değerli ilimlerden biri yapmaktadır. Şîrâzî ayrıca, ilgili naslardan hareket-
le tıp eğitiminin farz-ı kifâye olduğuna ve ona duyulan ihtiyaç sebebiyle bu eğitimin 
vücûbuna hükmetmiştir.

Hipokrat ve Galenci gelenekte ideal bir tabibin tıbbın teorik ve pratik her iki 
alanına vâkıf olması gerektiği gibi farklı seviyelerde de olsa bilmesi gereken bazı 
ilimler vardır. Galen, tabibin filozof olması gerektiğini savunduğu Kitâb fî enne’t-
tabîb el-fâdıl yecibu en yekûne feylesûfen adlı eserinde tabibin hangi bilimlere ihtiyaç 
duyduğunu özlü bir şekilde anlatmaktadır. Galen’in fikirleri Kutbuddin Şîrâzî’nin 
Beyânü’l-hâce adlı eserinde görüşlerini derlediği çok sayıda tabip tarafından zikre-
dilmiştir. Şîrâzî de bu geleneğe uyarak tabibin mantık, aritmetik, doğa bilimi, geo-
metri, musîkî gibi bazı ilimlerde belli seviyede bilgi sahibi olmasının sanatında yet-
kinleşmesi için çok önemli olduğunu savunmaktadır.

Şîrâzî tabibin hem mesleğini uygularken hem de bireysel hayatında asla göz ardı 
edemeyeceği bazı ahlâkî ilkelerin olduğu görüşündedir. Şîrâzî bu bağlamda Hipokrat 
yemininden başlamak üzere bir dizi etik prensip saymaktadır. Nihai olarak Şîrâzî’nin 
bu öğütleri anlatmasındaki maksadı, tabiplerin mesleklerinde kendilerine lazım ge-
len şeyleri bilmeleri, zekâ ve anlayış kabiliyeti bakımından yeterli olanların bu ilmi 
öğrenmeye teşvik edilmesidir. Zira bir mesleği icra edecek olan kişinin mesleğinde 
faydasını göreceği şeyleri ve kaçınması gereken hususları bilmemesi çirkin bir du-
rumdur. Allah’ın ilk olarak peygamberler eliyle tesis ettiği, onlara emrettiği, onların 
da uygulayıp sonraki kuşaklara aktardığı ve öğrenilmesini teşvik ettiği bir sanatın, 
yani tıp sanatının bilinmemesi çok çirkin bir durum olurdu.95 Şîrâzî’nin, tıbbın gere-
ği, üstünlüğü ve doktorda bulunması gereken meslekî ve etik vasıfları anlatma ama-
cının yanında tıbbın cahili olan ama doktor geçinenlere ve mesleği kötü çıkarlar için 
kullananlara karşı meslektaşlarını uyarma gibi bir düşüncesinin olduğu da açıktır.
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OSMANLI DÜŞÜNCESİNDE İRADE HÜRRİYETİ VE 
MÜSTAKİMZÂDE SÜLEYMAN EFENDİ’NİN 

İRADE-İ CÜZ’İYYE RİSALESİ

Rıdvan Özdinç*

THE FREEDOM OF WILL IN THE OTTOMAN THOUGHT AND RISALA OF 
MUSTAKIMZADE SULEYMAN EFENDI ABOUT IRADA-I JUZIYYA

ABSTRACT
The relationship, between Allah and human, that formed by Ottoman mind and 
the characteristics of this relationship generally is defined in risala’s about irada 
(will), qada and qadar (decree and destiny). Mustakimzade Sadeddin Süleyman 
Efendi’s risala about irada-i juz’iyya has been written by an Ottoman scholar 
of many parts. We will publish a transcript of this study that contains precious 
contributions to understand Ottoman belief understanding. Through this 
transcript it can be said that the aim of Mustakimzade when writing this study 
and his expectations from this, are important for understanding the position of 
Ottoman irada understanding. Despite differences between kalam and tasawwuf, 
the effort of Mustakimzade in order to draw a mystical framework for this 
subject is an significant attempt. It will be emphasized the current understanding 
and future imagination of an interdisciplinary effort in this article.
Key Words: Müstakimzade, qada and qadar, irade-i cüz’iyye, al-Maturidiyyah, 
fatalism, sufizm.

ÖZET
Osmanlı zihin dünyasının insan-Allah arasında kurduğu ilişki ve bu ilişkinin 
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mahiyeti daha çok irade, kazâ ve kader risalelerinde ifadesini bulur. Bu risale-
lerden biri olan Müstakimzâde Sa’deddin Süleyman Efendi’nin irade-i cüz’iyye 
ile ilgili risalesi, çok yönlü bir Osmanlı âliminin kaleminden çıkmıştır. Osmanlı 
itikat anlayışının izini sürmek adına kıymetli katkılar içeren bu risalenin çevri-
yazısını yayınlayacağız. Bu çevriyazıdan hareketle Müstakimzâde’nin bu eseri 
kaleme alma gayesi ve bu çerçevedeki beklentileri Osmanlı düşüncesinde irade 
anlayışının yerini tayin etme adına önemlidir. Müstakimzâde’nin kelâm-tasav-
vuf arasındaki farklılıkları aşan bir anlayışla irade-i cüz’iyye risalesinde konuya 
tasavvufî bir çerçeve çizmesi önemli bir teşebbüs olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Disiplinler arası bir çabanın mevcut anlayış ve gelecek tasavvuru üzerinde du-
rulacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Müstakimzâde, kazâ ve kader, irade-i cüz’iyye, Mâturîdî-
lik, cebr, tasavvuf.

...

Giriş

Osmanlı zihin dünyasının geç dönemde verdiği ürünlerin yeknesak ve mükerrer 
olduğuna dair şerh ve haşiye geleneği üzerinden yürütülen ve İslam dünyasının geri 
kalmasıyla da ilintilendirilen bir küçümseme, yok sayma ve daha nazik bir ifadeyle 
‘hafife alma’ söz konusudur. Bu sebeple ortaya çıkan ürünler de siyasî tarihle benzer 
bir kadere sahip olmaktadır. Problem, muhit, zihniyet, disiplinler arası ilişkiler dik-
kate alınmadan yapılan bu değerlendirmeler ‘orijinallik’ adına mevcut müktesebatı 
kıyıma uğratmaktadır.

Osmanlı öncesi İslam coğrafyasının mezhep kavgaları etrafında duçar olduğu 
bölünmüşlük ve devamında ortaya çıkan “tevâif-i mülûk” yapısı, Haçlı ve Moğol 
saldırılarının her şeyi yerinden eden yıkıcı tesirleri, sonrasında kurulacak yapıların 
mahiyetini belirlemiştir. Gazzâlî sonrası ilmî mücadeleler zamanla daha farklı nok-
talara yönelmiş ve kurulan yapının müzeyyen ve mücehhez hale gelmesine hizmet 
etmiştir. Osmanlı zihin dünyasında vuku bulan bu çabaların siyasî cephesi bariz şe-
kilde Râfizîlik üzerinden ifadesini bulur. Yani Osmanlı’da siyasete mevzu olmayan 
mezhep muarazaları giderek etkisini yitirmiş ve gerilim disiplinler arasına kaymıştır. 
Başka coğrafyalarda daha belirgin olan itikadî ve fıkhî mezhepler arasındaki kavga-
lar yerini muhataralı bölgelerdeki Şii-Sünni tartışmalarına ve daha baştan beri kendi 
vadisinde farklı bir varlık, âlem ve insan tasavvuruna sahip tasavvuf etrafında dönen 
tartışmaların içtimâî-ahlâkî telakkilerine bırakmıştır. Bu tartışmalar bir sonraki mer-
halede zahir-batın ayrımını muhafaza etse de disiplinler arasında gidiş ve gelişlerin 
ziyadeleştiği ve dünya görüşlerinin birbirine yaklaştıkları bir fikrî yapıya doğru tahvil 
edecektir. Modernleşme döneminde denenen ve daha çok modernleşmenin icbarları 
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zaviyesinden ele alınan “telfîk-i mezâhib” çabalarının kendi doğal seyri içerisinde 
disiplinlerin çizgilerini muhafaza ederek vukua geldiği görülür. Bu dönemin önce-
sine denk gelen bir zaman diliminde yaşayan ve birçok sahada telifi bulunan Müsta-
kimzâde Sa’deddin Süleyman Efendi’nin Osmanlı insan tasavvurunu belirleyen en 
esaslı meselelerden biri olan irade-kazâ ve kader bahislerini ele alan bu risalesi, aynı 
zamanda Osmanlı zihin ve ilim dünyasının değişim, dönüşüm ve etkileşimini takip 
etmenin önemli araçlarından biri olacaktır. 

A. İrade-Kazâ ve Kader Risaleleri

Osmanlı zihin dünyasının ürünü olan birçok irade risalesi mevcuttur. Bu risalele-
ri kaleme alanların mezhep tercihleri, meşrepleri ve meslekleri risalelerin ihtiva ettiği 
malzemenin ait olduğu zihin dünyasını verir. Osmanlı’da ve İslam dünyasında kale-
me alınan bu tip risaleleri iki grup altında tasnif etmek mümkündür: Birincisi, kazâ ve 
kader risaleleridir. Bu isimlendirme daha yaygın bir ilim ve disiplin geleneğini içine 
alan şemsiye bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. İslam filozofları ile Sünnî ulemanın 
her mezhep ve meşrebine ait bu liste, aslında bu sahada kaleme alınan eserlerin or-
tak adı gibidir. İkincisi ise Mâtürîdiliğin irade-i cüz’iye anlayışı etrafında şekillenen 
ve mezhebin irade anlayışını yaygınlaştırma arzusuyla kaleme alınan risaleler oluş-
turur.1 Bu tarafıyla modernleşme devrine kadar irade-i cüz’iyye risaleleri daha çok 
Osmanlı coğrafyasında ortaya çıkmıştır. Mezhepler arasında başka coğrafyalarda be-
lirgin olarak Cebriye, Mutezile ve Eş’arîlik üzerinden yürütülen ayrım yukarıda bahs 
ettiğimiz değişim ve dönüşümle birlikte bu risalelerde daha çok Eş’arîlik-Mâturidilik 
arasındaki farklılıklara kaymıştır. Cevdet Paşa’da en iyi ifadesini bulan bu ayrımın 
da giderek lâfzî olduğu yönünde gelişen telakki, modernleşmenin sonraki aşamala-
rından itibaren yerini farklı değerlendirmelere bırakacaktır.2

Osmanlı siyasî ve fikrî yapısının özellikle “duraklama” ve “bozulma” gibi 
umumî ve yanlış tabirlerle ifade edilen XVII. asır sonrasında irade, kazâ ve kader 
meselelerinin tasavvufî bir manaya büründüğü ve âvâmın bu telakki etrafında olup 
bitenlere karşı fail değil münfail bir halet-i ruhiyeye müncer olduğu öteden beri söy-
lenegelmiştir. Nitekim bu yapıyı tenkit eden risalelerin telif sebeplerinden biri olarak 
zikredilen bu telakki, belli ezberleri destekleyen bir muhtevaya sahiptir. Kader inan-

1 Bu isimlendirmenin iki biçiminin de aynı eserde buluştukları da vâkidir. Modernleşme dönemi 
itibariyle bu nisbeti kaybetmeye başlayacak olan bu tasnif muhtevayı anlamaya yönelik bir çabayı 
ifade eder. 

2 Modernleşme paralelinde iki mezhep arasındaki farklılıkların aldığı şekil için bkz. Rıdvan Özdinç, 
Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde İrade Hürriyeti (1908-1918), Basılmamış Doktora Tezi, Marmara 
Üniversitesi SBE, İstanbul, 2010, s. 97 vd. Başlangıcından modernleşme çağlarına kadar Mâturîdîlik 
algısının değişim ve dönüşümünü ele alan bir çalışma için bkz. Fatih M. Şeker, “Türk Müslümanlığı 
Fikriyâtı ve Mâtürîdî Algısının Dönüşümü”, MÜİFD, 38 (2010/1), 47-80. 
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cının cebr olarak tasnif edilen telakkisinin fikrî ve mezhebî temsilcilerinin kalmama-
sına rağmen tasavvufî mana içerisinde mündemiç olduğu ve bu telakkinin vaz’ ettiği 
teslimiyet fikri etrafında devrin şartları mucibince rind, kalanderâne bir yapının vücut 
bulduğu söylenebilirse de bunun ihtiyatlı bir mütalaadan geçirilmesi elzemdir. İlâ-
yı kelimetullah davasının istikamet verdiği bir feda fikrinden boşvermeye matuf bir 
rind-meşreb yapıya bürünme eğilimi gösteren bu tavra karşı ulema irade-i cüz’iyye 
etrafında bir mesuliyet fikri inşası gayretine girişmiştir. Bu devrede klasik cebr fikri 
ile bu teslimiyet fikri arasına mesafeler koyan risaleler kaleme alınmıştır. Muhtevala-
rına bakıldığı vakit bu risalelerin iki istikamet üzerinde yürüdüğü görülür. Bir kısmı 
mezhepler arasındaki ihtilafa bakarak risalesine istikamet ve muhteva tayin etmişler-
dir. Bunların başında Osmanlı’da çok yaygın olarak okunan Akkirmanî’nin risalesi 
gelir. Müellifin, risaleyi telif sebebi olarak zikrettiği gerekçe iki mezhep arasındaki 
problemleri ele almaya matuftur. Akkirmanî’nin risalenin başlığına taşıdığı “Elletî 
ihtelefe beyne Ebî Mansur Mâtürîdî ve Ebi’l-Hasan El-Eş’arî” isimlendirmesi mese-
leyi Mâturidî-Eş’arî ayrımı üzerinden ele aldığını göstermektedir. 

Diğer bir kısım müellif de meseleye dair kafa karışıklığını izaleye yönelik bir 
gerekçe ile metinleri kaleme almışlardır.3 Bu kafa karışıklığının hangi sâiklerle dev-
reye girdiği ve risalelerin muhteva ve istikametlerine ne tür tesir ettiği ayrı bir mev-
zuudur. Bu istikamet, Birgivî’ye isnat edilen “bu mezheb-i bâtıl Ehl-i Sünnetin avâm-
ı nâsı mabeyninde gayet çoktur” tespit veya tasnifinin mütemmim bir cüzü mesabe-
sindedir.4 İki mezhep arasındaki farklılıkların izalesi veya ifadesi için kaleme alınan 
risalelerin yanında; irade, kazâ ve kader meselelerindeki kafa karışıklığını ortadan 
kaldırmak niyetiyle kaleme alınan bazı risaleler de muhteva ve siyasetleri itibariyle 
devrin telakkilerine yönelik ikaz ve teklifler içermektedir. 

İşte bu anlayışla yazılan risalelerden biri de Risâletü’l-İrâdeti’l-Aliyyeti’l-Celiy-
yeti fi’l-İrâdeti’l-Cüz’iyyeti’l-Külliyyeti müellifi Müstakimzâde Sa’deddin Süleyman 
Efendi’dir. Bu çerçeveden baktığımız zaman Müstakimzâde’nin metninin belirgin 
olarak nereye tekabül ettiği aynı zamanda müellifin istikamet, siyaset ve durduğu yer-
le irtibatlı birçok hususiyeti haiz olduğu ortadadır. Mevcut irade risalesi geleneğinde 
Hanefî-Mâturidî aidiyete sahip risaleler arasında yer alan bu kısa metin Saçaklızâde, 
Dâvud-ı Karsî, Ebu Said Hâdimî gibi isimlerin yanı başına yazılmayı hak etmektedir. 
Kendisiyle hemen hemen aynı dönemde yaşayan, oldukça yaygın olan ve Mâturidî 
geleneğe yaslanan Akkirmanî’nin Risâle fî ef’âli’l-ibâd ve’l-irâdeti’l-cüz’iyye adlı 

3 Bu iddia irade, kazâ ve kader risalelerinin kaleme alınış sebepleri arasında geçer. Müellifin meseleyi 
ele alış tarzını vaz’ ettiği bu sâik, asıl niyet ve siyasetin hep önünde zikredilegelmiştir. Mesela 
Saçaklızâde irade risalesini Sadruşşeria’nın Tavzih’inden doğan kafa karışıklığını izaleye matuf olarak 
kaleme aldığını beyan etmektedir. Saçaklızâde Muhammed b. Ebu Bekir el-Maraşî, Risaletü’İrâdeti’l-
Cüz’iyye, Marmara İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi, Yazmalar, no: 306, v. 1. Benzer şekilde Hâlid-i 
Bağdâdî de Risale fî Tahkiki’l-İrâdeti’l-Cüz’iyye risalesini aynı amaçla yazdığını ifade etmektedir.

4 Mehmet Ali Aynî, Türk Ahlâkçıları, hz. İsmail Kara, Kitabevi, 1992, s. 115.



Osmanlı Düşüncesinde İrade Hürriyeti ve Müstakimzâde Süleyman Efendi’nin İrade-i Cüz’iyye Risalesi 77

eserinin devamı mâhiyetinde bir duruş sergilediği ortada olan Müstakimzâde’nin ri-
salesi bu literatürle birlikte ele alınmalı ve ilmî ve fikrî zemini tayin edilmelidir.5 Kla-
sik ilim geleneği ile kurulan bu irtibatlar sayesinde müelliflerin seçimleri ve yapılan 
bu tasnifler, ulaşılan neticelerle anlamlı bütünlere dönüşmekte ve metin hususiyetleri 
itibariyle bu metinler şerh olsun, haşiye olsun orijinal telife dönüşmektedir.6

1. Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin Efendi ve İrade Risalesi

Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin Efendi (1131/1719-1202/1787)7, Nakşi-
bendî-Müceddidî şeyhi Tokadî Mehmet Emin Efendi’nin müridlerindendir. Nakşî, 
Kâdirî, Halvetî, Şazelî tarikatlarına intisabı olan8 Müstakimzâde, câmiu’t-turûk bir 
zat olarak hem hâl hem kâl canibinden tasavvuf yolunun müntesiplerindendir.9 

1131 Hicri senesinin Receb ayında İstanbul’da dünyaya gelen Süleyman Sa’ded-
din, ehlinden ilim tahsil ederek10 şeyhi Tokadî Mehmet Emin Efendi’den hem hilafet 
hem de ilm-i hadiste icazet almıştır.11 Şeyhi’nin ve annesinin birbirine yakın zaman-
larda vefatları üzerine terk ettiği İstanbul’a müderrislik imtihanı için geri dönmüş 

5 Bu risalelerin muhtevalarına dair bkz. İhsan Bektaş, Esîrîzâde Abdülbâki Efendi ve İrâde-i Cüz’iyye 
Risâlesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 2006, s. 2-7. 

6 Şerh ve haşiyelerin karakteristiği ile ilgili olarak bkz. İsmail Kara, İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz: Şerh 
ve Haşiye Meselesine Dair Birkaç Not, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2011, s. 19 vd. 

7 Doğum tarihi ile ilgili farklı değerlendirmeler için bkz. Ahmet Yılmaz, Müstakimzâde Süleyman 
Sadeddin: Hayatı, Eserleri ve Mecelletü’n-Nisâb’ı, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi 
SBE, Ankara, 1991, s. 3-6. Müstakimzâde’nin hal tercemesi ve eserleri için bkz. İbnülemin Mahmud 
Kemâl, “Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin Efendi”, Tuhfe-i Hattâtîn içinde, Ankara: Türk Tarih 
Encümeni, 1928, s. 3-85; Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, London: Gregg International 
Publishers, 1971, I, 168-9. Hüseyin Vassaf, Sefîne-i Evliyâ, İstanbul: Kitabevi, 2006, II/84-102; Ahmet 
Yılmaz, “Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin”, DİA, XXXII/113-5. 

8 İbnülemin Mahmud Kemâl, “Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin Efendi”, Tuhfe-i Hattâtîn içinde, 
Ankara: Türk Tarih Encümeni, 1928, s. 8. (bundan sonra bu makaleden kısaca Müstakimzâde olarak 
bahsedilecektir.) 

9 Bursalı Mehmet Tâhir: “İlmi, irfanına gâlib bir zâtdır.” (Osmanlı Müellifleri, I, 168) diyerek faklı bir 
imada bulunmaktadır. Mehmet Tâhir’in bu hükmüne iştirak etmeyen İbnülemin, Müstakimzâde’nin 
ilmini ve ahlâkını tebcil ve taltif ettikten sonra Mehmet Tâhir’in bu nitelemesini hangi hakikate istinaden 
yaptığını bilmediğinden sükûtu ihtiyar ettiğini söyleyerek ihsas-ı reyde bulunur. (Müstakimzâde, s. 27) 
Müstakimzâde’nin ahlâkına dair Süleyman Fâik Efendi’nin tenkitleri ve İbnülemin’in bunlara verdiği 
cevaplar için bkz. İbnülemin, Müstakimzâde, s. 18-27.

10 Kendi tahsiliyle ilgili birkaç yerde bilgi vermektedir. Bunlardan biri Tercüme-i Lügât-ı Kânûn-i’l-
Edeb’in baş tarafındadır. Bu bölüm Hüseyin Vassaf tarafından Sefîne-i Evliyâ’ya aynen istinsah 
edilmiştir. (II, 85-89). Müstakimzâde, kimlerden ilim tahsil ettiğini anlattığı ve Devhatü’l-Meşâyih’in 
sonuna derç ettiği bir makaleyi zikretmiştir. Bu bölümü İbnülemin, Tuhfe-i Hattâtîn’in girişine yazdığı 
biyografiye almıştır. (Tuhfe, s. 6-7) 

11 Nakşî-Müceddidî çizginin en önemli isimlerinden biri olan Mehmed Emin Tokâdî’nin Müsta-
kimzâde’nin hayatında önemli bir yeri vardır. Bu tanışıklıkla ilgili kendisinin Lügat-i Kânûn 
tercümesinin girişinde anlattığı hikâye için bkz. Sefîne, II, 85. 
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fakat sakalının seyrekliği bahanesiyle, kendisinin ifadesiyle “bi-gayr-i sikkîn zebh” 
edilerek kendisine müderrislik verilmemiştir. Süleyman Efendi hayat ve istikametini 
tayin eden bu halden muğber olarak bir daha bu mesleğe intisaba kalkışmayacak ve 
medrese hiyerarşisi dışında kalarak, haricen Osmanlı ilim geleneğinin bir halkası ola-
cak ve birçok eser kaleme alacaktır.12 Müstensihlik yaparak zor zahmet sürdürdüğü 
hayatını mücerred olarak tamamlamış ve daha sonraları yapılan müderrislik teklifini 
kabul etmeyerek ömrünün sonuna kadar ilimle meşgul olmuştur.13 Tasavvuf, hadis, 
kelâm, tefsir gibi dinî ilimler sahasında eser sahibi olan Müstakimzâde; dil, edebiyat 
sahalarında da kalem oynatmış ve özellikle biyografi sahasında her zaman müracaat 
kaynağı olan muhalled eserlere vücut vermiştir. Mecelletü’n-Nisâb gibi şöhret sa-
hibi kimselerin biyografilerinin yanında tarihine kadarki Osmanlı şeyhülislamları-
nın hayatı ve evsâfı hakkında bilgi veren Devhatü’l-Meşâyih, meşhur hattatların hal 
tercemelerini topladığı Tuhfe-i Hattâtîn; tasavvuf tarihine ışık tutan Risâle-i Melâ-
miyye-i Şuttâriyye ve benzerini başka yerlerde bulamayacağımız pek çok esere imza 
atmıştır. İbnülemin’in bildirdiğine göre 136 eser kaleme alan Süleyman Efendi’nin 
eserleri dinî, tasavvufî, hikemî, ahlâkî, tarihî ve edebî kıymetleri hâvî bir külliyattır. 
İbnülemin, “ilim makinesi” olarak tebcil ettiği Müstakimzâde’nin eserlerinin, “külah 
kapmak” sevdasıyla yazılmadığı için ilmî, edebî bir sa’y u gayretin ürünü olduğunu 
belirtir.14 

 Yayınlayacağımız risalede de görüleceği üzere Mâturidî bir itikadî anlayışı 
benimseyen Müstakimzâde Süleyman Efendi, İmam Azam Ebu Hanîfe’ye ait Fıkh-
ı Ekber’in tercüme ve şerhini yapmıştır. Fıkh-ı Ekber Tercümesi (İstanbul: İkdam 
Matbaası, 1314) adıyla basılan bu eser asıl ismiyle Şerefü’l-Akîde, Hanefî-Mâturidî 
geleneğe hem fikren hem de amelen yaslanmaktadır. Bu irtibat haritasının yanı ba-
şına tasavvufî sahadaki fikrî ve amelî mesaisini eklediğimizde karşı karşıya olunan 
metnin kıymetini tahmin etmek zor değildir. Terceme-i Mektûbât-ı Kudsiyye adıyla 
İmam Rabbanî ve oğlu Muhammed Ma‘sûm’un mektuplarını tercüme etmesi, hem 
onun Müceddidî Nakşîlikle münasebetini verir hem de Osmanlı zihin dünyasının 
itikâdî ve içtimaî telakkilerine yön veren bir istikametle irtibatını gösterir.15 Sefîne-i 
Evliyâ yazarı Hüseyin Vassaf’ın Nakşibendîler arasında zikrettiği Süleyman Efendi 
için söylediği “cidden iftihâr olunur eâzım-ı meşâyıhtandır” takdimi onda hâkim olan 

12 Ahmed Cevdet Paşa “bu asrın meşâhir-i maarif-mendânından” olarak tebcil ettiği Müstakimzâde’nin 
başına gelenler üzerinden ulemanın Osmanlı devlet hiyerarşisindeki yerini ve kurumun işleyişindeki 
aksaklıkları ele alan bir değerlendirmeye girişir. Târih-i Cevdet, V, 260-2. 

13 Kethüdâzâde Arif, Müstakimzâde’nin imtihanda başarılı olmaması ile ilgili farklı bir hikaye 
anlatmaktadır. Ahlâkını ve tavrını övdüğü Müstakimzâde’ye “Camgöz” lakaplı Mehmed Emin Efendi 
zamanında kendisine “müderrislik ruûsunu bilâ-imtihân” gönderdiğini fakat onun bu teklifi kabul 
etmeyerek “künc-i kanaati ihtiyâr” ettiğini nakleder. Emin Efendi, Menâkıb-ı Kethüdâzâde, y.y.,1305, 
s. 136. 

14 İbnülemin, Müstakimzâde, s. 29. 
15 Hüseyin Vassaf, Sefîne-i Evliyâ, II, 99-100.
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telakkinin tasavvuf olduğuna delalet eder. Kelâm sahasında medrese düzeyinde eği-
tim alan Müstakimzade16 hem Fıkh-ı Ekber’i tercüme ederek hem de Akâid-i Sûfiye, 
Tuhfetü’l-Merâm gibi sûfî akidesini ilgilendiren birçok eser vererek kelâm ve akaid 
konusunda mesai harcamıştır. Bu metinlerin kıymeti ve Müstakimzâde’nin fikriyatın-
da tekabül ettiği yere dair hususî çalışmalar yapmak iktiza eder. Biz burada Müsta-
kimzâde’nin irade-i cüz’iyeye dair kaleme aldığı bu küçük yazılış sâiklerini, metnin 
muhtevasını ve tarihî bağlamla münasebetini ele almak arzusundayız.

2. Kelâm ve Tasavvuf Arasında İrade Risalesi’nin Muhtevası

Metnin muhtevasına geçmeden önce bir sûfînin bu metni kaleme almasının se-
beplerini anlamaya çalışalım: 

Fıkh-ı Ekber’i tercüme eden Müstakimzâde’nin kendini Hanefî çizgide idrak 
ettiğini yukarıda belirtmiştik. Bu irtibat tasavvufla Mâturidîlik arasında modernleş-
me döneminde var olduğu iddia edilen farklılığın ve zıtlığın manasız olduğunu gös-
termesi açısından da önemlidir. Modernleşme döneminde tasavvufa mesafeli duran 
Modernist İslâm düşünürlerinin Mâturidîliği akıl, hüsün ve kubuh gibi meseleler üze-
rinden tasavvuftan ayrıştırarak Eş’arîlik karşıtlığıyla bağlantılı olarak modernleşme-
nin bir imkânı gördükleri ortadadır. Eş’arîlik-tasavvuf-cebr fikri arasında organik bir 
irtibat kurmak ve bu yapı üzerinden belli bir tasfiye gayesi güttükleri için Eş’arîliğin 
karşısına yerleştirdikleri Mâturidîliği tasavvuf düşüncesinden tefrik etmek istedikleri 
aşikârdır.17 

Metnin ilerleyen bölümlerde sûfî tavır kendini ızhar eder. Risalenin sûfîlerin ira-
de ve teslimiyet meselelerini anlama ve kavrama biçimlerine yönelik ikazlar, metnin 
vücut bulmasında önemli bir amil gibi durmaktadır. Tasavvuf kültüründe irade me-
selesi etrafındaki kavramlarla örülmüş bir inanç ve irtibat şeklinin birçok telakkiye 

16 Tercüme-i Lügât-ı Kânûn-i’l-Edeb’de şöyle der: “Vaktâki şeyhülislâm Hâmid Efendi Medresesi’nin 
müderrisi hâcegân-ı büzürgândan bir pîr-i rûşen-zamîrin haftada iki gün medrese dersi olmak üzere 
Akâid-i Molla Celâl istima’ ve istikmâline mübaşeret…” İbnülemin, Müstakimzâde’den naklen, s. 9. 

17 Eş’ariliğin Mâturidîlikten farklı olarak bu konuma yerleştirilmesi daha genel anlamda İslâm’ı ve 
itikadı korumak için Eş’arilik üzerinden yapılan bir tasarruf gibi görülmektedir. Bununla ilgili 
değerlendirmeler için de bkz. Rıdvan Özdinç, Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde İrade Hürriyeti, 
s. 92 vd. Hanefî çizginin tasavvufî yapı içerisindeki yerini anlamak için Müstakimzâde’nin şeyhi 
Mehmed Emin Tokadî’den okuduğu dersler arasında Fıkh-ı Ekber’i zikretmesi ve bu eseri tercüme 
edip Şerefü’l-Akîde adıyla şerh etmesi bu irtibatlar için sadece küçük bir karinedir. Risale fi’l-kazâ ve’l-
kader müellifi Şeyh Şaban-ı Nakşibendî’nin tasavvuf ehlinin Mâturîdîlerle aynı görüşü paylaştıklarını 
söylediğini Hilmi Kemal Altun nakletmektedir. (Hilmi Kemal Altun, Osmanlı Müelliflerince Yazılan 
Kazâ-Kader Risaleleri ve Taşköprizade’nin “Risale Fi’l-Kazâ ve’l-Kader” Adlı Eseri, Basılmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2010, s. 90). 
Müstakimzâde’den yaklaşık iki asır önce yaşayan bir müellife ait bu beyan, irtibatların çok daha 
önceden kurulduğunu gösterir. 
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renk ve şekil verdiği ve irade meselesinin tasavvuf düşüncesinin önemli bir rüknü 
olduğu ortadadır. Hatta tasavvuf felsefesinin varlık ve âlem tasavvurlarıyla bağlan-
tılı olarak Allah-insan ilişkisinin mahiyetine dair yapılan izahlarda ve bu inanç biçi-
minin içtimaî-ahlâkî tezahürleri olan kavramların manalarında görmek mümkündür. 
Müstakimzâde de metnin evahirinde “Ey derviş” ikazıyla metnin muhtevasına dair 
tanımlayıcı tercihlerde bulunarak tasavvufî cepheyi zemin ittihaz eder. Metne dair 
değerlendirmeler içinde sık sık başvuracağımız bu sâiklerle irade risalelerini kaleme 
alan müelliflerin yaptıkları izahlarda devrin ve müellifin siyasetinden, fikriyatından 
ve meşrebinden izler bulmak mümkündür.18 

İrade-i cüz’iyye ile alakalı risale kaleme alan isimlerin –en azından Müstakim-
zâde’ye kadar– Birgivî ile olan münasebetleri, yayınladığımız metni anlamak için el-
zemdir. İrade risalelerinin hangi sâiklerle kaleme alındığını izah ederken Birgivî’nin 
ehl-i sünnetin avamını cebrî kabul etmesi ile bu risaleleri kaleme alanlar arasında 
doğrudan bir bağ bulunmaktadır. Saçaklızâde Risaletü irâdeti’l-cüz’iyye’nin sonun-
da Birgivî’nin izahlarını mevzu edip bazılarını eleştirse de onun fikirleri için makul 
bir açıklama zemini arar. Dâvud-i Karsî ise Birgivî’ye olan muhabbetini Birgi’ye 
gidip yerleşecek kadar ızhar etmiş ve Birgivî’nin Usûl-i Hadis’ine şerh yazmıştır. 
Bir diğer risale müellifi olan Ebu Said Hâdimî ise Tarîkat-ı Muhammediyye’nin en 
önemli şerhi olan el-Berîkatü’l-Mahmûdiyye fî şerhi’t-Tarikati’l-Muhammediyye’nin 
müellifidir. Müstakimzâde ile muasır olan ve ondan bir sene sonra vefat eden Risâ-
le fî bahsi’l-irâdeti’l-cüz’iyye müellifi Gümülcineli Muhammed Efendi de Tarîkat-ı 
Muhammediyye mütercimidir. Bu irtibatları dikkate aldığımız zaman kaleme alınan 
risalelerin cebr-tasavvuf ilişkisi üzerinden kurdukları dengenin Birgivî tarzı bir ten-
kide kapı araladığı görülür. Bu risaleleri kaleme alan isimlerle çağdaş olan Müsta-
kimzâde’nin risalesini Mâturidî bir zemin üzerine kurup cebr anlayışını risalenin ana 
mevzusu yapması biraz da Birgivî etkisini düşündürmektedir. 

Bu zaviyeden bakıldığında “Müstakimzâde’nin metnini mevcut irade risaleleri 
içerisinde nereye yerleştirmek iktiza eder?” diyelim ve metnin muhtevasına göz ata-
lım: 

Metin, klasik ananenin terkib ve terbiye haline getirdiği biçimde “hamdele sal-
vele” ile başlar. Akabinde Müstakimzâde mezheplerin daha doğru ifade ile irade me-
selesinde tarafların görüşlerini muhtasar olarak zikreder. İcmalen cebr bahsini ele 
almayı vaat eden Müstakimzâde, Cebriye, Eş’arîye, Mu’tezile ve felsefecilerin gö-
rüşlerini birer cümle ile zikrettikten sonra Eş’arî çizgide farklı bir irade anlayışı ve 

18 Kütahyalı Asım Efendi, irade risalesini kaleme alma sebebi olarak; teklifin sıhhati ve faydası için 
elzem gördüğünü ifade ettikten sonra bu meseledeki “el-halt ve’l-habt ve ademi’l-zabt” sebebiyle 
mevcut kafa karışıklığını izale arzusunu sebep olarak göstermektedir. Asım Efendi, Risâle-i İrâde-i 
Cüz’iyye, İstanbul: Darü’t-Tıbaati’l-Ma’mure, 1285, s. 1. Telif sebebi ile ilgili bir değerlendirme için 
bkz. Mehmet Fatih Soysal, Osmanlı Müelliflerinden Ahmed Asım Efendi’nin İrade-i Cüz’iyye Risalesi 
ve Probleme Yaklaşımı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 2003, s. 46-7.
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fiilin yaratıcısı ile ilgili ayrı bir yol tutan ve bu taraflarıyla Eş’arî’nin bizzat kendi-
sinden sonra Eş’arîlik içinde birçok görüşü tadil etmiş olan Bakıllanî ve İsferâinî’yi 
mevzu eder. Bunun öncesinde İmamu’l-Haremeyn Cüveynî’nin filozoflarla aynı pa-
ralelde olduğuna dair bir rivayete yer verir. Mevâkıf’da Îcî’nin felsefecilerle birlikte 
Cüveynî’yi zikretmesi ve “Allah’ın kulda yarattığı bir kudretle” ama “kulun iradesini 
esas alan” bir anlayışın yanına yerleştirmesine karşı çıkar.19 Müstakimzâde, Eş’arî 
irade anlayışına uzak şekilde tavsif edilen Cüveynî’nin bu sözünün Cüveynî’nin 
kendi eserlerinde ortaya koyduğu anlayışla ters düştüğünü ifade ederek onu cebr 
fikrine yakın bir yere yerleştirir. Müstakimzâde’nin bu tarz bir itiraz yöneltmesinin 
birkaç sebebi olabilir. Birincisi; kendi tasavvufî zaviyesinden böyle bir irade anlayı-
şına karşı çıkmaktadır. İkinci olarak da Mâturidî bir anlayışı savunacak birisi olarak 
Ehl-i Sünnet içerisinde kulda Mâturidî’den daha fazla irade kabul eden bir anlayışa 
Eş’arî bir isim üzerinden uzanmaktan kaçınması olabilir. İrade risalesi geleneğinde 
de olan ve Eş’arî-Mâturidî mücadelesinin keskinleştiği ortamlarda Eş’arîliğe yönelik 
üslubun tesirini de dikkate almak iktiza eder.20 Cüveynî’nin felsefecilerin görüşüne 
meylettiği ile ilgili fikre karşı çıkan Müstakimzâde “Lâkin Şerh-i Makâsıd’da der ki 
İmamu’l-Harameyn İrşâd nâm eserinde ‘cemî’-i havâdisin hudûsu Allahu Teâlânın 
kudretiyledir’ dediğini nakledip “Mevâkıf’daki sühan, İmâm’a iftiradır demiş oldu” 
diyerek Cüveynî’nin Allah’tan başka yaratıcı kabul etmediğini belirtmektedir.21 

İrade meselesinde Eş’arî’nin isminin önüne geçen ve Mâturidî irade anlayışına 
yakın arayışlara girişen bu isimlerin mevzuyu cebr fikrinden kurtarma çabaları aynı 
zamanda iki mezhebin tarihî seyrindeki iki önemli değişimi de ifade eder. Nasıl İbn-i 
Hümam ve Sadruşşerîa’nın irade-i cüz’iyye anlayışları Mâturidî gelenek içerisinde 
farklı bir yerde duruyorsa22, Eş’arî çizgi içerisinde de Bakıllanî ve İsferâinî hep farklı 
bir taraf gibi zikredilmektedir.23 Müstakimzâde bu ayrıma uygun şekilde Bâkıllanî ve 

19 Ebü’l-Hasan Seyyid Şerif Ali b. Muhammed b. Ali Cürcânî, Şerhu’l-mevâkıf, 1292, II, 379-80. 
Müstakimzâde, Cüveynî ile felsefecilerin bir arada zikredilmesine karşı çıkarak bu hususta 
felsefecilerin görüşünü ifade eden “‘abdin fiili îcâb iledir; tehallüf mümteni’dir” ibaresi Îcî’nin değil 
şârih Cürcânî’nin “ve hiye vâkıatün ‘ala sebîli’l-vücûb ve imtinâ’i’t-tehallüfi” ibaresinin tercümesidir. 
Şerhu’l-mevâkıf, II, 379.

20 Metnin Cüveynî ile ilgili bölümü Akkirmânî’nin irade ile ilgili risalesinin altıncı faslıyla aynıdır. Öçal, 
Şamil “Osmanlı Kelâmcıları Eş’ârî miydi? -Muhammed Akkirmânî’nin İnsan Hürriyeti Anlayışı-”, 
Dinî Araştırmalar, 1999, cilt: II, sayı: 5, s. 242.  

21 Mevâkıf’daki (Seyyid Şerif Cürcânî, Şerhu’l-mevâkıf, II, 379) bu bilgiye karşı çıkan Müstakimzâde, 
bu yanlışlığa Cüveynî’nin İrşad’ından “cemî’-i havâdisin hudûsu Allahu Teâlânın kudretiyledir” 
(İmamü’l-Harameyn Ebü’l-Meâlî Abdülmelik Cüveynî, Kitâbü’l-irşâd, thk. Esad Temim, Beyrut: 
Müessesetü’l-Kütübi’s-Sekafiye, 1985, s. 173) sözünü nakleden Teftazanî (Şerhu’l-makâsıd, thk. 
Abdurrahman Umeyre, Beyrut: Âlemü’l-Kütüb, 1989, IV, 224) üzerinden karşı çıkmaktadır. 

22 Saçaklızâde’nin metni Sadruşşeria’nın irade-i cüz’iyyenin mahiyetiyle ilgili tarifi etrafında döner. 
Saçaklızâde Muhammed b. Ebu Bekir el-Maraşî, Risaletü’İrâdeti’l-Cüz’iyye, Marmara İlahiyat 
Fakültesi Kütüphanesi, Yazmalar, no: 306.

23 İrade bahislerinde bir takrir tarzı şeklinde ifadesini bulan bu ayrımın özellikle Mâturidî müellifler 
tarafından bir tasnif şekli olduğunu ifade etmekle iktifa edelim. Gerek Cüveynî’nin gerekse Fahrettin 
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İsferâinî’yi ayrıca ele alır. Ebu İshâk İsferâinî’nin “abdin asıl fiili iki müessir kudretin 
mecmû‘uyladır” ve Ebu Bekir Bâkıllânî’nin “‘abdin fiili mecmû‘-ı kudreteyn iledir” 
şeklinde Eş’arî çizgi içerisinde farklı bir yerde duran görüşlerini zikreder. Daha sonra 
her iki âlimi de “kudretullah asl-ı fiilde müessirdir ve vasf-ı fiilde abdin kudreti mü-
essirdir” fikri etrafında bir araya getirir. Eş’arî çizgi içerisinde benimsenen kulun fiile 
vasıf yönünden tesiri izahını tekrar eder. İtâat veya ma’siyet vasfıyla fiilde müessir 
olan kulun bu tesirle sorumluluğunu da temellendiren ve böylece Allah’ın hâlık sıfa-
tına da halel getirmeyen bu anlayış aynı zamanda Eş’arî çizginin Ebu Hasan El-Eş’arî 
sonrası geçirmiş olduğu değişim ve dönüşümü göstermesi açısından dikkate değerdir. 
Eş’arî sonrası meydana gelen bu değişim ve dönüşüm Eş’arî-Mâturidî yakınlaşması-
nın en mühim delillerinden birisidir. Osmanlı’yı doğrudan Eş’arî ve Mâturidî nitele-
mesinde bulunmaktan uzak durmayı gerektiren bu yakınlaşmayı Dâvud-ı Karsî Risâ-
le fî beyâni mes’eleti’l-ihtiyârâti’l-cüz’iyye ve’l-idrâkâti’l-kalbiyye’de İsferâyinî’nin 
görüşlerini Mâturidî’ye uygun bularak aramaktadır. Modernleşme döneminde Eş’arî 
ve Mâturidî arasını telife çalışan Harpûtî de Hâdimî üzerinden bu irtibat haritasını 
kullanacaktır.24

Müstakimzâde bu noktada Ebu Mansur el-Mâtürîdî’nin görüşlerine intikal et-
mektedir. Bu geçiş hem metnin nispetini hem de meselenin hangi fikrî çerçeveye ait 
olduğunu gösterir. Bu girişte “Amma Ebu’l-Hüdâ Ebu Mansûr Mâtürîdî radiyallahu 
anh buyurmuşlar ki ekser Ehl-i Sünnetin mesleki budur ki” diyerek Mâturidîliği Ehl-
i Sünnet’in çoğunluğu olarak takdim etmektedir.25 Müstakimzâde’nin tarifini Ehl-i 
Sünnet’in ekserisinin takipçisi olduğu Mâturidîliğe nispeti boşuna değildir. Mâturidî 
düşüncenin teşekkül devrelerinde Müstakimzâde’nin Mâturidîliğe nispet ettiği irade 
tarifiyle aynı çerçeveye sahip bir tanımı Türklerin müslümanlaşması sürecinden Os-
manlı’nın son asırlarına kadar Hanefî-Mâturidî çizgide kendini idrak eden bir anla-

Râzî’nin telakki ve teklifleri farklı tetkikleri kaldırır cinstendir. 
24 Modernleşmenin icbarları çerçevesinde mevzuya dahil olan Abdullatif Harpûtî, İsferâinî’yi merkeze 

alır: “Sadrüşşerîa ve muhakkik İbn-i Hümam işaretle ve üstadü’l-esâtize Ebu Said Hâdimî de sarahatle 
Üstad (İsferâinî) kavline tenzil etmişlerdir. İmam muşarileyhin kelâmını Üstad kavline tenzilin daha 
evla ve enseb olduğunu üstad-ı Mealî Mu’tadım Sarih Zade Abdulhamid Efendi (v.1902) İrade-i 
Cüz’iye Risale-i Halidiyesi şerhinde zikir ve beyan buyurmuş, İmam-ı muşarileyhin kavli Kadî ve 
Üstad kavillerinden birisine tenzil olunduğu cihetle başka müstakil bir kavil addolunmamıştır.” 
Abdullatif Harpûtî, Tenkihü’l-Kelâm fî Akâid-i Ehl-i İslam, İstanbul: Necm-i İstikbal Matbaası 1330, 
s. 242.

25 Bu giriş Osmanlı’nın Eş’arî mi Mâturidî mi olduğu ile ilgili tartışmalara çeşni katacak bir tanımlama 
demektedir. Osmanlı medreselerinde yaygın olarak okutulan Eş’arî eserler ve bunlara dair kaleme 
alınan Mâturidî şerh, haşiye ve ta’likler talebeye ilmi öğretmenin yanında geniş bir ilmî ve fikrî 
saha açarak meseleleri bir üst seviyeye taşıma imkânını bahşetmiştir. Bu arayış aynı zamanda 
Eşâire isimlendirmesiyle her iki mezhebi bir arada zikreden bir literatüre vücut vermiş ve birbiriyle 
ihtilat etmiş bu yapı imkânlar manzumesine dönüşmüştür. Îcî’nin Akâid-i Adûdiyye’sinde “Onlar da 
Eşâire’dir” şeklindeki ifadesine yönelik şârihlerin itirazları için bkz. İlm-i Kelâmdan Akâid-i Adudiyye 
Şerhi Celal Tercümesi, Ebu Abdullah Celaleddin Muhammed b. Esad b. Muhammed Devvani, müt. 
Serbestzade Ahmed Hamdi, Trabzon: Serasi Matbaası, 1311, s. 31-40.
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yışın din ve dünya telakkisini yansıtır: “Kulun fiili kesb yönünden kendisine; icâd ve 
yaratma cihetinden de Allah’a izâfe edilir.”26 

Müstakimzâde, Mâturidîlikte olduğu gibi fiili halk olarak Allah’a, kesb olarak 
kula nispet eder. Allah’ın, kulun iradesini esas alarak fiili halk ettiğine istinaden ceb-
ri inkâr ederek kulun fiildeki tasarrufunu ve bu tasarruf neticesinde meydana gelen 
dünyevî ve uhrevî mesuliyeti merkeze çeker.27 Hanefî-Mâturidî çizginin din ve dün-
ya telakkisini belirleyen bu anlayış; hukukî, siyasî ve içtimaî sorumluluğu esas alan 
bir düzlemde idrak ettiği kul-Allah ilişkisini Sünnî çerçevenin Allah’a herhangi bir 
zeminde ortak kabul etmeme hassasiyetini de izale eden bir denge arayışının vücut 
verdiği bir irade tanımına ulaşır. Bu noktada ‘abdin ol fiili evvela irâdesi şart-ı âdî 
oldu ve bu irâdenin muktezâsı tercihtir diyerek fiile yönelik kulun iradesini halk için 
şart-ı âdî görmesinin Mutezilî manada kula bir istiklâliyet vermek olmadığını vur-
gularken diğer taraftan bu kabulü, Eş’arîlikten ayrıştırmayı ihmal etmez. Eş’arîlerin 
ihtiyâr anlayışıyla kulun iradesini Allah’a nisbet etmelerinin cebrden kurtulmaya im-
kân tanımadığını belirtmesine rağmen Ebu Said Hâdimî gibi Eş’arîliğe cebr-i mahz 
suçlaması yöneltmeyerek cebr-i mutavassıt nitelemesiyle yetinip onları da klâsik 
Cebriyye’den ayırır. 

Müstakimzâde, tasavvuf düşüncesinin “cebr” fikriyle olan münasebetini paran-
teze alarak Mâtürîdî’nin irade anlayışında cebr bulunmadığını tekrar vurgular ve me-
selenin felsefî olarak çözümünü izah etme gereği duyar. Zımnen kabul ettiği cebrin 
nasıl anlaşılması gerektiği ile ilgili Mesnevî’nin bir beytine başvurur: 

În ne cebr în ma’nâ-yi Cabbâriyest 
Zikr-i Cabbârî berây-ı zâriyest28

Avni Konuk’un Türkçe’ye “Bu, cebir değildir; bu, ma’nâ-yı cebbâriyyettir. 
Cebbârlığın zikri tazarru’ içindir” şeklinde çevirdiği Mesnevî’nin 625. beyti kader 
bahsinin tasavvufî cephesine dair sıkça istidlal edilen (Enfal/17) ayetindeki “Attığın 
vakit sen atmadın velâkin Allah attı” ayetindeki manada cebr bulunmadığı ile ilgili 

26 el-Hanefî, Ebû Muhammed Osmân b. Abdullah b. Hasan el-Irakî, Kitâbu’l-Firaki’l-Müfterika beyne 
Ehli’z-Zeyği ve’z-Zendeka, thk. Yaşar Kutluay, Ankara, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yay. 
1961, s. 62; Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Tabsıratü’l-Edille, thk. Hüseyin Atay, Ankara 2004, II, 112; krş. 
Fatih M. Şeker, İslâmlaşma Sürecinde Türklerin İslâm Tasavvuru, Ankara Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 
2011, s. 481.

27 Hanefî-Mâtürîdî bir itikadî düşünceye sahip olduğunu eserlerinde beyan eden Müstakimzâde, bu 
risalesinde de Tokatlı İhsan Efendi’nin, Manzume-i Akâid olarak da meşhur olan Nazmu’l-Le’âlî’sine 
başvurur. Hanefî-Mâtürîdî aidiyetin esas olduğu Manzume-i Akâid’te bu durumu şu beyitle teyit eder:

a Ebu Mansûr-i Seyh-i Mâtürîdî
a  Hanefi mezhebi dehrün ferîdi 
a  Tokatlı İhsan Efendi, Nazmu’l-Le’âlî, Bayram Özfırat, Tokatlı İshâk Efendi’nin Nazmu’l-Ulûm, 

Nazmu’l-Le’âlî ve Manzûme-i Keydânî Adlı Mesnevileri içinde, s. 98.
28 Ahmed Avni Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, İstanbul: Gelenek Yayıncılık, 2004, I, 236.
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Mevlana’nın izahını içerir. Müstakimzâde’nin Mâturidî irade anlayışını temellen-
dirmek ve kula fiilinde “hâlık” vasfı vermemenin cebr olmadığı ile ilgili izah için 
başvurduğu bu beyit, fiillerin ve sözlerin Allah’tan olduğunu iddia etmenin insan 
irade ve ihtiyârını hiçe saymak manasına gelmeyeceğini ispat sadedinde serdettiği 
bir istidlaldir. Beytin şerhini yapan Ahmet Avni Konuk, cebrin olmadığını izah için 
vahdet-i vücud felsefesinden hareket eder ve ilim-malum ilişkisi üzerinden mâlumu 
a’yân-ı sâbite kabul ederek meseleyi bu varlık tasavvuruyla açıklama yolunu tutar.29 
Tazarru’nun zikrinin Allah’ın Cebbâr ismine yönelik bir emr-i irâdî olduğu iddiasıy-
la tasavvufun cebr-i mahz anlayışının iradî bir tercih olduğunu açıklamaya girişir. Bu 
noktada Müstakimzâde’nin ilgilendiği husus, fiil sonrasında Müslümanın takındığı/
takınacağı tavrın mahiyetine yöneliktir; “Mevlânâ’nın berây-ı zârî buyurdukları bu-
dur ki ba’de’l-vukû’ adem-i tahammül beyânıyla teysîr u ref’î niyâz olundu” diyerek 
kul-Allah ilişkisinin bir sonraki aşamada alacağı şekle yoğunlaşır. Bu, tasavvufî ma-
nada teslimiyeti esas alan ve “Lütfun da hoş kahrın da hoş” manasına mâ-sadak bir 
halet-i rûhiyeye matuftur. 

Klâsik kelâm disiplini içerisinde ilerleyen metne Mevlana’dan bir beyitle farklı 
bir boyut katması Müstakimzâde’nin kurduğu dengenin zeminiyle alakalıdır. Bu tav-
rın irade risaleleri çerçevesinde karşılaşılan bir durum olmaması dikkatimizi her şey-
den önce müellifin tasavvuf kültürüyle olan münasebetine çevirmemizi iktiza eder. 
Mehmet Emin Tokadî’den hem zâhirî hem batınî ilimleri tahsil eden Müstakimzâde 
Fıkh-ı Ekber okuduğu geleneğe yaslanarak Mâturidî bir çerçevede irade meselesinin 
cebrî taraflarını telafi ederken diğer taraftan Mesnevî üzerinden tasavvufî bir vadiye 
intikal eder ve Mâturidî izah biçiminin Mu’tezilî bir irade anlayışına bürünmesine 
müsaade etmez. Paradoks olarak anlaşılabilecek bu tavrın içtimaî-ahlâkî sahayla irti-
batlı ele alınması, mesuliyet fikrine dinî, ahlâkî, felsefî zemin arayışının bir neticesi-
dir. Bu, cebr fikrinin toplum nezdinde giderek yaygınlık kazandığı ile ilgili telakkiyi 
kabullenen fakat aynı zamanda bunu aşmaya çalışan bir çabaya tekabül eder. Müs-
takimzâde’nin selefi olan ve Birgivî tarîkini ihtiyâr eden Dâvud-i Karsî’nin irade 
ile ilgili risalesinde tasavvuf ve cebr arasında kurduğu ilişki üzerinden yöneltilen 
tenkitlere dolaylı cevap olarak da anlaşılabilir. Bunu yaparken hem fikrî hem hissî 
olarak tasavvufî mananın sıhhatinden şüphe etmeyen Müstakimzâde yatay manada 

29 A’yân-ı sâbite üzerinden her şeyi Allah’a irca ederek meseleyi izah eden Avni Konuk, vahdet-i vücud 
düşüncesinin özü olan Hak-halk birliğini Hakkın Zât’ını latîf kılınca Hak, kesif kılınca halk olduğu 
üzerinden çözüme kavuşturur. Bu durumda Âlem-i kesîfde insanlar tekevvün edince farklılaşmaları 
için Allah emr-i teklîfîsini peygamberler aracılığıyla insanlara bildirmiştir. Çünkü insanlar lisân-ı 
istidâd ile suver-i ilmiyye mertebesinde her neyi seçmişler ise bu âlemde de irade ve ihtiyârlarıyla 
yine onu seçmişler Hakk da onlara onu vermiştir. Cebr manasına anlaşılan şey, “her mazharın kendi 
hakikatinden kendisine vâkii’ olan” şeydir. Cebbâriyyet de hakikatleri olmayan fakat gayriyyet 
libasıyla mevhum olan varlıkların vücud-ı hakîkîde yok olmaları manasınadır. Mesnevî-i Şerîf Şerhi, 
I, 237-8. “Biz tavla oyuncuları gibiyiz. Hakikatte zara tâbîyiz; fakat oyunculuktaki mahâretimiz ve 
ihtiyârımız da inkâr olunamaz.” I, 238. 
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kabul ettiği irade vurgusunu dikey manada vahdet-i vücud felsefesi üzerinden cebre 
bağlayarak merbut olduğu ananeye dönüş yapar.30 Tasavvuf düşüncesinin iradenin 
varlığını kabul, havâs için inkâr avam için küfürdür kaziyyesini burada farklı bir 
muhtevaya büründürür. Kul, fiil öncesinde Mâturidî bir mesuliyet hissiyle iştirak et-
tiği fiilin neticesine tasavvufî bir teslimiyete rıza vererek kader kapısından girer ve 
böylece her şeye tahammülün yolunu öğrenir. 

Müstakimzâde meseleyi ele alırken tasavvuf kültürünün teslimiyet prensibine 
yaslanarak kader meselelerine dalmayı yasaklayan hadis ve rivayetler çerçevesinde 
“bu ef’âl-i ibâdda tafsîl-i mümilli vardır. Evlâ olan terk-i münâzara ile tefvîzü’l-ilm-i 
ilallah edib rızâ ve teslîmdir deyü İsfehânî ve Şeyh-i Ekmel vasiyet eylemişlerdir” 
diyerek meselenin tartışılmasını hoş görmemektedir. Bu durum, kelâm ilmine yö-
neltilen tenkitler zaviyesinden bakıldığında kazâ ve kader meselelerinden geniş halk 
kitlelerinin uzak durmasına yönelik bir çağrı mıdır? Yoksa bizatihi kelâm karşıtı bir 
teşebbüs müdür? Metnin kelâmî bir çerçeveyle başlaması bu ihtimali tasnif dışı bı-
rakır. Geniş halk kitlelerinin kelâmî meselelere dalmasına mani olma adına bir çaba 
gibi duran bu teşebbüs, daha hususi manasıyla, sûfî-meşreb bir isim tarafından tasav-
vuf vadisine sâlik olan kimselere yönelik bir çağrı niteliği taşımaktadır.

Kazâ’ya rızânın vâcib olduğunu fakat muktezîye rızanın vâcib olmadığını söyle-
yerek insan sorumluluğuna dönüş yapan Müstakimzâde; kazâ Hâlık Teâlâ tarafından 
olmağla rızâ vâcibdir. Lâkin muktezîye rıza vâcib değildir; zira halk tarafındadır di-
yerek Alak Suresi 1-2. ayetleriyle bunu delillendirir: Eûzu bi-rabbi’l-felak min şerr-i 
mâ hâlak. Kazâya rızâ vermek fikrinin fiil sonrası kul-Allah ilişkilerinde belirleyici 
olmasına matuf bu izah, aynı zamanda vuku bulan neticenin kabullenilmesine ve ku-
lun rızasının olmadığı neticeyi Allah’la irtibatlandırmasının önünü almaya dönüktür. 
Bu istisna, aynı zamanda Mâturidî irade anlayışına dönüştür. Fiilin tahakkuku son-
rasında takınılacak tavrın hem teslimiyete çıkması hem de rızâ zaviyesinden kazâ ve 
muktezî ayrımına tabi tutulması, müellifin kendi kanaati olarak takdim ettiği bir ara-
yışı da ifade etmektedir. O, Mevlana’nın tazarru’ olarak ifade ettiği hâlet-i rûhiyeyi 
aşmaya yönelik yapılan şeyleri rızâ dairesine almaz. Bu yüzden de Kur’an’da geçen 
dua ve niyaz ifadelerinin fiilin vukuu sonrasındaki hale râzı olmamaktan kaynaklan-
madığını ifade eder. İnsanın fiil sonrasındaki his ve tavırlarının Rabbî ennî messeni-
ye’d-durru (Enbiyâ-83) ve Lâ ilâhe illâ ente Subhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn 
(Enbiya-87) ve Rabbî lâ-tezernî ferden gibi dua ve taleplerin buna mani olmadığını 
belirterek kazâ ile mukzî arasında ayrıma gitmektedir. Buna göre kazâya rıza vacip 
iken kazânın neticesinde kullar aracılığıyla meydana gelen şeylere rıza vacip değildir. 
Hatta “küfre rıza küfürdür”31 kaziyesinde ifadesini bulan ve Sünnî telakkiyi Cebriy-

30 Müstakimzâde, vahdet-i vücut düşüncesinin çerçevesini Şerefü’l-Akîde’de yer yer izah etme gereği 
duyar. Sıfatlar bahsinde yaptığı bir izah için bkz. Fıkh-ı Ekber Tercümesi, s. 8. 

31 Teftazanî, Şerhu’l-akâid, İstanbul: Hacı Mahmud Efendi Matbaası, 1294, s. 38.
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ye’den ayıran bu tavır, kulu olup bitenler karşısında seyirci kalmaktan ve sorumluk-
tan kaçmaktan menetmektedir.32 

Fiilin neticesinde hâsıl olan neticeye yönelik bu telakki; Ehl-i Sünnet kazâ ve ka-
der anlayışının temelini oluşturur. Çünkü irade meselesinin iki tarafı vardır. Fiil, yara-
tılma bakımından Allah’a, sevap ve günah bakımından kula bakar. Müstakimzâde’ye 
göre kulun, fiilin vukuundan sonra neticeye râzı olması imanıyla ve Allah’ıyla olan 
münasebetine bağlıdır. Bu sebeple kulun fiile, yaratılmış olması hasebiyle, râzı olmak 
dışında bir seçeneği yoktur ve bu imanın gereğidir. Ama aynı zamanda fiilin neticesi 
olan şey, kulun kâinattaki şerre, kötülüğe râzı olması, ona boyun eğmesi ve dünyada 
bulunuş sebebi olan hayrı işleme vazifesini ortadan kaldırmaz. Müstakimzâde’nin 
“Ey derviş” diyerek özellikle tasavvuf yolunun yeni sâliklerine yönelik yaptığı izah 
ve tavsiyeler tasavvufî irade anlayışını da bu zemin üzerine inşa etme gayretinden 
kaynaklanır.33 Bu noktadan sonra metin teslimiyet merkezli bir muhtevaya bürünür.34 
Teslimiyet üzerinden manevî bir hiyerarşiyi esas alan bu ayrım, dikey olarak manevî 
mertebelerin teslimiyet esası üzerinden şekillendiği kanaatinden kaynaklanır. Diğer 
taraftan bu süreçteki dua ve niyazların hakikî manası, teslimiyet fikrine engel değil-
dir. Müstakimzâde, teslimiyet ve isyanın insanın elde edeceği neticelere tesir etme-
diğini esas alarak fiil öncesi teslimiyet fikrinin fiilin neticesini etkilemek adına faile 
bir şey kazandırmayacağını belirtir. Teslimiyet fikrinin cebr manasına bir telakkiye 
dönüşmesini ve modern manada tenkit edildiği şekliyle “ne yapalım kader böyley-
miş” düşüncesini reddeder. 

Bu izah tarzı Hanefî-Mâturidî irade anlayışının kelâmî sahada haiz olduğu insan 
irade ve sorumluluğunu merkeze çeken ve hatta Mu’tezile’ye yakın tutan bir irade 
anlayışının dışında bir çözüm arayışıdır. İbn Hümam, Sadruşşeria ve modernleşme 
devrinde başta Seyyid Bey olmak üzere birçok ismin irade-i cüz’iyyenin insanı fail 
bir konuma getirme çabalarının aksine insan sorumluluğunu ihmal etmeyen fakat 

32 Müstakimzâde, “Ma’siyetleri taatleri gibi değildir. Onların isyanları Hak Teâlâ’nın ilmiyle ve kazâsıyla 
ve kaderiyle ve meşiyyetiyledir. Lâkin emriyle ve rızasıyla ve muhabbetiyle değildir” diyerek emir, 
rızâ ve muhabbeti ayırmaktadır. Müstakimzâde, Fıkh-ı Ekber Tercümesi, Dersaâdet: İkdam Matbaası, 
1314, s. 19-20. Müstakimzâde’ye göre; mâsivânın vakt-i mahsusunda mevcut olmasına Allah’ın 
iradesinin taalluk etmesidir. Buna göre; “kader kazânın tafsilidir”. s. 5-6. 

33 Hayır ve şerri şu şekilde tarif eder: “Zâhirde şer görünen nesnelerde nice hikmetler ve hayırlar vardır.” 
Bu iki konuyu teslimiyet zemininde izah eden Müstakimzâde; “hayırla şer Hak Teâlâ’dandır. Lâkin 
hayrı bizzat maksûd olduğu sebebden Hak Teâlâ kazâ eylemiştir ve halk eylemiştir. Şer bizzat maksûd 
değildir. Belki bir şer nice hayra müeddî olmak cihetinden kazâ olunmuştur ve halk olunmuştur.” 
Fıkh-ı Ekber Tercümesi, s. 14-5. 

34 “Erbâb-ı tasfiyeye hizmet eyleye ki umûr-ı istidlâliyeyi keşifle şuhûd ve mevâdd-ı icmâliyyenin 
tafsîline suûd eylemek ol mi’râca münhasırdır. Pes ey derviş her ne ki senin şânında mukadder ola 
senin zıllin gibidir. Eğer ol âfitâb-ı tahkîkiyyeye teslîm-i küllî ile yüz tutsan ve raûnetle yüz çevirsen 
dahi senin sâyin ne ziyâde olur ve ne noksan bulur. Pes rûy-ı dîli ol afitâb-ı hakîkate müteveccih kılub 
kâdir oldukça me’mûrâta imtisâl ve menhiyyât vukûunda infiâl üzere olup “li-ya’budûne li-ya’rifûne” 
sırrı üzere hareketle sü‘adâya iltihâk ricâsında olasın.” (v. 2b)
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özellikle fiil sonrası insan psikolojisine yönelik bir teşebbüsü ifade etmektedir. Ha-
nefî-Mâturidî çizginin irade anlayışını inşa ettiği bir zemin olan Eş’arî ve Cebriyye 
karşıtlığı ile modernleşmeye uyumlu insan tipi arayışlarında ifadesini bulan irade-i 
cüz’iyye sahibi bir fert üzerinden yapılan tariflerin dışında bir irade arayışını ifade 
eder. Bu da devrin ve içtimaî şartların meseleye verdiği şekille alakalıdır. Devrinin 
tasavvufî havasında insan irade ve mesuliyetini bu zaviyeye yerleştirip insan mesuli-
yetini de kaybetmeyen bu izah aynı zamanda kelâm-tasavvuf arasında bir birliktelik 
arayışıdır. Daha üst bir ifade ile mezhepler arasındaki gerilimi Mâturidîlik-tasavvuf 
üzerinden çözme teşebbüsüdür. İrade anlayışını Mâturidî bir zeminde inşa eden ve in-
sanın iradesini mesuliyet ve hürriyet çerçevesine çeken Müstakimzâde diğer taraftan 
sûfî bir kazâ ve kader tanımını benimser.35 Kazâ ve kader tarifi ise Allah-kul ilişkisi-
ni açıklamaya yöneliktir. İnsan iradesi alanında Mâturidî bir zemine yerleşen insan 
mesuliyet ve hürriyeti, fiilin meydana geliş ve neticesi zaviyesinden sûfî bir kabule 
dönüştürülür. Bu durum, irade anlayışı hakkında gerek mezhepler gerekse disiplinler 
arası kabullerin dışında bir çözüm arayışını ifade eder. Türk insanının irade anlayışı 
etrafında vücut verdiği dünya ve ahiret telakkisinin temelinde ve hayat tarzının mer-
kezinde de bu kavrayış vardır. Siyasî ve hukukî zeminde mevcudiyeti ve mecburiyeti 
olan bu irade anlayışı aynı zamanda hayatın ve devletin devamı manasına bir zorun-
luluğu ifade ederken bunun yanında farklı katman ve meşreplerdeki insanların hayatı 
telakki tarzlarının devamını sağlamayı da hedeflemektedir. Müstakimzâde’nin bu iki 
tavrı birleştirdiği risalesindeki kelâm-tasavvuf birlikteliği mevcut hayat tasavvuru-
nun formüle edilmiş halidir. Vücut bulmuş bu telakki, modernleşmeyle birlikte iki 
ayrı taraf kabul edilinceye kadar devam edecektir. Bu, aynı zamanda siyasî, içtimaî 
ve ahlâkî olarak cemiyetin kıymet hükümlerine sirayet eden ıttıratsızlığın yol açtığı/
açacağı itikâdî, felsefî ve ahlâkî meseleleri tespit etmek ve mevcut muvazenesizliği 
aşmak çabasıdır. 

Müstakimzâde’nin risaleyi kaleme alış sebeplerini ve siyasetini birkaç maddede 
toplamak mümkündür. Buna göre;

1- Özellikle orta dönemin sonlarında artan irade risalelerinin kaleme alınış sâik-
lerini hatırladığımız zaman cebr fikrinin yaygınlaştığı ve irade-i cüz’iyye meselesi-
nin anlaşılması hususundaki kafa karışıklığının giderilmesi gerektiği iddiaları telif 
sebeplerinin başında gelir. Mâturidî aidiyeti ibraz etmesine rağmen kendine böyle bir 
misyon biçmeyen Müstakimzâde’nin bu risalesi; genel cebr fikrini eleştirmek yerine 
yer yer tasavvufî bir muhtevaya bürünmesi itibariyle irade risaleleri içerisinde farklı 
bir yerde durmaktadır.

2- Kelâmî-tasavvufî telakkinin birbirine yaklaşması olarak okunabilecek metnin 
muhtevası Mâturidî bir irade ve mesuliyet anlayışı ile başlayan ve tasavvufî bir irade 
ve teslimiyet fikriyle bitmektedir. İlk bakışta irade ve mesuliyet vurgusuyla cebre 

35 Müstakimzâde, Fıkh-ı Ekber Tercümesi, s. 5-6. 
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varan bir teslimiyet anlayışının klasik kelâm literatüründe birbirine muarız gibi dur-
ması aslında fiil öncesinde ve fiil anında Mâturidî bir irade anlayışıyla kulun üzerine 
düşeni ve sonrasında tasavvufî manada bir teslimiyet ve rıza fikrine yaslanması, irade 
meselesinde farklı bir çözüm arayışını ifade eder. 

3- Osmanlı ilim geleneğinin şerh-haşiye üzerinden tenkide tabi tutulması hesabı 
kolay verilebilecek işlerden değildir. Her şeyden önce şu risale de göstermiştir ki 
şerh-haşiyelerdeki telifin orijinal olup olmadığı bir tarafa sadece kelâmî saha için 
söyleyecek olursak irili ufaklı birçok risale kendini şerh-haşiye geleneğinden ayı-
rarak çeşitli meselelere dalmış ve fikir serdetmişlerdir. İsbât-ı vâcib, elfâz-ı küfür 
gibi kazâ-kader ve irade risaleleri de bu literatürden sadece birisidir. Bu literatürün 
Eş’arîlik, Mâturidîlik meselelerine getirdiği izahlar ve itikadî, ahlâkî ve içtimaî tespit 
ve teklifleri daha baştan bu iddiayı muattal kılacak cinstendir. 

4- Risaledeki kazâ ve kader tarifi, Allah-kul ilişkisini açıklamaya yöneliktir. İn-
san iradesi alanında Mâturidî bir zemine yerleşen insan mesuliyet ve hürriyeti, fiilin 
meydana geliş ve neticesi zaviyesinden sûfî bir kabule dönüştürülür. Bu durum, Os-
manlı’nın irade anlayışı etrafında vücut verdiği dünya ve ahiret tasavvurunun teme-
linde ve hayat tarzının merkezindeki telakkiyi tasvir ve tasnif çabası gibi durmaktadır. 
Hanefî-Mâturidî irade anlayışıyla tasavvufu aynı potada eriten Müstakimzâde’nin bu 
tavrında müşahede edilen kelâm-tasavvuf birlikteliği Türklerin Müslümanlaşmasına 
kadar geri götürülebilen bir hayat tasavvurunun formüle edilmiş halidir. Bu telakki, 
modernleşmeyle birlikte kelâm ile tasavvufun iki hasım taraf kabul edilmesine kadar 
devam edecektir.

5- XVIII. asırda kaleme alınan irade-i cüz’iyye risaleleri müelliflerinin Birgivî 
ile olan fikrî münasebetleri Müstakimzâde’nin metnini kaleme alışının muhtemel se-
beplerinden biridir. Hanefî-Mâtürîdî bir zeminde tasavvufa yönelik tenkitler yönelten 
Birgivî’nin izini takip eden irade risalesi yazarlarına karşı yine Hanefî-Mâturidî bir 
zeminde tasavvufî irade anlayışına yönelik istifhamları ve tenkitleri izaleye dönük-
tür. Metin içerisinde doğrudan Akkirmânî’den iktibasta bulunmaktan çekinmeyen 
Süleyman Efendi’nin diğer isimleri mevzubahis etmemesi diğer müelliflerin Birgi-
vî ile olan yakınlıklarının farkında olduğunu gösterir. Müstakimzâde’nin bu telifi, 
Birgivî’nin Hanefî-Mâturidî bir aidiyete sahip olarak tasavvufa yönelttiği tenkitlerin 
bu dönemde irade risalesi müellifleri tarafından yeniden üretilmesine karşı bir çıkış 
olarak da okunabilir. 

6- Müstakimzâde’nin teşebbüsü Osmanlı fikir ve his dünyasının aldığı istikameti 
tayin eden esas unsur olan tasavvuf ve Hanefiliği bir arada mezcetme ve Hanefî-Mâ-
turidî irade anlayışıyla tasavvufî anlayış arasındaki irtibatları bir dünya görüşüne dö-
nüştürme gayretidir. Tasavvufla manevî cepheyi, Hanefîlikle fıkhî zemini ve Mâturi-
dîlikle itikadî sahayı tahkim eden, değiştiren, dönüştüren ve en nihayetinde üçünü bir 
potada eritip bir hayat tasavvuru teşkil etme potansiyeli arayan bu çaba; aynı zaman-
da Osmanlı’nın asırlardır fiilî olarak inşa ettiği bu zemini bazı şeylerin inkıraza yüz 
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tutmaya başladığı zamanların ilacı olarak görme ve gösterme gayretinin neticesidir. 
Bu çaba, her şeyden önce Osmanlı tecrübesinin kıymet hanesine yazılmayı hak eder. 

Neşre dair:
Risâletü’l-İrâdeti’l-Aliyyeti’l-Celiyyeti fi’l-İrâdeti’l-Cüz’iyyeti’l-Külliyyeti adlı 

bu risâlenin ulaşabildiğimiz dört nüshası vardır. Müstakimzâde hakkında mufassal 
bir biyografi kaleme alan İbnülemin’in “El-İrâdetü’l-Aliyyetü’l-Celiyyetü fi’l-İrâde-
ti’l-Cüz’iyyeti’l-Külliyyeti” ismiyle kaydettiği bu risale için “İrâde-i Cüz’iyye ve 
külliyeye dair tahkîkâtı ve Cebriyye, Eş’arîyye, Mu’tezile, Felâsife ile Ehl-i Sün-
net’in zehâbını mütebeyyindir” takdiminde bulunur. Eserin İstanbul’un çeşitli kü-
tüphanelerinde nüshaları vardır. İbnülemin, Pertev Paşa, Dârulfünûn Kütüphanesi ve 
Fatih nüshalarından bahseder.36 Dört nüsha şunlardır: 

1. Fatih Kütüphanesi numara 5451’de kayıtlı nüsha Müstakimzâde’nin kendi 
hattıyladır.37 3 varak olan bu nüshanın kenarlarına yer yer notlar düşülmüştür. Müs-
takimzâde’nin eseri kendi hattıyla kaleme aldığına dair en kuvvetli karine metnin 
sonundaki 1185 tarihidir. Kendisi 1202’de vefat eden Süleyman Efendi’nin el yazı-
sına çok benzeyen bu nüshanın hayatta iken kaleme alınmış olma ihtimalinin yüksek 
olduğu ortadadır. Bu durumda metnin risalenin kaleme alınış tarihi de 1185/1771-2 
olmalıdır. Biz de bu işaretlere istinaden bu nüshayı esas aldık. 

2. “Risâletü’l-İrâdeti’l-Aliyyeti’l-Celiyyeti fî İrâdeti’l-Cüz’iyyeti ve’l-Külliyye-
ti” başlıklı nüsha, Hacı Mahmud Efendi Kütüphanesi numara 1997’de kayıtlıdır ve 
3 varaktır. Yukarıdaki nüshadan istinsah edildiği anlaşılan bu yazma esas aldığımız 
metne en yakın olanıdır. 

3. “Risâle-i İrâde-i Cüz’iyye” adıyla Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar, 
numara 1387’de kayıtlı bu nüsha da 3 varaktır. 

4. “Risâle-i İrâde-i Cüz’iyye li-Müstakimzâde” adıyla Süleymaniye Kütüphane-
si Pertev Paşa numara 614’de kayıtlı bu nüsha 5 varaktan ibarettir. 

Yayına esas aldığımız metinde noktalama işaretleri yerine kullanılan ve tehzib 
sanatında “nokta” diye isimlendirilen ayırıcı işaretler konulmuştur. Biz yayına ha-
zırlarken bunları, yerine göre virgül ve nokta ile ifade ettik. Bunun dışında metne 
müdahil olmadık. Nüshalar arasında tek fark Pertev Paşa nüshasında görülen satır at-
laması ve esas aldığımız nüshaya müellifin düştüğü derkenardır. Nüshalar arasındaki 
farklılıkları dipnotlarda gösterdik.

36 İbnülemin, Müstakimzâde, s. 37. 
37 Müstakimzâde’nin el yazısı örneklerini İbnülemin, Tuhfe’nin baş tarafına almıştır. Bunlar için bkz. 

Müstakimzade Süleyman Sa’deddin Efendi, Tuhfe-i Hattâtîn, Baş taraf.
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 B. Müstakimzâde Sa’deddin Süleyman Efendi’nin 
      Risâletü’l-İrâdeti’l-Aliyyeti’l-Celiyyeti 
      fi’l-İrâdeti’l-Cüz’iyyeti’l-Külliyyeti adlı risalesi 

Risâletü’l-İrâdeti’l-Aliyyeti’l-Celiyyeti fi’l-İrâdeti’l-Cüz’iyyeti’l-Külliyyeti38

Bismillâhirrahmânirrahîm
El-hamdüli’llahi’l-celîlü’l-cabbâr, el-Fâilü’l-muhtâr, el-Kaviyyu’l-Kahhâr, el-

Kayyûmü’s-Settâr, el-Musavvirü’l-Gaffâr ve’s-salâtü ve’s-Selâmu ale’l-Mustafa el-
Muhtâr ve ala âlihi’l-ahyâr ve ashâbuhu’l-ebrâr. Emmâ ba’d eradtü en-ektübe zalike’l-
makâle muhtasiratu’l-kîli ve’l-kâli fe-halaka bi-kudretihi el-vâli’l-müteâl ve cema’tü 
tilke’l-kelimâti’l-müfîdeti bi-akdârihi’l-masûn-i Teâlâ amme-yekûlü’z-zâlimûn Celle 
Celâlühü ve amme nevâlühü. Ma’lûm ola ki icmâlen cebr bahsi böyle takrîr u tahrîr 
olunur. Cebriye der ki ‘abdin fiilinde ‘abdden asla kudret yoktur. Te’sir ancak kud-
ret-i kâhire-i Cabbâr-ı Teâlâ’dandır. Eş’arîyye der ki irâdemizde mecbûr, ef‘âlimizde 
muhtârız. Mu’tezile der ki ‘abdin fiili kendi kudretiyledir. Fakat îcâb u ızdırâr yoktur. 
Felâsife der ki ‘abdin fiili îcâb iledir; tehallüf mümteni’dir ve bu meslek, Mevâkıf’da 
mukarrer olduğu üzere İmamu’l-Harameyn’den dahi menkûldür. Lâkin Şerh-i Makâ-
sıd’da der ki İmamu’l-Harameyn İrşâd nâm eserinde “cemî’-i havâdisin hudûsu Alla-
hu Teâlânın kudretiyledir” dediğini nakledip Mevâkıf’daki sühan, İmâm’a iftiradır de-
miş oldu. Üstad Ebu İshâk İsferâinî dahi buyurur ki; abdin asıl fiili iki müessir kudretin 
mecmû‘uyladır ve Ebu Bekir Bâkıllânî dahi der ki ‘abdin fiili mecmû‘-ı kudreteyn ile-
dir.39 Lakin kudretullah asl-ı fiilde müessirdir ve vasf-ı fiilde abdin kudreti müessirdir. 
Yani ‘abdden sâdır olan fiil itâat veya mübâh veya ma’siyet vasfıyla olmak sûretidir. 
Amma Ebu’l-Hüdâ Ebu Mansûr Mâtürîdî radiyallahu anh buyurmuşlar ki[1a] ve ekser 
Ehl-i Sünnetin mesleki budur ki abdin fiili îcâden kudret-i kadîr-i Teâlâ ile ve kesben 
‘abdin kudreti ile vâki’ olur. Makdûr-ı vâhid iki kudret tahtında dâhil olmakta cihetleri 
muhtelif olduk da mâni’ yoktur ki cihet-i îcâd Hak Teâlânın makdûru ve cihet-i kesb 
‘abd-ı Hudâ’nın makdûrudur ve halk âlete muhtaç değildir. Amma kesb âlet iledir ve 
kesb mahall-i kudretdedir, halk mahall-i kudretde değildir ve kesb ile kâdir müteferrid 
olmaz; amma halk ile münferid olur. Bunda ehl-i tahkîk dediler ki ‘abd bi’l-ihtiyâr 
fâildir demek abd ef’âlini kasd u irâde ile mûcid olur demektir. Maaheza Hak Teâlâ 
halk-ı ef‘âlde müstakildir ve dahi makdûr-ı vâhid cihetleri müttehid olan iki müstakil 
kudret tahtında dâhil olmaz ve bu sühanın metâneti bî-şübhedir. Bu mütezayyıkdan 
tahlîs-i girîbân da halk Hakkın ve kesb ‘abdindir demek lâzım değildir. Lakin ‘abdin 

38 “Risâletü’l-İrâdeti’l-Aliyyeti’l-Celiyyeti fî İrâdeti’l-Cüz’iyyeti ve’l-Külliyyeti”, Hacı Mahmud Efen-
di, nr. 1997. “Risâle-i İrâde-i Cüz’iyye”, Yazma Bağışlar, nr. 1387. “Risâle-i İrâde-i Cüz’iyye li-Müs-
takimzâde”, Pertev Paşa nr. 614.

39 “abdin asıl fiili iki müessir kudretin mecmû‘uyladır ve Ebu Bekir Bâkıllânî dahi der ki” bölümü Pertev 
Paşa, [v. 1b]’de yoktur. 
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kudreti mahzâ medârdır. ‘Abdin sarf-ı kudret etmesi âlete mübâşeretdir40 mümkün 
olan fiili kasdıyla; amma Hâlık Teâlâ’nın sarf-ı kudret etmesi ol fiil-i mümkini îcâd 
iledir ve dahi fiil tâbiri âmmdır. Amma Hâlık ismi Bâri-i Teâlâya hâsdır; kesb ismi 
‘abde hâs olduğu gibi. İşte bu takrîr Kifâye-i Sâbûnî’de ve Mesâlik-i Mestçizâde’de41 
dahî mevcûddur; yani Hâlık Teâlâ ‘abdde kudret halk eyledi. ‘Abd ol kudret ile fiile 
ve terke kâdir olur ve irâde dahi halk eyledi ‘abd ol irâde ile fiilden veya terkten birini 
tercih edip pes kudreti ala-vefki’l-irâde taalluk eyleye.42 Alât u devâ‘iyi43 sarf eyledi 
ki akabinde Allahu Teâlânın dahi irâde ve kudreti ol fiili halk etmeğe taalluk eyleye. 
Hâlık Teâlâ ol fiili halk eylemekte ‘abdin ol fiili evvela irâdesi şart-ı âdî oldu ve bu 
irâdenin muktezâsı tercihtir; pes [1b] mahzûr yoktur. İşte bu kayd ile cebre veya mez-
heb-i i’tizâle44 dahi rücû’ lâzım gelmez. Fiili abde isnâd kesbi sebebiyledir. “Darabe 
Zeydün Amr’an” gibi “darbı” Zeyd’e isnâd hakîkat-i lügaviyyedir ve Hakka isnâd-ı 
darb onu halk etmesiyledir. Pes fiil âmm45 olduğunda şüphe yoktur ve hakem ve adl 
ism-i şerîfleri dahi mu‘attallar olmak lâzım gelmez ki ta’tîl-i esmâ mezheb-i Man-
sûr’da câiz değildir. Hatta Nazmu’l-Le’âlî’de Rızâyî46 der ki;

Belî var abde fi’l-i ihtiyârî
Değildir cebr-i mahz u iztırârî
Bu cüz’-i ihtiyâriyle muhâtab
Olur gâhî müsâb u geh muâkab
Hüdâ Hâlıkdur ancak abd kâsib
Bu tahkîk üzeredir bu söz münâsib
Bu emrün itibarîdür vücûdu
Zihinden gayriye yoktur vürûdu

Lâkin Eş’arî ihtiyârı ve fiili dahi Allah u Teâlânın mahlûkudur demekle fiili 
‘abde nisbet edemedi. Pes cebr-i mutavassıtdan47 halâs mümkün olmadı; amma İmâ-
mü’l-Hüdâ’dan olan takrirde asla cebr yoktur ki Hazret-i Mevlevî48 dahi buyurur: 

În ne cebr în ma’ni-yi Cabbâriyest 
Zikr-i Cabbârî berây-ı zâriyest49

40 “âlete mübâşeretdir” ifadesi Pertev Paşa’da yoktur. [v. 2a]
41 “Mestçizâde’de dahi” Hacı Mahmud Efendi, [v. 1b]
42 “Abdin fiile tehtiye’ ve ihtiyacına Arab, irâde ta’bîr ider. Fe-vecede ilâhen cidâren turîdü en yenkıza 

gibi. İmza”, Derkenar’dadır. Fatih, nr. 5451.
43 “devâyı”, Pertev Paşa, [v. 2b]
44 “cebre ve i’tizâle”, Hacı Mahmud Efendi, [v. 1b]
45 “fiili âlim olduğunda” Pertev Paşa, [v. 2b.]
46 İshâk Bin Hasan Tokatî (vefatı: 1100/1688). Divan Şairi. Bayram Özfırat, Tokatlı İshâk Efendi’ninNaz-

mu’l-ulûm, Nazmu’l-le’âlî ve Manzûme-i Keydânî Adlı Mesnevileri, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.
47 “Cebr” ibaresi Hacı Mahmud Efendi [v. 2a]de yoktur.
48 “Hazret-i Mevlânâ dahi buyurur” Pertev Paşa, [v. 3a]
49 “Bu, cebir değildir; bu, ma’nâ-yı cebbâriyyettir. Cebbârlığın zikri tazarru’ içindir.” Ahmed Avni 
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Bu ef’âl-i ibâdda tafsîl-i mümilli vardır. Evlâ olan terk-i münâzara ile tefvîzü’l-
ilm-i ilallah [3a] edib rızâ ve teslîmdir deyü İsfehânî ve Şeyh-i Ekmel vasiyet eylemiş-
lerdir. Kaldı ki kazâ ve kader; fakîr direm ki; kazâ Hâlık Teâlâ tarafından olmağla rızâ 
vâcibdir. Lâkin makzîye rıza vâcib değildir; zira halk tarafındadır ve buna müeyyed-
dir ki “eûzu bi-rabbi’l-felak min şerr-i mâ hâlak” buyuruldu. Mevlânâ’nın berây-ı zârî 
buyurdukları budur ki ba’de’l-vukû’ adem-i tahammül beyânıyla teysîr ü ref’î niyâz 
olunur ki: “Rabbî innî messeniye’d-durru” ve “lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî küntü 
mine’z-zâlimîn” ve “Rabbî lâ-tezernî ferden” deyü ricâmend olub ve sâbır ve mü’min 
ve hâşi’ olmalarına münâcâtları mâni’ olmayub müstecâbü’d-da’ve olmuşlardır. İşte 
kazâ ile [2a] mukzî bu takrîr ile tefrîk olunur. Netîce-i sühan bunun gibi umûra kemâ-
yenbağî râgıb-ı şuûra gerekdir ki erbâb-ı tasfiyeye hizmet eyleye ki umûr-ı istidlâliyeyi 
keşifle şuhûd ve mevâdd-ı icmâliyyenin tafsîline suûd eylemek ol mi’râca münhasırdır. 
Pes ey derviş her ne ki senin şânında mukadder ola; senin zıllin gibidir. Eğer ol âfitâb-
ı tahkîkîye teslîm-i küllî ile yüz tutsan ve raûnetle yüz çevirsen dahi senin sâyen ne 
ziyâde olur ve ne noksan bulur. Pes rûy-ı dili ol afitâb-ı hakîkate müteveccih kılub kâdir 
oldukça me’mûrâta imtisâl ve menhiyyât vukûundan infiâl üzere olup “li-ya’budûne li-
ya’rifûne” sırrı üzere hareketle sü‘adâya iltihâk ricâsında olasın ki demişler. Şiir:

Lev lem türid neyle mâ ercû ve atlubuhu 
min fazli cûdike mâ-allemtenî et-talebâ50

mezâkı nazm olan tâlibân-ı hakikat için üstâd-ı zamân Şeyh Îsâ el-Halvetî beyânı bu 
mahalde hâtime-sühan kılındı. Nazm:

Makdûr-ı ezel her şey ger tâ‘at u ger noksân
Kullar anı muzhirdir it böyle bunu iz‘ân
Elbetde kamu mahlûk kesb üzre olur mücza
Hiç kimseye zulm olmaz fi’n-nâr ve fi’r-rıdvân
Sa’y eyle düru7ş sen de ol kâr-ı itâatde 
Kaç cürm ü meâsîden ızhâr ide gör ihsân
İmân-ı kader farzdır inkâr-ı kader bid’at
‘Akd etdi bunu böyle sünnetde olan ihvân
Meksûb-i ibâd mahlûk makdûru kulun meksûb
Kesbinden olur mes’ûl ger fâide ger hüsrân 
Her şeyde yine te’sir ol Fâil-i Muhtârdan 
Fi’linde ‘ibâd muhtâr cebr eylemedi Rahmân
Bildin ise sen mahvı her şey yine Allah’dan [2b]
Bu ilmin ‘iyân olsa bu hâle denir irfân.

Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, I, 236.
50 “Eğer senin fazlından istediğimi, arzu ettiğimi bana vermek istemeseydin bana talep etmeyi öğretmez-

din.”
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Hâtime

Sûre-i Tekvîr âhirinde Hak Teâlâ buyurur: “İn hüve illâ zikrun li’l-âlemîn li-
men şâe minküm en yestekîme ve mâ teşâûne illâ en yeşâallâhu rabbu’l-âlemîn”. 
Şâfiiyyeden Şeyh Eş’ârî der ki bu âyet-i kerîmenin “Ve mâ teşâûne illâ en yeşâal-
lâhu” manası “Ey kullar sizler istikâmeti murâd eylemezsiz; meğerki Allahu Teâlâ 
irâde-i istikâmetinizi murâd eyleye. Bunda cebr zâhirîdir; zira ‘abdin irâdeti Allahu 
Teâlâ’nın ‘abdin irâdesini irâdesine müteallik oldu.51 Lâkin İmâmu’l-Hüdâ Hanefiy-
ye’den Ebu Mansûr Mâtürîdî ayet-i şerîfenin manasında buyururlar ki; “Ey kullar 
sizler istikâmetinizi murâd edip vücûda getirmezsiz; meğer Allahu Teâlâ ol istikâmeti 
murâd eyleye ve halk eyleye; ol vakitde istikâmet vücûda gelür. Yoksa mücerred 
‘abd irâdet-i istikâmet etmek Allahu Teâlâ irâdet-i istikâmet eylemedikçe istikâmete 
vücûd veremez. Bir mana dahi verir: “İllâ en yeşâallâhu” olan meşiyyetin mef’ûlü 
meşiyyet-i ‘abd değildir. Eş’ârî dediği gibi ki hatta cebr lâzım gele. Belki meşiyyet-i 
‘abdin mukaddimesi olan tasavvur ve tasavvurdan münbais olan şevktir. Pes buyurur: 
Ey kullar sizler istikameti murad etmezsiz ki Allah u Teâlâ sizin irâdenizin52 mukad-
dimesi olan tasavvuru ve şevki murâd eyleyüb halk eyleye. Ol vakitde istikâmetiniz 
vücûda gelmek mümkün olur; zira Hak Teâlâ ‘abdde şevk yaratmakdan ‘abd irâdetini 
sarf iktizâ eylemez. Belki şevk bâki iken bir mâni’ ârız olup irâdesini ‘abd terk eyle-
mek mümkündür. Pes cebr bulunmaz. 

Vallâhu yekûlü’l-hakka ve Hüve yehdiye’s-sebîle.53 Haza min menhi’llahi Teâlâ 
alâ hâtırî el-Fâtiri’l-İrâde 

el-‘Abdü’l-âciz Müstakimzâde Kânellahu Teâlâ leh. 
1185.54

Temmet. [3a]

51 “Zira ‘abdin irâdeti Allahu Teâlâ’nın ‘abdin irâdesine müteallik oldu.”, Yazma Bağışlar, [v. 3a]. “Zira 
‘abdin irâdeti Allahu Teâlâ’nın irâdesini irâdesine müteallik oldu.” Hacı Mahmud Efendi, [v. 2b].

52 Pertev Paşa nüshasında; “…mukaddimesi olan tasavvur ve tasavvurdan münbais olan şevktir. Pes 
buyurur: Ey kullar sizler istikameti murad etmezsiz ki Allah u Teâlâ sizin irâdenizin…” bölümü 
atlanmıştır. 

53 Yazma Bağışlar: “Temmet hazihi’r-risâletü irâdeti’l-cüz’iyye gaferehu zünûbehu Âmîn. Temmet”. 
Pertev Paşa’da burdan sonrası yoktur. 

54 “Heze min menhi’llahu Teâlâ ala hatti’l-Fâtır/El-irâdetü’l-abdü’l-âciz.” Hacı Mahmud Efendi, [v. 3a]. 
“Hazihi’r-risâletü irâdeti’l-cüz’iyye gaferahu zünûbehu Amîn”; Yazma Bağışlar, [v. 3b]. 
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REDDİ’L-ENZÂR’I BAĞLAMINDA BİR TAHLİL*

İbrahim Halil Üçer**

THE PROBLEM OF UNITY OF DEFINITION IN THE LATE PERIOD OF
 ARABIC LOGIC: A READING THROUGH MOLLA HUSREV’S 

NAQD AL-AFKÂR FÎ RADD AL-ANZÂR

ABSTRACT
Connections between definition and what is defined precipitate a reciprocal rela-
tionship between the approach toward the relation between the parts of definition, 
or genus and differentia, and the approach toward the relation between the parts 
of individual composite substances, or matter and form. For instance, Avicenna’s 
innovative theory on the generation and structure of sensible substance carries 
profound importance in comparison with his theory of definition. In this regard, 
when compared to Aristotelian and Neo-Platonic framework, Avicenna’s recon-
sideration of the definition’s parts, its unity and relation with what is defined 
help us to further elaborate on significant transformations in the formulation of 
his theory. This paper examines the relationship between genus and differentia 
by focusing on the consequences of the ideas about the nature of this relati-
onship in terms of the metaphysical structure of sensible substance within the 

* Bu çalışma, Bursa Üniversitesi İlahiyat Fakültesince 18-20 Kasım 2011 tarihleri arasında Bursa’da 
düzenlenen Uluslararası Molla Hüsrev Sempozyumu’nda sunulan tebliğin makale haline getirilme-
siyle oluşmuştur. Bu makalenin telifi, konuyla ilgili yazmaları cömertçe paylaşarak meseleye dik-
katimi çeken İhsan Fazlıoğlu’na çok şey borçludur. Ayrıca makaleyi okuyarak değerlendirmelerini 
paylaşma nezaketi gösterdikleri için İhsan Fazlıoğlu’na ve Ömer Türker’e müteşekkirim. 

**   Arş. Gör. Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü. 
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, Ekim 2012, s. 97-122
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framework of Molla Husrev’s discussion of the problem in al-Muhâkemât. For 
this purpose, the paper aims to discuss continuities and transformations in the 
conception of genus and differentia during the late period of Arabic Logic, and 
to compare them with Avicenna’s theory of definition and sensible substances.  
Key Words: Late period of Arabic logic, Molla Khusraw, unity of definition, 
relation between genus and differentia, causality. 

ÖZET
Tanımın parçalarını teşkil eden cins ve fasıl arasındaki ilişkinin mahiyetiyle il-
gili herhangi bir tutum, tanım-tanımlanan ilişkisi temelinde madde-suret iliş-
kisinin mahiyetiyle ilgili tutumları da belirler. Benzer şekilde bileşik cevherin 
parçaları olan madde-suret ilişkisine dair yaklaşımlar farklılaştığı ölçüde, cins-
fasıl ilişkisine dair yaklaşımlar da farklılaşır. Örnek olarak, İbn Sina’nın tanı-
mın parçaları, birliği ve tanımlananla ilişkisi problemleri etrafında geliştirdiği 
düşünceler, madde-suret ilişkisiyle ilgili görüşündeki farklılaşmalar nedeniyle, 
Aristotelesçi ve Yeni-Eflatuncu arka plana nispetle önemli bir dönüşümün iz-
lerini taşır. Benzer şekilde, duyulur cevherin yapısı ve meydana gelişiyle ilgili 
olarak İbn Sina’dan farklı düşünen bir kelamcıya ait cins ve fasıl tasavvurunun 
hala bütünüyle İbn Sinacı bir karakter taşıyıp taşımayacağı önemli bir sorudur. 
Bu tebliğde, cins-fasıl ilişkisi tasavvurunun müteahhir dönem mantığındaki sü-
reklilik ve dönüşümleri Molla Hüsrev’in el-Muhâkemât’ı üzerinden İbn Sinacı 
bağlamla münasebeti etrafında tespit ve tahlil edilmeye çalışılacak; bu süreklilik 
ve dönüşümlerin duyulur cevher teorisiyle ilişkisi tartışılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Müteahhir dönem mantık düşüncesi, Molla Hüsrev, tanı-
mın birliği, cins-fasıl ilişkisi, illiyyet.

...

Bu çalışmada Molla Hüsrev’in Nakdu’l-efkâr fî reddi’l-enzâr1 adlı eserinin man-
tık bölümünde yer alan, cins-fasıl ilişkisi ve tanımın birliği meselesi ve bu meselenin, 
kelâmî bakış açısıyla, illiyet problemi etrafında doğurduğu sorunlar ele alınacaktır. 
Bunlar arasında, duyulur cevherin ve tanımın birliği ile bu birliği sağlayacak şekilde 
cevherin ve tanımın parçaları arasında nasıl bir ilişki kurulacağı gibi sorular yer alır. 
Bununla birlikte söz konusu meseleleri müteahhir dönem kelâm ve mantık metinleri 
üzerinden tartışma yönündeki her teşebbüs, aynı zamanda şu soruyla da yüzleşmek 
durumundadır: İbn Sînâcı illiyet ve kuvve teorisi reddedilerek, kelâmî bir bakış açı-

1 Eserin adı için bkz. Molla Hüsrev, Nakdu’l-efkâr, Süleymaniye Ktp. Atıf Efendi, nr. 276, vr. 161b; 
Kılıç Ali Paşa, nr. 525, vr. 80b; Fatih, nr. 2987, vr. 106b. 
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sı dahilinde cins-fasıl mefhumlarıyla tanım teorisi inşa edilebilir mi? Daha açık bir 
ifadeyle: İbn Sînâcı tanım teorisi ve cins-fasıl mefhumları, herhangi bir dönüşüme 
uğramaksızın, cevher-araz ayrımıyla düşünen bir zihinde kendisine rahatlıkla yer 
bulabilir mi? Bu sorular daha önce Michael E. Marmura ve Richard M. Frank gibi 
araştırmacıların Gazzâlî özelinde tartıştıkları şu temel soru etrafında anlam kazanır: 
Gazzâlî’den itibaren müteahhir dönem kelâmcıları, İbn Sînâcı mantık ve kelâmî koz-
molojiyi nasıl telif etmişlerdir?2 Kuşkusuz bu çalışma, böyle zor ve kapsamlı bir 
soruyu kısa bir makale üzerinden cevaplamaya teşebbüs etmeyecektir. Bunun yerine, 
cins-fasıl ilişkisi söz konusu olduğunda, İbn Sînâ külliyatında sıkça rastlayacağımız 
bir ifade etrafında gelişen yorum geleneğini, üç risale ve bu risalelerin temel kay-
nakları üzerinden tartışarak, baştaki daha dar kapsamlı soruya cevap aramaya çalı-
şılacaktır. Bu risalelerden ilki Alâeddîn er-Rûmî’nin3 (ö. 841/1438) en-Nükât ve’l-
es’ile’si, ikincisi Molla Sirâceddîn’in4 Kâşifetü’ş-şübuhâti’l-Alâiyye’si, üçüncüsü ise 
Molla Hüsrev’in (ö. 885/1480) Nakdu’l-efkâr fî reddi’l-enzâr’ıdır. 

Molla Hüsrev’in eseri muhâkeme tarzında telif edilmiştir. Müellifin muhâkeme 
ettiği görüşler kendisinden yaklaşık yarım asır önce yazılmış, biri Alâeddîn er-
Rûmî’ye, diğeri ise Molla Sirâceddîn’e ait iki risalede yer alır. Alâeddîn er-Rûmî 
ve Molla Sirâceddîn Sultan II. Murad devrinde yaşamış alimler olup, Rûmî en-
Nükât ve’l-es’ile, Molla Sirâceddîn ise bu eserdeki sorulara cevap olarak Kâşifetü’ş-
şübuhâti’l-Alâiyye adlı eserini Sultan II. Murad’a takdim etmiştir.5 

Alâeddîn er-Rûmî ve onu takiben Molla Sirâceddîn ile Molla Hüsrev’in eseri, 
her biri belli ilimlere tekabül eden altı fasıl halinde düzenlenmiş ve her fasılda bu 
ilimlerin o dönemde öne çıkan çeşitli meseleleri ele alınmıştır. Tartışmanın kayna-
ğı olan müellif Alâeddîn er-Rûmî’dir. Altıncı fasılda mantıkla ilgili meseleleri ele 
alan Rûmî, bu faslın sekizinci bahsinde, cins-fasıl ilişkisini tartışır. Burada Rûmî, 
Kutbeddîn Râzî’nin (ö. 766/1364) Levâmiu’l-esrâr fî Şerhi Metâlii’l-envâr’ından 
yola çıkarak faslın cinsin varlığının illeti olduğu şeklindeki bir görüşü sunar. Son-

2 Bkz. Michael E. Marmura, “Ghazâlî and Demonstrative Sciences”, Journal of the History of 
Philosophy 3, (1965): 183-204; Marmura, “Ghâzalian Causes and Intermediaries”, JAOS 115 (1995): 
89-100; Marmura, “Gazâlî’nin Mantık ve Dînî Olmayan İlimlere Bakışı”, çev. İbrahim Çapak, 
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (2004): 25-42; Richard Frank, “Al-Ghâzâlî’s Use of 
Avicenna’s Philosophy”, Revue des etudes islamiques 55-57 (1987-89): 271-85; Frank, “The Structure 
of Created Causality According to al-Ash‘arî”, Studia Islamica 25 (1966): 13-75;  Frank, Creation and 
the Cosmic System, Al-Ghazâlî and Avicenna, Heidelberg: Carl Winter, 1992. 

3 Alâeddîn er-Rûmî’nin genel olarak biyografisi için bkz. Musa Alak, “Molla Hüsrev’in Belâgat 
İlimlerine Dair Hâşiye ale’l-Mutavvel Adlı Eseri”, Molla Hüsrev Sempozyumu Bildiri Kitabı, içinde, 
dn. 10., yakında yayımlanacak. 

4 Molla Sirâceddîn’in genel olarak biyografisi ve bazı yazmalarda Sirâceddîn et-Tevkiî olarak işaret 
edilen âlimden farklılığı için bkz. Musa Alak, “Molla Hüsrev’in Belâgat İlimlerine Dair Hâşiye ale’l-
Mutavvel Adlı Eseri”, Molla Hüsrev Sempozyumu Bildiri Kitabı, içinde, dn. 13., yakında yayımlanacak.

5 Alâeddîn er-Rûmî, en-Nükât ve’l-es’ile, Süleymaniye Ktp. Şehit Ali Paşa, nr. 227, vr. 1b; Molla 
Sirâceddîn, Kâşifetü’ş-şübuhâti’l-Alâiyye, Süleymaniye Ktp. Kadızade, nr. 101, vr. 5b. 
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rasında bu görüşün, mantıkçılara (mantıkıyyûn) atfettiği bir delilini tartışarak, kendi 
tevcihine yer verir. 

Rûmî’nin kaynağı olan Kutbeddîn Râzî Şerhu Metâlii’l-envâr’da, “faslın türdeki 
cinslik payının varlığının illeti olduğu” görüşünü, Fahreddîn Râzî’nin (ö. 606/1209)  
el-Mulahhas fi’l-hikme ve’l-mantık’taki takriri ve eleştirileriyle birlikte aktarmış-
tır. Dolayısıyla Alâeddîn er-Rûmî’nin bahsin başında alıntıladığı sunum, aslında 
Fahreddîn Râzî’ye aittir. Rûmî, Molla Sirâceddîn ve Molla Hüsrev’in tartışmaları, 
Fahreddîn Râzî’nin İbn Sînâ’ya (ö. 428/1037) atfettiği şu görüş etrafında şekillenir: 

“Fasıl türde bulunan cinslik payının varlığının illetidir. Örnek olarak, insanda bir 
canlılık payı bulunur, keza atta da bir canlılık payı bulunur. İnsanda bulunan canlılık 
payını var eden (el-mûcid) fail illet “düşünen” olmaktır, atta bulunan canlılık payının 
varlığının illeti ise “kişneyen” olmaktır.”6 

Kendinde bu tartışmayı önemli kılan şey, iki temel meseleye cevap arayışı içer-
mesidir. Bunlardan birincisi tanımın birliğini tespitle ilgilidir. Buna göre faslın cinsle 
birleşerek tanımı oluşturması, nesnelere ilişkin zâtî ve arazî tüm yüklemelerimizin 
temelini teşkil eder. Nasıl ki suretin maddeyle birleşerek duyulur bileşik cevheri oluş-
turması, söz konusu cevherlerin, o cevherler olarak mevcudiyetinin temelini teşkil 
ediyorsa, cins ve fasıl arasındaki ilişki de mantıkî yüklemelerin temelini oluşturur. 
Örnek olarak, “insan, düşünen canlıdır” ya da “insan iki ayaklı canlıdır” diyerek, in-
sana zâtî ve arazî yüklemeler yapabilmemiz için, öncelikle, bu yüklemelerin konusu 
olan “insan”ın cevherî birliğini sağlayabilmemiz gerekir. Bu birliği sağlayamazsak, 
söz gelimi kırmızı niteliğini kendisine yükleyecek nihâi bir konu bulamayız. Dola-
yısıyla, ister Eş‘arî ister İbn Sînâcı olsun, şeylere dair tutarlı bir mantıksal açıklama 
getirme arayışındaki her sistem, zâtî ya da arazî yüklemelere konu olan öznenin bir-
liğini açıklamak durumundadır. Bu bağlamda, insanın niçin “düşünme ve canlılık” 
şeklindeki ayrı ve ilişkisiz parçalardan değil de, birlik oluşturacak tarzda “düşünen 
canlı”dan oluştuğunu açıklama teşebbüsü, tüm yüklemelerimizin temelini oluşturan 
cevherî birlik arayışını temsil eder. Alâeddîn er-Rûmî, Molla Sirâceddîn ve Molla 
Hüsrev’in tartışmaları bu türden bir cevherî birliği nasıl sağlayabileceğimiz sorusu-
na cevap arar: Tanımın parçaları arasında, tanımın birliğini sağlayacak şekilde nasıl 
bir ilişki vardır? Bu cihetten bakıldığında, yüklemelere konu olan öznenin birliğini 
sağlamak, felâsife için olduğu kadar mutekellimûn için de aynı derecede önemlidir. 
Sorun böylesi bir birliğin en doğru şekilde nasıl sağlanacağı noktasında düğümlenir. 
Dolayısıyla tartışmaya önem kazandıran ikinci husus, birliği sağlama noktasındaki 
farklı yöntemlerle ilgilidir: Tanımın birliğini sağlayacak şekilde cins ve fasıl arasın-

6 Alâeddîn er-Rûmî, en-Nükât ve’l-es’ile, vr. 20b. Konunun bu şekildeki takriri için bkz. Kutbeddîn er-
Râzî, Şerhu Metâlii’l-envâr, Dâru’t-tıbâati’l-âmire: 1277, s. 62; Fahreddîn Râzî, Mantıku’l-Mulahhas, 
thk. Ferâmurz Karamlekî, Tahran: 1381, s. 73. 
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daki ilişki, Alâeddîn er-Rûmî’nin önerdiği şekliyle doğrudan üçüncü bir illet vası-
tasıyla mı yoksa İbn Sînâ ve takipçilerinin önerdiği şekliyle faslın, cinsin varlığının 
eksik illeti olmasıyla mı kurulmalıdır?7 

Tanımın Birliğini Sağlamada Cins ve Fasıl Dışında Üçüncü Bir 
İlkeye Müracaat: Alâeddîn er-Rûmî’nin Cevherî Birlik Yorumu

Alâeddîn er-Rûmî İbn Sînâ’nın cins-fasıl ilişkisiyle ilgili ifadelerini kelâmî bir 
bakış açısıyla ele alarak, İbn Sînâ ve takipçilerinin, tanımın birliğini sağlama yöntem-
lerini eleştiriye tabi tutar. Rûmî’nin aktardığı üzere İbn Sînâ, cevherî birlik ve terkîbi 
sağlamanın en doğru yolunu, kapsamlı bir fizik ve metafizik illetler ağı inşa etmekte 
bulur. Bu illetler metafiziğini cins-fasıl ilişkisi etrafında tartışan Rûmî, kendi yakla-
şımını dile getirmeden önce, cins ve fasıl arasında bulunabilecek muhtemel münase-
bet tarzlarını sıralayarak İbn Sînâcı tutumu ispat eden bir delile yer vermeyi seçer. 
Rûmî’nin aktardığı haliyle, İbn Sînâ metinlerinde yer almayan bu delile daha önce 
Fahreddîn Râzî’nin kısaca yer verdiği ifade edilmişti. Ancak Efdaluddîn Hunecî (ö. 
645/1248) böyle bir delile ihtiyaç bulunmadığını, Necmeddîn Kâtibî (ö. 675/1277) 
ve Kutbeddîn Râzî gibi müellifler de bu delilin İbn Sînâ metinlerinde yer almadı-
ğını söyleyerek, İbn Sînâcı yaklaşımı farklı bir şekilde ispata yönelir. 8 Öte taraftan 
Şemsuddîn es-Semerkandî (ö. 722/1322-23)9 F. Râzî’nin takrinini kabul eder ve delili 

7 Kutbeddîn Râzî’nin Risâle Fî tahkîki’l-külliyât’ında cins-fasıl ilişkisini daha üst planda varlık-mahiyet 
ilişkisi çerçevesinde ele alınır. Ayrıca bu risalede Kutbeddîn Râzî, cins-fasıl ilişkisinin daha önce 
hangi yollarla kurulduğu sorusuna da cevap arar. Bunları sıralarken üç tür cevaba yer verir: 1. Cins ve 
fasıl dış dünyada türün iki parçası olup, hakikat ve varlık bakımından ayrışmıştır. Fakat bu ayrışma 
duyularla idrak edilemez. 2. Cins ve fasıl dış dünyada türün iki parçasıdır, ancak varlık bakımından 
bir zat bakımından ayrıdır. 3. Tür dış dünyada basîttir, bileşim yanlızca akıldadır. Bkz. Kutbeddîn er-
Râzî, “Risâle Fî tahkîki’l-külliyât”, thk. ve trc. Ömer Türker, İslam Düşüncesinde Tümeller Sorunu, 
yakında neşredilecek, içinde, s. 3-4 ve 34-5. Başka külliyât risaleleriyle birlikte neşre hazırladığı bu 
metni kullanmama izin verdiği için Ömer Türker’e teşekkür ederim.

8 Alâeddîn er-Rûmî, İbn Sînâcı tutumu ispat ettiğini düşünerek yer verdiği ve eleştiriye tabi tuttuğu bu 
delili Kutbeddîn er-Râzî’nin Şerhu’l-Metâli’sinden aktarır. Bkz. Kutbeddîn er-Râzî, Şerhu Metâlii’l-
envâr, s. 62. Ancak ne Kutbeddîn er-Râzî ne de ondan önce aynı delili aktaran Efdaluddîn Hunecî 
ve Kâtib Kazvînî  bu delilin İbn Sînâ’ya aidiyetini kabul eder. Bkz. Efdaluddîn el-Hunecî, Keşfu’l-
esrâr an gavamızi’l-efkâr, thk. Khaled al-Rouayheb, Tahran: 1389, s. 46; Necmeddîn el-Kâtibî, Şerhu 
Keşfi’l-esrâr, Süleymaniye Ktp. Laleli, nr. 2664, vr. 40a. Faslın cinsin illeti olduğunu ispat etme amacı 
güden bu delil, ileride yer verileceği üzere, Fahreddîn Râzî’nin el-Mulahhas’taki özet bir takririnden 
yola çıkılarak geliştirilmiştir. Bkz. Fahreddîn er-Râzî, Mantıku’l-Mulahhas, s. 79. 

9 Araştırmacılar arasında, Şemsuddîn es-Semerkandî’nin vefat tarihiyle ilgili bazı ihtilaflar 
bulunmaktadır. Semerkandî külliyatındaki önemli bazı yazmaları inceleyen Heidrun Eichner, daha 
önce gözden kaçırılan bazı kayıtları dikkate alarak, müellifin vefat tarihini H. 722 olarak belirlemiştir. 
Bkz. H. Eichner, The Post-Avicennian Philosophical Tradition and Islamic Orthodoxy. Philosophical 
and Theological summae in Context, Habilitationsschrift, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 
2009, s. 529-533. 
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İbn Sînâ’ya atfederek, “Aristo, İbn Sînâ ve bunları takip edenlere ait” yanlış bir görüş 
olarak değerlendirdiği bu düşünceyi Râzî’yle aynı istikamette eleştiriye tâbi tutar.10

Rûmî’nin aktardığı delile göre cins ve fasıl arasında üç tür münasebet bulunabi-
lir: 1) Aralarında hiçbir illet ilişkisi yoktur ve ikisi birbirinden bağımsızdır (istiğnâ), 
2) aralarında illet ilişkisi vardır ve cins faslın varlığının illetidir, 3) yine aralarında 
illet ilişkisi vardır, fakat cins faslın değil de fasıl cinsin varlığının illetidir.11 Rûmî’ye 
göre mantıkçılar birinci seçeneğin geçerli olması, yani cins ve fasıl arasında illiyet 
ilişkisi bulunmaması halinde cevherî terkibin imkânsız olacağını düşünür. Bu du-
rumda cins ve fasıl, tanımın birliğini sağlayacak şekilde birbiriyle ilişkiye geçemez-
ler. Mantıkçılara göre ikinci seçenek de kabul edilebilir değildir. Çünkü cinsin fasla 
illet olması durumunda, illetin daima malulü gerektirmesi kaidesince, cinsin mevcut 
olduğu her zaman faslın da mevcut olması gerekir. Oysa “düşünen” faslını itibara 
almaksızın, sırf “canlı” cinsini tasavvur edebilmek mümkündür. Bu durumda doğru 
seçenek üçüncüsüdür ve fasıl cinsin varlığının illetidir. 

Alâeddin er-Rûmî bu üç seçenekten son ikisini reddederek, birincisini, yani cins 
ve fasıl arasında illiyet ilişkisi bulunmadığı görüşünü kabul eder, ancak bir şartla: 
Cins ve fasıl arasında illiyet ilişkisinin bulunmaması, onların birbirinden tamamen 
bağımsız ve ayrı olmasını (istiğnâ) gerektirmez. Daha açık bir ifadeyle, cins ve fasıl 
arasında bir illiyet ilişkisi bulunmadığı halde, cevherî birlik ve terkip yine de müm-
kün olabilir. Dikkat edileceği üzere Rûmî, tikel cevherin ve bu cevhere dair bilginin 
meydana gelişini, cevherî terkibi tahrip etmeksizin açıklamanın başka bir yolu bu-
lunduğu iddiasındadır. Rûmî’nin cevherî terkibin nasıl sağlanacağına dair önerdiği 
yolu izah etmeden önce, diğer seçenekleri ne şekilde olumsuzladığını ortaya koymak 
yerinde olacaktır.

Rûmî ikinci ve üçüncü seçeneği tek bir kaideye indirger ve bu kaideyi reddet-
mek suretiyle söz konusu seçenekler üzerinde temellenen delilleri de olumsuzlamış 
olur. Ona göre cinsin fasla değil de, faslın cinse illet oluşunun temelinde şu ilke yatar: 
İlletin bulunduğu her yerde malulün varlığının da zorunlu olarak bulunması gere-
kir.12 Ancak Rûmî kelâmî yaklaşım gereğince bu ilkeyi reddeder ve cinsin de fasla 
illet olabilmesi ihtimalini ibka ederek, meselenin sadece faslın illet oluşu noktasına 
indirgenmesini eleştirir.13 Ayrıca Rûmî, İbn Sînâ’nın fasla illet derken onu tam illet 
(el-illetu’t-tâmme) olarak değil de bir tür yardımcı veya eksik illet (el-illetu’n-nâkısa) 
olarak yorumladığını düşünür.14 Rûmî bu yaklaşımı, nasıl fasıl illetin parçası olarak 

10 Şemsuddîn es-Semerkandî, Kıstâsu’l-efkâr fî tahkîki’l-esrâr, nşr. Necmettin Pehlivan, Şemsuddîn 
Muhammed b. Eşref es-Semerkandî’nin Kıstâsu’l-Efkâr fî Tahkîki’l-Esrâr Adlı Eserinin Tahkiki, 
Tercümesi ve Değerlendirmesi,  yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniv. Sos. Bil. Enst. Felsefe ve 
Din Bil. Mantık Ana Bilim Dalı: 2010, içinde, I/42-45. 

11 Alâeddîn er-Rûmî, en-Nükât ve’l-es’ile, vr. 20b.
12 Alâeddîn er-Rûmî, en-Nükât ve’l-es’ile, vr. 20b.
13 Alâeddîn er-Rûmî, en-Nükât ve’l-es’ile, vr. 21a.
14 Eksik ve tam illet için bkz. Molla Sirâceddîn, Kâşifetü’ş-şübuhâti’l-Alâiyye, vr. 112a. Seyyid Şerif 
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cinsin varlığına illet oluyorsa, cinsin de illetin parçası olarak faslın varlığına illet 
olmasının mümkün olduğunu söyleyerek eleştirir. 

Cins-fasıl ilişkisinin eksik ve tam illet ayrımı bağlamında tahlil edilmesinden 
şöyle bir sonuç çıkar: Fasıl cinsin eksik illetiyse, bu illiyet ilişkisinin ortadan kalkma-
sı fasıl ve cins arasında ilişkisizliği (istiğnâ) gerektirmez. Ancak tanımın bu iki unsu-
ru arasında eksik değil de tam illet ilişkisi varsa, bu illiyetin ortadan kalkması cins ve 
faslın birbirinden bağımsız olmasını gerektirir. Çünkü tam illet “bir şeyin mahiyeti 
ve varlığı ya da sadece varlığı bakımından muhtaç olduğu şeylerin tümü”dür.15 Şayet 
cinsin bir türdeki mevcudiyeti tamamen faslın bulunuşuna bağlıysa, faslın bu şekilde 
illet olmadığı durumda fasıl ve cinsin birbirinden bağımsız olacağı açıktır.

Bu iki eleştirinin ertesinde Rûmî, İbn Sînâ ve takipçilerinin birinci seçenekten 
çıkardıkları bir sonucu eleştirerek, cevherî birliğe dair kendi yaklaşımını inşa eder. 
Rûmî’nin deyişiyle mantıkçılar, cins ve fasıl arasında bir illiyet ilişkisi bulunmaması 
durumunda cins ve faslın birbirinden tamamen bağımsız olacağını (mustağnî) söyler-
ler. Ancak Rûmî bu yaklaşımı kabul etmediğini belirtir. Ona göre cins ve fasıldan biri 
diğerinin illeti olmadığında her ikisinin birbirinden tamamen bağımsız ve ayrı olması 
gerekmez. Bu ikisi birbirinden bağımsız olduğu halde, cevherî terkip, hem cinsin 
hem de faslın illeti olan üçüncü bir şey vasıtasıyla kurulabilir. 

Alâeddîn er-Rûmî’nin eleştirilerine cevap olarak Kâşifetu’ş-şübuhâti’l-Alâiyye 
adlı eserini kaleme alan Molla Sirâceddîn, Rûmî’nin İbn Sînâ takririnin Kutbeddîn 
Râzî’nin Levâmiu’l-esrâr fî Şerhi Metâlii’l-envâr’ındaki bir pasaja dayandığını söy-
ler. Ona göre Rûmî, konuyla ilgili takriri Levâmiu’l-esrâr’dan yola çıkarak sunma-
sına rağmen, problemin çözümü noktasında Levâmiu’l-esrâr müellifinden farklı bir 
yol benimsemiştir. Kutbeddîn Râzî Levâmi’de önce İbn Sînâ’nın görüşünü Fahreddîn 
Râzî’nin el-Mulahhas fi’l-hikme ve’l-mantık adlı eserinden yola çıkarak takrir eder ve 
ardından bu görüşün delilini aktararak kendi yorumunu sunar. Daha sonra Fahreddîn 
Râzî’nin, İbn Sînâcı illiyet düşüncesine yönelik eleştirilerini cins-fasıl ilişkisine uy-
guladığı bir pasajı aktarır. Bu pasajdaki eleştirilerin doğru tevcih edilmediğini, da-
hası Fahreddîn Râzî’nin İbn Sînâ’yı doğru istikamette yorumlamadığını düşünen 
Kutbeddîn Râzî, son olarak bu konuyla ilgili sahih İbn Sînâcı yorum olduğunu dü-
şündüğü kendi değerlendirmesine yer verir. Kutbeddîn Râzî ve daha sonra Molla 
Sirâceddîn’in yorumları büyük ölçüde İbn Sînâcı gelenek içerisinde şekillenirken, 
Fahreddîn Râzî, Alâeddîn er-Rûmî ve Molla Hüsrev’in yorumlarını belirleyen saik 
duyulur dünyayı cevher-araz ayrımı içerisinde anlayan kelâmî bakış açısıdır. Dola-
yısıyla Rûmî, Kutbeddîn Râzî’nin el-Mulahhas’tan aktardığı takriri benimsemiş, an-
cak Fahreddîn Râzî’ye yöneltilen eleştirileri bilinçli bir tercihle göz ardı ederek, İbn 
Sînâcı tutumu, Fahreddîn Râzî’yle aynı istikamette eleştiriye tabi tutmuştur. 

Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, çev. Ömer Türker, Kırk Gece yay. İstanbul: 2011, s. 431.
15 Molla Sirâceddîn, Kâşifetü’ş-şübuhâti’l-Alâiyye, vr. 112a.
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İkinci gruptaki âlimler açısından dikkat çekici olan üç şey vardır: 1) İbn Sînâcı 
illiyet görüşünün reddi, 2) faslın cinsin varlık illetinin bir parçası ve onun varlığının 
aracı fail nedeni olduğu görüşünün olumsuzlanması, 3) tanımın cevherî terkip oluş-
turacak şekilde cins ve fasıldan teşekkül ettiği kabul edildiği halde bunlar arasındaki 
ilişkinin üçüncü bir ilke üzerinden kurulması. Bu üç nokta içerisinde kelâmî bakış açı-
sından dikkat çekici olan nokta, illiyet görüşünün reddedilmesi ya da Tanrı’nın fâil-i 
muhtâr oluşu payına ikincil aracı nedenlerin olumsuzlanması değildir. Bu olumsuzla-
malar zaten mütekaddim dönem kelamının belirleyici özelliklerini yansıtır. Bahsedilen 
düşünürler açısından dikkat çekici olan şey, İbn Sînâcı illet-malûl görüşünün reddi gibi 
tüm ihtirazlarına rağmen, cins ve fasıl mefhumlarıyla bir tanım teorisi inşa etme yoluna 
girmiş olmalarıdır. Alâeddîn er-Rûmî’nin en-Nükât’ta ortaya koyduğu bu yolun taşları, 
Fahreddîn Râzî’nin el-Mulahhas’taki cins ve fasıl yorumlarıyla döşenmiştir. 

Cins-Fasıl Mefhumlarının Yeniden Yorumlanması ve Tanımın 
Unsurları Arasındaki İlliyet İlişkisinin Reddi

Fahreddîn Râzî el-Mulahhas fi’l-hikme ve’l-mantık’ta, fasıl ve cins arasında bir 
illiyet ilişkisi bulunduğu görüşünü İbn Sînâ’ya şu sözlerle nispet eder: “Şeyh, faslın 
türdeki cinslik payını var kıldığı görüşünü benimsemiştir.”16 Burada, İbn Sînâ’nın ni-
çin bu görüşü benimsediğini ispat etmek üzere, yukarıdaki satırlarda ayrıntılı olarak 
Alâeddîn er-Rûmî’den aktardığımız bir delile özet bir şekilde yer verir. Bu delile göre 
fasıl türdeki cinslik payına illet olmazsa, cins fasıldan bağımsız olur ve cevherî ter-
kip gerçekleşmez. Cevherî terkibin gerçekleşmemesi ise tanımın ve cevherin birliğini 
tahrip eder.17  

Fahreddîn Râzî bu delilin temelinde İbn Sînâcı illiyet görüşünün yer aldığını 
düşünür. Bu illiyet görüşünü reddettiği için de, ne söz konusu delili ne de faslın illet 
olduğu görüşünü kabul eder. Ona göre, faslın cinsi nasıl kaim kıldığı meselesinin aslı 
illiyet ilkesiyle ilgilidir.18 Şemsuddîn es-Semerkandî’nin de aktardığı kadarıyla, İbn 
Sînâ ve takipçilerinin fasılla ilgili kabul ettiği bazı hükümler esas itibariyle illiyet 
kaidesine dayanır. Bunlar arasında şu hükümler yer alır: i) Tek bir türe nispetle tek 
bir fasıl cins olamaz. Çünkü malulün illete dönüşmesi mümtenidir. ii) Tek bir fasıl tek 
bir cinse iktiran edebilir. Bunun nedeni malulün illetten sonra gelmesinin mümteni 
oluşudur. iii) Bu durumda fasıl ancak tek bir türü kaim kılabilir ve yakın faslın da 
sadece bir tane olması gerekir. Zira iki illetin tek bir malul üzerinde gerçekleşmesi 
mümtenidir.19 

16 Fahreddîn er-Râzî, Mantıku’l-Mulahhas, s. 73.
17 Fahreddîn er-Râzî, Mantıku’l-Mulahhas, s. 79. 
18 Fahreddîn er-Râzî, Mantıku’l-Mulahhas, s. 74.
19 Şemsuddîn es-Semerkandî, Kıstâsu’l-efkâr fî tahkîki’l-esrâr, I/45. 
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İbn Sînâcı cins ve fasıl mefhumlarını kelâmî terminoloji içerisinde yeniden dü-
şünen Fahreddîn Râzî, zat ve sıfattan oluşan bileşik bir mahiyette cinsin zata, faslın 
ise zata ait sıfatların en özeline (ehassu’s-sıfât) tekabül ettiğini söyler. Faslı bir kez 
sıfat olarak yorumlayıp onu nitelik, dolayısıyla araz kategorisine dahil ettikten sonra, 
faslın cinsin varlığına illet oluşunu reddetmek için bir yol bulur: Cinsin zat, faslın 
sıfat olduğu bir terkipte, sıfatın zata illet olması imkânsızdır. Çünkü sıfat zattan sonra 
gelir ve sonra gelenin önce gelene illet olması mümkün değildir.20 

Fahreddîn Râzî’yi tâkiben Şemsuddîn Semerkandî, faslın cinslik payının varlı-
ğının illeti olduğunu görüşünü eleştiriye tabi tutar. Bunu yaparken, özellikle Hunecî 
ve Kâtibî’nin, fasıl değil de cins faslı gerektirse, cinsin bulunduğu her yerde faslın 
da bulunması gerektiği görüşünü dikkate alır gözükür. İleride geleceği üzere Hunecî, 
cinsin fasla illet olmasının tam illet olması anlamına gelmeyeceğini, bunun yerine 
faslın mevcut olmak için genel olarak cinse ihtiyaç duyduğunu (iftikâr) kaydeder. 
Hunecî’nin bu görüşünü şerh eden Kâtibî, cinsin şart ya da illetin parçası olabilece-
ğini ve şartın varlığının her zaman meşrutun varlığını, illetin parçasının varlığının da 
her zaman malulün varlığını gerektirmeyeceğini söyler. Buna mukabil Semerkandî, 
her durumda cinsin fasla bağlı olarak var olduğunu, ancak faslın böyle olmadığını 
söylemenin devre neden olacağına dikkat çeker ve en azından bir durumda cinsin 
varlığının faslın varlığını gerektirmesinin zorunlu olduğunu ifade eder.21 Bunu yapa-
rak Semerkandî, cinsin tam illet olması durumunda ortadan kalkacak cevherî terkip 
delilini, cinsi tam illet olarak görebileceğimiz bir durumun zorunluluğundan bah-
sederek nefyeder. Aslında Semerkandî’nin bu görüşü, Alâeddîn er-Rûmî’nin “Şayet 
[illet olarak fasılla] tam illet kastediliyorsa, onlardan her birinin [yani cinsin de] bu 
anlamda illet olması niçin mümkün olmasın?” şeklindeki tevcihinin22 ayrıntılı bir ifa-
desidir. Bu görüşü ortaya koyduktan sonra Semerkandî, Fahreddîn Râzî’nin meseleyi 
sıfat-mevsuf ilişkisi bağlamında ele alarak illiyeti olumsuzladığı pasajları aktarır. Bu 
tutumuyla o, İbn Sînâ ile Hunecî ve Kâtibî gibi takipçilerinin görüşünü reddettikten 
sonra, kendisini Râzî ile aynı çizgide konumlandırdığını gösterir. 

Alâeddîn er-Rûmî, Fahreddîn Râzî’nin ve Semerkandî’nin eleştirilerini ileriye 
taşıyarak, cins ve fasıl arasında bir illiyet ilişkisi bulunmadığı durumda tanımın bir-
liğinin nasıl sağlanacağı sorusuna cevap aramıştır. Sonuç olarak vardığı hüküm, cins 
ve fasıl arasındaki ilişkinin bizatihi cins ve fasıldan ayrı üçüncü bir ilke üzerinden 
kurulabileceğidir. 

Görüldüğü üzere kelâmî bir bakış açısı dahilinde, cins ve fasıl arasındaki illiyet 
ilişkisi reddedilerek, onlar arasındaki ilişki üçüncü bir ilkeye bağlanabilir. Bir mü-
tekellim bunu yaparken İbn Sînâcı üç öncülden vaz geçer: a) Birden çok eser tek ve 
basit bir müessire dayanamaz, b) illet her zaman malulüyle birliktedir, c) fasıl cinsin 
20 Fahreddîn er-Râzî, Mantıku’l-Mulahhas, s. 72. 
21 Semerkandî, Kıstâsu’l-efkâr fî tahkîki’l-esrâr, I/44. 
22 Alâeddîn er-Rûmî, en-Nükât ve’l-es’ile, vr. 20b.
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varlığının illetinin bir parçasıdır ve üçüncü bir şeyden bağımsız olarak cins-fasıl ara-
sında illiyet ilişkisi mevcuttur. Ayrıca bir mütekellim cins ve fasıldan İbn Sînâ’nın 
anladığı şeyi anlamayabilir. Bir mütekellime göre cins, arazların oluşturduğu çeşitli 
gruplara verilen adlar olarak gözükür. Buradaki cins anlamıyla İbn Sînâcı cins anlamı 
arasındaki benzerlik, her ikisinin de bir yönden belirsizlik (ibhâm) içermesi cihe-
tindendir. Bir kelamcıya göre fasıl ise cinste içerilen ve onunla illiyet bağına sahip 
cevherî bir yükleme değil, arazî fasıllara tekabül eder. Bu arazî fasıllar mütecanis cev-
herlere yüklendiklerinde, belirli türde fertler meydana getirirler. Bu fertlere özgü olup 
da diğerlerine özgü olmayan, kelâmî ifadeyle, ehassu’s-sıfâtlar onları diğerlerinden 
ayrıştırır ve bir fasıl görevi icra eder.23 Böylece metafizik tazammunlarından ayrılan 
İbn Sînâcı tanım teorisi bir kelamcının tanımdan beklediği şeyi yerine getirebilir hale 
gelir. Bir kelamcının tanımdan ne beklediğini İbn Fûrek’in (406/1015) şu sözü açık 
bir şekilde ortaya koyar: “Tanım tanımlananı tanımlanan dışındaki şeylerden temyiz 
eden sözdür.”24 Cüveynî’ye (478/1085) göre ise “bir şeyin tanımı ve hakikati, ken-
disiyle diğer şeylerden ayrıldığı özelliğidir”25 veya “tanımlananın sadece kendisine 
özgü bir sıfatla (ehassu’s-sıfât) özelleştirilmesidir.”26 Bu ifadelerden anlaşıldığı ka-
darıyla tanımın amacı, şeye özgü bir sıfat vasıtasıyla bir şeyin kendisi dışındaki şey-
lerden temyîz edilmesidir. Fahreddîn Râzî’nin faslı “temyiz eden parçanın kemâli” 
(kemâlu cüzi’l-mumeyyiz) olarak tanımlaması da bu bağlamda değerlendirilmelidir.27 
Sonuç olarak bir kelamcı metafizik gereklerini tekeffül etmeden, aynı amacı ger-
çekleştirebildiği müddetçe İbn Sînâcı tanımı ve cins-fasıl mefhumlarını kullanmakta 
tereddüt etmeyecektir. 

Fahreddîn Râzî’nin İbn Sînâcı cins ve fasıl mefhumlarına illiyet temelinde yö-
nelttiği eleştirilerin, bizatihi İbn Sînâcı tutuma uygulanabilirliği tartışmalıdır. Çün-
kü İbn Sînâ faslı nitelik kategorisindeki bir araz olarak görmez. Ona göre cevherin 
faslı cevherdir.28 İkinci olarak İbn Sînâ’nın cins-fasıl arasında, gerçekten Fahreddîn 
Râzî’nin kurgulayıp sunduğu haliyle bir illiyet ilişkisi görüp görmediği kuşkuludur. 
Aşağıda geleceği üzere Efdaluddîn Hunecî, Kâtib Kazvînî ve Kutbeddîn Râzî gibi 
müellifler, Fahreddîn Râzî’yi zaten bu tür mülahazalarla eleştirmişlerdir. Bununla 
birlikte bizatihi kelam geleneği açısından bakıldığında, İbn Sînâcı felsefenin kelâmî 
bakış açısı içerisinde nasıl yorumlandığı ve hangi müdahalelere maruz kaldığı soru-
su, Fahreddîn Râzî gibi kelamcıların felsefî geleneğe dair yorumlarının bu gelenekle 
ne kadar tutarlı olduğu sorusundan daha önemli olmalıdır.

23 Ömer Türker, “Kelam İlminin Metafizikleşme Süreci”, Divan, XII/23 (2007/2), s. 80-81.
24 İbn Fûrek, Kitâbu’l-hudûd fi’l-usûl, thk. Muhammed Süleymânî, Beyrut: 1999, s. 78
25 Cüveynî, Kitâbu’t-telhîs fî usûli’l-fıkh I, nşr. Abdullah Cevlem Nibâlî, Şübbeyr Ahmed Ömerî, Beyrut: 

1996, s. 107.
26 Cüveynî, el-Kâfiye fi’l-cedel, nşr. Fevkıye Hüseyin Mahmud, Kahire: 1979, s. 2. 
27 Bkz. Fahreddîn er-Râzî, Mantıku’l-mulahhas, s.78
28 İbn Sînâ, Metafizik I, çev. Ekrem Demirli, Ömer Türker, Litera yay., İstanbul: 2004, s. 207.
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Tanımın Unsurları Arasındaki İçkin İlliyet İlişkisinin İspatı: 
Molla Sirâceddîn’in Alâeddîn er-Rûmî eleştirisi ve bu eleştirinin 
kaynakları

Molla Sirâceddîn Kâşifetü’ş-şübuhâti’l-Alâiyye’de öncelikle Rûmî’nin görüşünü 
takrir eder ve sonra konu hakkındaki kendi yorumuna yer verir. Molla Sirâceddîn’in 
doğru bir şekilde tespit ettiği gibi Rûmî fasıl ve cins arasındaki ilişkiyi üçüncü bir 
ilkeye bağladığı yere kadar olan kısmı Kutbeddîn Râzî’nin Şerhu’l-Metâli’sinden 
aktarmıştır. Ancak cins ve fasıl arasındaki ilişkinin en doğru bir şekilde Şerhu’l-
Metâli’de kurulduğunu düşünen Molla Sirâceddîn’e göre, iş cins ve fasıl terkibinin 
nasıl kurulacağına gelince, Alâeddîn er-Rûmî buradaki yöntemi bir kenara bırakarak 
yanlış bir yol tercih etmiştir.29 Çünkü cins ve faslı birbirinden bağımsız parçalar ola-
rak değerlendirip onların terkibini üçüncü bir şeyin kurduğunu söylemek, aynı anda 
iki çelişiği savunmak (kavlun bi’l-mütenâfiyeyn) anlamına gelir.30 Ona göre Alâeddîn 
er-Rûmî bir yandan cins ve fasıldan birinin diğerine muhtaç olmadığını (mustağnî) 
söylemiş, ancak öte yandan, birbirine muhtaç olmayan bu şeyler arasında bir terkîbin 
bulunabileceğini savunmuştur. Molla Sirâceddîn’e göre iki şey arasında cevherî bir 
terkip varsa, bu iki şey birbirine muhtaç olmak durumundadır. İstiğnâ terkibi, terkîb 
istiğnayı ortadan kaldırır (nefy). Bu açıdan bakıldığında, hem cins ve faslın birbirin-
den müstağni olduğunu hem de birleşerek terkip oluşturduklarını söylemek, çelişik 
bir şeydir. 

Molla Sirâceddîn’in Rûmî eleştirilerinin iki boyutu vardır: 1) Rûmî’nin cins 
ve fasıla arasında illiyet ilişkisi bulunmadığı görüşünün eleştirisi, 2) Rûmî’nin cins 
ve fasıl arasındaki ilişkiyi üçüncü bir ilkeye müracaatla açıklamasının eleştirilme-
si. Molla Sirâceddîn’in birinci eleştirisinin kaynağı Kutbeddîn Râzî’nin Levâmiu’l-
esrâr fî Şerhi Metâlii’l-envâr’ıdır. Kutbeddîn Râzî’nin asıl muhatabı ise cins ve fasıl 
arasında illiyet ilişkisinin bulunmadığını söyleyen Fahreddîn Râzî’dir. Kâşifetü’ş-
şübuhât müellifinin ikinci eleştirisi, doğrudan Alâeddîn er-Rûmî’ye yönelir. Daha 
sonra Molla Hüsrev Nakdu’l-efkâr’da bu iki eleştiriyi oldukça kısa bir şekilde ele 
alarak değerlendirecektir. 

Birinci Eleştiri: Cins ve Fasıl Arasındaki İlliyetin Gerçek 
Anlamının Tasrihi

Kutbeddîn Râzî Levâmiu’l-esrâr’da, Alâeddîn er-Rûmî’nin dolaylı kaynakların-
dan olan Fahreddîn Râzî’yi iki yönden eleştiriye tabi tutmuştur. Bunlardan birincisi 

29 Molla Sirâceddîn, Kâşifetü’ş-şübuhâti’l-Alâiyye, vr. 112b.
30 Molla Sirâceddîn, Kâşifetü’ş-şübuhâti’l-Alâiyye, vr. 114b. 
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Fahreddîn Râzî’nin İbn Sînâ’yı takririyle, diğeri ise bu takrire dayalı olarak, illiyet 
ilkesi temelinde İbn Sînâ’ya yönelttiği eleştirilerle ilgilidir. Kutbeddîn Râzî’yle bir-
likte, daha önce Efdaluddîn Hunecî Keşfu’l-esrâr’da, Necmeddîn Kâtibî ise Şerhu 
Keşfi’l-esrâr’da Fahreddîn Râzî’nin konuyla ilgili takriri ve yorumunu tenkit etmiş-
tir.31 

Necmeddîn Kâtibî Şerhu Keşfi’l-esrâr’da Fahreddîn Râzî’nin İbn Sînâ takririni 
şöyle aktarır: 

“Bil ki İmam, Şeyh’e göre üçüncü anlamıyla faslın [en özel fasıllar] türdeki cinslik 
payının varlığının illeti olduğunu söyler.
Buna şöyle delil getirmiştir: Cins ve fasıldan birinin diğerinin illeti olması gerekir. 
Aksi taktirde ikisi birbirinden bağımsız (mustağnî) olur. Böyle olması durumunda 
ise onlardan tek bir hakikat meydana gelmez. [Şu halde ikisinden biri diğerinin ille-
tidir]. Ancak cins faslın illeti değildir. Çünkü cins faslın illeti olsa, cinsin tahakkuk 
ettiği her yerde faslın da tahakkuk etmesi gerekir. Bu ise yanlıştır. Şu halde faslın 
cinsin illeti olduğu açıklık kazanır ki, matlup da budur.”32

Efdaluddîn Hunecî Keşfu’l-esrâr’da bu delili aktardıktan sonra, cevherî terki-
bi ispat için böyle bir delile ihtiyaç olmadığını söyler. Çünkü bu delilde illetle tam 
illet kastediliyorsa, fasıl ve cinsten birinin diğerine bu şekilde illet olmadığı açıktır. 
Bunlardan biri diğerinin tam illeti olmadığı için de, birinin yokluğunda diğerinin o 
şeyden bağımsız olması gerekmez. Zira faslın tam illet olmaması, fakat yine de ken-
disine ihtiyaç duyulması mümkündür.33 Hunecî’nin bu yorumunun temelinde, faslı, 
tam illetin parçası ya da tam illet için şart olarak değerlendirmesi yatar.34 

Hunecî’nin eserine yazdığı şerhte Necmeddîn Kâtibî, Fahreddîn Râzî’nin ak-
tardığı ve Hunecî’nin tezyif ettiği delile İbn Sînâ’nın hiçbir şekilde yer vermediğini 
söyler.35 Ona göre İbn Sînâ, faslın türdeki cinslik payının illeti olduğunu açık bir şe-
kilde hiçbir yerde söylememiştir, bunun yerine faslın cinsin tabiatına iktiran ettiğinde 
onu tür olarak kaim kıldığını söylemiştir. Yani cins ancak faslın ona iktiran etmesiyle 
vasıtasıyla varlığa gelir ve fasıl cinsi ancak bu şekilde kaim kılar.36 

31 Kutbeddîn Râzî, Hunecî ve Kâtibî’nin Fahreddîn Râzî’ye illiyet kaidesi etrafında yönelttikleri 
eleştiriler ortaktır. Bununla birlikte Ömer Türker, mahiyetin parçalarının dış dünyada nasıl bulunduğu 
noktasında Kutbeddîn Râzî’nin Hunecî, Urmevî ve Kâtibî gibi müteahhir dönem düşünürlerinden 
ayrılarak farklı bir yorumu benimsediğine işaret eder. Bkz. Ömer Türker, İslam Düşüncesinde 
Tümeller Sorunu, yakında neşredilecek, s. 3-4. 

32 Necmeddîn el-Kâtibî, Şerhu Keşfi’l-esrâr, vr. 39b. 
33 Hunecî, Keşfu’l-esrâr, s. 46. 
34 Necmeddîn el-Kâtibî, Şerhu Keşfi’l-esrâr, vr. 40a.
35 Necmeddîn el-Kâtibî, Şerhu Keşfi’l-esrâr, vr. 40a.
36 Necmeddîn el-Kâtibî, Şerhu Keşfi’l-esrâr, vr. 40a. İbn Sînâ’ya ait aynı istikamette yorumlanabilecek 

pasajlar için bkz. İbn Sînâ, Metafizik II, çev. Ekrem Demirli, Ömert Türker, Litera yay. İstanbul: 2005, 
s. 98; İbn Sînâ, Mantığa Giriş, çev. Ömer Türker, Litera yay. İstanbul: 2006, s. 101, s. 67.  
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Sirâceddîn Urmevî’nin (ö. 682/1283) Metâliu’l-envâr’ına yazdığı şerhte 
Kutbeddîn Râzî, Kâtibî’yle aynı istikamette bir yoruma vererek, Fahreddîn Râzî’nin 
İbn Sînâ’ya atfettiği, faslın türdeki cinslik payının varlığının illeti olduğu şeklindeki 
anlayışın İbn Sînâ’nın kendi görüşüne mutabık olmadığını söyler. Kutbeddîn Râzî’ye 
göre İbn Sînâ faslın, türdeki cinslik payının varlığının değil, cinsin doğasının belirgin 
hale gelmesi ve özelleşmesinin (tahassus) illeti olduğunu savunur.37 Şerhu’l-metâlî 
müellifi, faslın illet olma manasının en doğru bir şekilde Şifâ/Medhal’deki şu pasajda 
açıklığa kavuşturulduğunu düşünür:

“Fasıl önce cinsin doğasıyla karşılaşarak onu meydana getirir ve ayırt eder; diğer 
şeyler, bu fasıl o doğayla karşılaşıp onu ayırt ettikten sonra ve böylece o, kendisinin 
gereği olan özelliklerin gerekmesine ve ilişenlerin ilişmesine hazır hale geldikten 
sonra söz konusu doğaya eklenirler.”38

Kutbeddîn Râzî’ye göre faslın illet olmasının bu pasajda aktarıldığından başka 
bir anlamı yoktur. Dolayısıyla illet olduğunu savunanlar bu manayı dikkate almalı, 
illiyete karşı çıkanlar da ancak bu anlama karşı çıkmalıdır.39 

Yukarıdaki pasajı yorumlarken Kutbeddîn Râzî, İbn Sînâ’nın, burada ve başka 
yerlerde, illet oluşla “varlığa illet olmayı” kastetmediğini söyler. Aksi taktirde fasıl, 
a) ya cinsin hariçte illeti olurdu, b) ya da cinsin zihinde illeti olurdu. Faslın hariç-
te cinsin varlığının illeti olması imkânsızdır. Çünkü fasıl ve cins birlikte meydana 
gelirler ve varlıkta da birdirler (muttehidun fi’l-ca‘li ve’l-vücûd). Aynı şekilde fas-
lın zihinde cinsin varlığının illeti olması da imkânsızdır. Aksi taktirde fasıl dikkate 
alınmaksızın sadece cinsi düşünmek mümkün olmazdı.40 İbn Sînâ’ya göre faslın ne 
hariçte ne de zihinde cinsin varlığının illeti olmadığını gösterdikten sonra Kutbeddîn 
Râzî, faslın illet oluş manasını tasrih etmek ister. Ona göre cinslik sureti, akılda bu-
lunduğu sırada, varlıkta her biriyle özdeş olacağı birçok şey olmaya elverişli bir şe-
kilde belirsizdir (mubhem). Ayrıca bu suretin, fasıl ona birleşmediği müddetçe, dış 
dünyada tahakkuk edeceği mahiyetin tamamına mutabık olması imkânsızdır.. Fasıl 
bu belirsizliğin (ibhâm) ortadan kaldırılması ve cinslik suretinin dış dünyada hasıl 
olmasının illetidir. Kutbeddîn Râzî tümellerle ilgili yazdığı Tahkîku’l-külliyât adlı 
risalede de konuyu bu şekilde ele aldığını söyler ve İbn Sînâ’nın sözlerinin bu görüşe 
vardığını ifade eder.41

Şerhu’l-metâli müellifi, Fahreddîn Râzî’nin İbn Sînâ takririni eleştirdikten son-
ra, onun tanımdaki cins ve faslı,  zât ve sıfat şeklinde yorumlamasını da hatalı bu-
lur. Hatırlanacağı üzere Fahreddîn Râzî cinsin zata, faslın ise sıfata tekabül ettiğini 
37 Kutbeddîn Râzî, Şerhu Metâlii’l-envâr, s. 62.
38 Kutbeddîn Râzî, Şerhu Metâlii’l-envâr, s. 62; krş. İbn Sînâ, Mantığa Giriş, s. 67. 
39 Kutbeddîn Râzî, Şerhu Metâlii’l-envâr, s. 76
40 Kutbeddîn er-Râzî, Şerhu Metâlii’l-envâr, s. 76.
41 Kutbeddîn er-Râzî, Şerhu Metâlii’l-envâr, s. 76
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söylemiş ve sıfatın zata illet olmasının imkânsız olduğunu ifade etmişti. Çünkü sıfat 
zâttan sonra gelir ve sonra gelen şey önce olanın illeti olamaz. Kutbeddîn Râzî’ye 
göre bu şekilde kurgulanan bir tanım ancak itibarî mahiyetlere ait olabilir, oysa İbn 
Sînâ burada itibarî değil hakiki mahiyetler hakkında konuşmaktadır.42 Kutbeddîn 
Râzî’nin kısaca değindiği bu noktaya daha önce Hunecî ve Kâtib Kazvînî de de-
ğinmiştir. Hunecî’ye göre, söz konusu olan, makul manaların cinsleri ve fasılları ise 
durum İmâm’ın (Fahreddîn Râzî) dediği gibidir. Çünkü makul manaların cinsleri ve 
fasılları söz konusu olduğunda, fasılların buradaki cinslerin illeti olması mümkün 
değildir.43 Hunecî’nin bu ifadelerini şerh ederken Necmeddîn Kâtibî, konuyu lafız-
ların müsemmaları bakımından ele aldığımızda Fahreddîn Râzî’nin haklı olduğunu 
söyler: “Biri diğerinden özel iki şey tasavvur edip, onlardan her birinin karşısına bir 
lafız vaz etsek ve sonra bunlardan mürekkep toplamı tasavvur etsek, ardından bu 
toplama da bir lafız vaz etsek; bu durumda, özel durumun genel duruma illet olması 
gerekemez.”44 Örnek olarak, “iradeyle hareket eden, duyu sahibi” şeklinde bir anlam 
tasavvur edip buna “canlı” lafzını vaz etsek, sonra “yeleli, kükreyen, pençeli, cesur” 
şeklinde daha özel bir anlam tasavvur edip buna da bir lafız vaz etsek; ardından bu iki 
anlamın “yeleli, kükreyen, pençeli, cesur canlı” şeklindeki toplamına da “aslan” de-
sek, aslan lafzının anlamını oluşturan genel ve özel anlamlar arasında bir illiyet ilişki-
si bulunmaz. Çünkü bu örnekte “yeleli, kükreyen, pençeli ve cesur olmak”, “hareket 
eden ve duyu sahibi” olma anlamının varlığının ileti olmaz, çünkü bu anlamın varlığı 
zihinde ve dilde söz konusu niteliklerden bağımsızdır.  Necmeddîn Kâtibî bu türden 
itibarî mahiyetlere mukabil, duyulur ve dış dünyada varlığı olan hakiki mahiyetler 
söz konusu olduğunda, faslın türdeki cinslik payına illet olmasını engelleyecek bir 
şey bulunmadığını söyler. Ona göre “İmâm’ın savunduğu şey, faslın [türdeki cinslik] 
payına illet olmasını engelleyecek bir nitelik taşımaz. Ayrıca cinsleri özelleştiren ve 
hariçte muhassal mahiyetlere ait olan fasılların illet olmasının imkânsızlığını gerekli 
kılmaz.”45

Hunecî, Necmeddîn Kâtibî ve Kutbeddîn Râzî’nin bu yorumu tabiî cisimlerin 
sahip olduğu cevherî terkip ile zihnî, arazî ve yapay terkip arasındaki farkı açığa 
çıkartır. Buna göre tabiî cisimler, “düşünme” ve “canlılık” gibi birbirinden bağımsız 
ve ilişkisiz parçalardan değil “düşünen canlı” örneğinde olduğu gibi illiyet ilişkisine 
sahip parçalardan oluşur. Böyle olmasının en önemli nedeni, cins ve faslın ilkesinin 
madde ve suret olmasıdır.46 İbn Sînâ cins ve fasıl arasındaki ilişkiyi, cinsin mantıkî, 
maddenin ise tabiî konu olması şeklindeki önemli bir fark dışında, benzer türden bir 
ilişki olarak kurgular. İbn Sînâcı cins fasıl ilişkisi anlayışına göre, fasıl cinse dışarı-

42 Kutbeddîn er-Râzî, Şerhu Metâlii’l-envâr, s. 76.
43 Efdaluddîn Hunecî, Keşfu’l-esrâr, s. 47.
44 Necmeddîn el-Kâtibî, Şerhu Keşfi’l-esrâr, vr. 40a.
45 Necmeddîn el-Kâtibî, Şerhu Keşfi’l-esrâr, vr. 40b.
46 İbn Sînâ, Metafizik I, s. 213, pr.506.
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dan eklenen ayrı bir anlam değildir. Cins anlamı dışarıda tahakkuk ettiğinde türlerden 
biri olarak gerçekleşir, “dolayısıyla bu anlam varlıkta bunlardan yalnızca biri olabilir; 
ancak zihin, düşünülmesi bakımından ona müstakil bir varlık verir. Sonra zihin, ona 
fazlalık izafe ettiğinde, bu fazlalığı, eşitliği kabul eden şeye [“ölçü” cinsine] dışarı-
dan ilişen bir anlam olarak izafe etmez.”47 “Tanımın tanımlananın ta kendisi olması 
itibarı” olarak değerlendirdiği bu noktayı vurgulamak için İbn Sînâ şu ifadeye yer 
verir: “Örneğin düşünen canlı dediğinde, bundan tek bir şeyin anlamı çıkar ki bu 
anlam, bizzat canlıdır ve canlı da bizzat düşünendir.”48 İbn Sînâ’ya göre cins ve fasıl 
arasındaki başkalık sadece onların “zihinde birbirinden ayrıştırılması bakımından” 
gerçekleşir, yoksa bu anlam hakikatte fasıldan bağımsız değildir.49 

Fahreddîn Râzî’yi eleştiren sonraki müellifler, onun cins ve fasıl arasındaki iliş-
kiyi, tanımla, tanımlanan hakiki mahiyet arasındaki ilişkiyi göz önünde bulundur-
maksızın tahlil ettiğine dikkat çekmişlerdir. Çünkü tanımla tanımlanan arasındaki 
bu ilişki göz ardı edilip, cins ve fasıl sadece zihindeki kavramlara verilen adlar ola-
rak ele alındığında ikisi arasındaki illiyet ilişkisi ve cevherî terkip ortadan kalka-
caktır. Peki Fahreddîn Râzî gerçekten de burada bahsedilen şeyin hakiki mahiyetler 
olduğunu gözden kaçırması nedeniyle mi cinsi zat, faslı da sıfat olarak değerlendi-
rip aralarındaki illiyet ilişkisini reddetmiştir? Yoksa bunun nedeni, zaten mahiyetle-
ri Necmeddîn Kâtibî’nin yukarıda anlattığı şema dahilinde kurgulaması mıdır? Bu 
soruya el-Mulahhas fi’l-hikme ve’l-mantık özelinde verilecek cevap, ikinci seçeneği 
haklı çıkaracaktır. Ancak bu cevabın kapsamlı bir şekilde temellendirilebilmesi için 
Fahreddîn Râzî’nin diğer eserlerinin de aynı şekilde göz önünde bulundurularak tar-
tışılması gerekir. 

İkinci Eleştiri: Cins ve Fasıl Arasındaki İlliyet İlişkisi Reddedilerek
Tanımın Birliği Sağlanabilir mi?

Alaêddîn er-Rûmî en-Nükât ve’l-es’ile’de Fahreddîn Râzî’nin cins ve sıfat ara-
sında illiyet ilişkisi bulunmadığı yorumunu ileriye taşıyarak, üçüncü bir ilke vası-
tasıyla bu ikisi arasındaki ilişkinin sağlanabileceğini söylemişti. Molla Sirâceddîn, 
Alâeddîn er-Rûmî’nin önerdiği bu çözüme şu sözlerle karşı çıkar: 

“Cins ve faslın birbirinden bağımsız olmasını (istiğna) engelleyen şey, üçüncü bir 
şeyin, heyula ve suret gibi iki malûle tek bir illet olması ihtimali değildir. Çünkü 
heyula ve suretten birinin varlığı diğerine bağlı olduğu için, onlar arasında hiçbir 
şekilde istiğna bulunmaz. Aksi taktirde aralarında mülazemet olmazdı. Oysa onlar 

47 İbn Sînâ, Metafizik I,  s. 212, pr.505.
48 İbn Sînâ, Metafizik I, s. 213, pr.507.
49 İbn Sînâ, Metafizik I, s. 212, pr.505.
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arasında mülazemet bulunduğu üzerinde ittifak etmişler ve aralarındaki lüzum ala-
kasını illiyet, ma‘lûliyyet ve tezâyufa nispetle genelleştirerek, iki şeyin tek bir illetin 
malûlü olmasını illiyet ve ma‘lûliyyet alakası altına yerleştirmişlerdir. Hem istiğnâyı 
olumsuzlamak hem de bunlardan birinin diğerine dayanmadığını söylemek, iki çeli-
şiği aynı anda savunmak anlamına gelir. Hal böyle olmasına rağmen, bâhis (Rûmî), 
daha uygun yolu terkederek, muhakkik şârih Kutbu’r-Râzî’nin Metâli’ye yazdığı 
Şerh’te özetlediği şeylerden aktardığı kısmı bozmuştur.”50

Bu pasajdan anlaşıldığı kadarıyla Molla Sirâceddîn’e göre cins ve fasıldan biri 
melzum diğeri lâzımdır. Ancak her ikisi arasındaki mülazemet ilişkisinin ispat ve 
tasavvur edilebilmesi, üçüncü bir şeyin aracılığına ihtiyaç duyar. Dolayısıyla suret ve 
madde, cins ve fasıl arasındaki mülazemeti tasavvur edebilmek için, ikisini birbirine 
bağlayan nispeti de tasavvur etmemiz gerekir. İkisini birbirine bağlayan bu nispet 
illiyet-maluliyet ilişkisidir. Şu halde suret ve madde ya da cins ve faslın, tek bir ille-
tin iki malulü olmasını sağlayan şey, bizatihi bu iki şey arasındaki illiyet alakasıdır. 
Alâeddîn er-Rûmî’ye yönelttiği bu eleştiriyle Molla Sirâceddîn, iki şey arasındaki 
tam illiyet bağını kaldırdığımızda, sırf üçüncü bir illet vazetmek suretiyle onları bir 
terkibe sokamayacağımızı vurgular. Ona göre şöyle bir mantıksal ilişki kategorisi 
mevcut değildir: “İki şey birbirinden tamamen bağımsız olduğu halde üçüncü bir şey 
onları biraraya getirerek terkibe sokarak cevherî birliği sağlayabilir.” 

İçkin İlliyet İlişkisinden Bağımsız Cevherî Terkip Mümkündür: 
Molla Hüsrev’in Tartışmayı Muhakemesi

Molla Hüsrev kendisinden önceki iki müellif arasındaki tartışmayı muhâkeme 
ederken, özellikle Molla Sirâceddîn’in Rûmî’yi “iki çelişik görüşü aynı anda savun-
duğu” yönündeki eleştirisi üzerinde durur. Hatırlanacak olursa Molla Sirâceddîn, 
Rûmî’yi, hem cins ve fasıl arasındaki ilişkiyi iptal ettiği hem de terkibi sağlama id-
diasında olduğu için iki çelişik görüşü aynı anda savunma hatasına düşmekle suç-
lamıştı. Molla Hüsrev, Kâşifetü’ş-şübuhât müellifinin bu eleştirisini yersiz bulur. 
Ona göre Rûmî’nin cins ve faslı terkibe sokacak şekilde üçüncü bir illet vaz etme-
sinin sebebi, cins ve faslın birbirine dayanmasını mutlak olarak reddetmesi değildir. 
Rûmî’nin üçüncü bir illet vazını seçmesi, cins ve fasıldan birinin diğerine tam illet 
olduğu varsayıldığı zaman geçerli olur.51 Çünkü faslın tam illet olduğu varsayılırsa, 
bu illet ortadan kalktığı vakit cins ve faslın birbirinden tamamen bağımsız olaca-
ğı açıktır. Dolayısıyla Rûmî’nin üçüncü bir illet vazı, cins ve faslın mutlak olarak 
birbirine dayanmamasıyla değil, fasıl tam illet varsayılıp, sonra bu illiyetin ortadan 

50 Molla Sirâceddîn, Kâşifetü’ş-şübuhât, vr. 114a-114b.
51 Molla Hüsrev, Nakdu’l-efkâr, Atıf Efendi, nr. 276, vr. 157b.
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kalkması durumuyla alakalıdır. Bununla birlikte Molla Hüsrev’in bu yorumu, iki şey 
arasında herhangi bir illiyet alakası bulunmadığı halde üçüncü bir şeyin onları terkibe 
sokabileceği ihtimalini ibka eder. Ne var ki, hatırlanacağı üzere Molla Sirâceddîn 
iki şey birbirinden tamamen bağımsız olduğu halde, üçüncü bir şeyin onları birbir-
lerini gerektirecek şekilde terkibe sokması şeklinde bir ihtimali kabul etmemektey-
di. Alâeddîn er-Rûmî’nin olduğu kadar Molla Hüsrev’in de bu yorumu, Fahreddîn 
Râzî’nin illiyet eleştirileri ve zat-sıfat şeklindeki cins-fasıl tasavvuruyla yakından 
ilişkili olmalıdır. 

Sonuç

Molla Hüsrev’in Nakdu’l-efkâr fî reddi’l-enzâr adlı eserine konu olan iki isimden 
Alâeddîn er-Rûmî, Fahreddîn Râzî’nin kaynaklığı üzerinden, müteahhir dönem ke-
lamcılarının İbn Sînâcı tanım teorisini illiyet meselesi bağlamında nasıl dönüştürdük-
lerini gösterir. Diğer isim olan Molla Sirâceddîn ise Kutbeddîn Râzî’nin Levâmiu’l-
esrâr fî Şerhi Metâlii’l-envâr ve Risâle Fî tahkîki’l-külliyât’ta sunduğu İbn Sînâ 
yorumunu sürdürür. Daha öncesinde Efdaluddîn Hunecî ve Necmedîn Kâtibî’nin 
konuyla ilgili yorumları, Kutbeddîn Râzî’nin İmâm’a yönelttiği eleştirilere kaynaklık 
etmiştir. Son olarak Molla Hüsrev, Molla Sirâceddîn’in Alâeddîn er-Rûmî’ye yönelt-
tiği eleştirileri yersiz bulur ve ne cevherî birliğe ne de tanımın parçaları arasındaki 
ilişkiye zarar vermeden, terkibi, üçüncü bir illet üzerinden sağlamanın mümkün oldu-
ğu noktasında Alâeddîn er-Rûmî’nin haklı olduğu hükmünü verir.

Cins-fasıl ilişkisine dair bu özel tartışmadan, daha geniş bir bağlamla ilgili ola-
rak şöyle bir sonuç çıkartılabilir: İbn Sînâ sonrası kelâmı, mütekaddimîn dönem 
kelâm düşüncesi ile İbn Sînâcı felsefenin mantık, kozmoloji ve metafizik gibi temel 
alanları arasında bir ölçüye kadar uyum arayışını temsil eder. Bunu yaparken müte-
ahhir dönem kelamcıları, duyulur alemle ilgili tutarlı ve sürekli mantıksal yargılarda 
bulunmamızı sağlayan İbn Sînâcı mantık ve fizik terminolojisini kullanmak ister, 
fakat öte yandan mütekaddim dönem kelâmının kurucu ilkelerini muhafaza etme 
amacı güderler. Bu açıdan bakıldığında, İbn Sînâcı mantık ve fiziğin, kelamcılar için 
bazı yerlerde operasyonel bir işlev ifa ettiği görülür. Ancak müteahhir dönem kelamı 
temsilcilerini yeknesak bir yapı dahilinde aynı projenin parçaları olarak ele almanın 
imkânsızlığı, söz konusu hükmün sağlamasını tek tek düşünürler üzerinden yapmayı 
gerekli kılar. 
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EK 1. RİSALELERİN TAHKİKİ

Yazma Remizleri

Alâeddîn er-Rûmî, Süleymaniye Kkp. Şehit Ali Paşa, no. 227: ش
Molla Sirâceddîn, Süleymaniye Ktp. Amcazade Hüseyin, no. 370: م

Molla Sirâcuddîn, Süleymaniye Ktp. Kadızade, no. 101: ز
Molla Hüsrev, Süleymaniye Ktp. Atıf Efendi, no. 276: أ

Molla Hüsrev, Süleymaniye Ktp. Giresun Yazmaları, no. 92: ك
Molla Hüsrev, Süleymaniye Ktp. Kılıç Ali Paşa, no. 525: ق

النكات واالسئلة لعالء الدين الرومي52

البحث الثامن 

هو ان املشهور عند املنطقيني ان الفصل علة لوجود اجلنس واستدلوا على ذلك بأن الفصل لو لم يكن (علة)53 
لكان اجلنس علة للفصل واال الستغنى كل واحد منهما عن االخر وحينئذ ميتنع التركيب. لكن اجلنس ليس 

بعلة للفصل، النه لو كان علة لوجد الفصل اينما وجد اجلنس وليس كذلك. 

وقيل في جوابه: ما مرادكم من العلة؟ ان كان املراد منها جزء العلة فلم ال يجوز ان يكون اجلنس علة له. 

قوله لوجد الفصل اينما وجد اجلنس، قلنا: ال نسلم حينئذ لعدم وجوب وجود املعلول عند وجود العلة.

 وان كان املراد منها العلة التامة فلم ال يجوز ان يكون شيء منها علة بهذا التفسير. 
قوله استغنى عن االخر فيمتنع التركيب، فيه بحث النا ال نسلم االستغناء على هذا التقدير جلواز ان ال يكون 

شيء منها علة فال ميتنع التركيب وال استغناء كل واحد منها عن االخر جلواز ان يكون العلة امرا ثالثا فما 
توجيهه؟ 

52 Süleymaniye Ktp. Şehit Ali Paşa, no. 227, vr. 20b -21a  
53 113a ،ق 
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كاشفة الشبهات العالئية ملولى سراج الدين54

قال الباحث: البحث الثامن هو ان املشهور عند املنطقيني ان الفصل علة لوجود اجلنس واستدلوا على ذلك 
بأن الفصل لو لم يكن علة لكان اجلنس علة للفصل واال الستغنى كل واحد منهما عن االخر وحينئذ ميتنع 
التركيب. لكن اجلنس ليس بعلة للفصل، النه لو كان55 علة لوجد الفصل اينما وجد اجلنس وليس كذلك. 

وقيل في جوابه: ما مرادكم من العلة؟ فان كان املراد فيها جزء العلة فلم ال يجوز ان يكون اجلنس علة له. 

قوله لوجد الفصل اينما وجد اجلنس، قلنا: ال نسلم حينئذ لعدم وجوب وجود املعلول عند وجود العلة. فان 
كان املراد منها العلة التامة فلم ال يجوز ان ال يكون شيء منهما علة بهذا التفسير. 

قوله كل واحد منهما استغنى عن56 االخر فيمتنع التركيب، فيه بحث النا ال نسلم االستغناء على هذا 
التقدير جلواز ان ال يكون شيء منهما علة تركيب فال ميتنع التركيب وال استغناء كل واحد عن االخر جلواز ان 

تكون العلة امرا ثالثا فما توجيهه؟

أقول: نقل الباحث هذا البحث الى قوله فيه بحث من املطالع وشرحه وغّير وجه دفع لزوم استغناء كل واحد 
منهما عن االخر املستلزم المتناع التركيب بوجه اخر غير ما في شرح املطالع وعبر عن ذلك الوجه بقوله فيه 
بحث النا ال نسلم لالستغناء الخ. والوجه املذكور في الشرح هو ما قال فيه. وجوابه أنه ان أريد بالعلة العلة 

التامة أعني جميع ما يتوقف عليه الشيء، فال نسلم أنه لو لم يكن احدهما علة تامة لزم استغناء كل 
منهما عن االخر. وامنا يلزم ذلك لو لم يكن احدهما علة ناقصة وان اريد بها ما يتوقف عليه الشيء اعم من 
التامة والناقصة فال نسلم أنه لو كان علة ناقصة للفصل استلزمه. فليس يلزم من وجود العلة الناقصة 

وجود املعلول. والباحث غيره الى أن منع لزوم االستغناء على ذلك التقدير جلواز ان ال يكون شيء منهما علة فال 
ميتنع التركيب واالستغناء كل واحد عن االخر جلواز ان يكون العلة امرا ثالثا. 

واجلواب أن املراد بالعلة التامة جميع ما يتوقف عليه، ومبطلق العلة57 مجرد ما يتوقف عليه اعم من التامة 
والناقصة فعلى تقدير انتفاء الثاني لزوم االستغناء في غاية الظهور. وال يدفعه احتمال كون العلة امرا ثالثا 

ملعلولى علة واحد مثل هيولى والصورة. اذ ال استغناء الحدهما عن االخر ايضا لتوقف وجود احدهما على 
وجود االخر. واال ملا كان بينهما مالزمة. وقد ابتغوا58 على ثبوت املالزمة بيهما عمموا عالقة اللزوم الى العلية 

واملعلولية والتضايف وادرجوا كون االمرين معلولى علة واحدة حتت عالقة العلية واملعلولية. فالقول بانتفاء 
االستغناء وانتفاء توقف احدهما على االخر قول باملتنافيني. هذا وقد ترك الباحث ههنا التعرض بانفس وافسد 

مما ذكره مما خلصه الشارح احملقق القطب الرازي في شرحه للمطالع وهو أنه قال في حتقيق كون الفصل علة: 
ونحن نقول اما أن الفصل علة حلصة النوع فذلك ال شك فيه الن اجلنس امنا يتخصص مبقارنة الفصل فما لم 
يعتبر الفصل ال يصير حصة. وليس مراد الشيخ من قوله أن الفصل علة للجنس أنه علة لوجود اجلنس اما 

خارجا او ذهنا الستحالة تقدمه بالوجود عليه ولتعقل اجلنس بدون الفصل بل أن الصورة اجلنسية مبهمة في 
العقل يصلح أن يكون اشياء كثيرة فال يتحصل وال يطابق املاهية التامة ما لم تضيف اليه الصورة الفصلية 

فهي علة لدفع االبهام والتحصيل والعلية بهذا املعنى ال ميكن انكارها. 

54 Süleymaniye kt, Kadızade, nr. 101, vr. 113a-114a. 
 ق، أ: واال النه لو يكن كان علة  55
 ق، أ: على ; ش: عن 56
ز، م: بالعلة الناقصة ، أ، ك، ق: مبطلق العلة 57
 أ، ك، ق: اتفقوا 58
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نقد األفكار في رد األنظار ملولى خسرو59 

قال املولى الباحث: البحث الثامن هو ان املشهور عند املنطقيني أن الفصل علة لوجود اجلنس واستدلوا على 
ذلك بأن الفصل لو لم يكن (علة)60 لكان اجلنس علة للفصل واال الستغنى كل واحد منهما عن االخر وحينئذ 

ميتنع التركيب. لكن اجلنس ليس بعلة للفصل، النه لو كان علة له لوجد الفصل اينما وجد اجلنس وليس 
كذلك. 

قيل في جوابه: ما مرادكم من العلة؟ ان كان املراد منها جزء العلة فلم ال يجوز ان يكون اجلنس علة له. 

قوله لوجد الفصل اينما وجد اجلنس، قلنا: ال نسلم ذلك لعدم وجوب وجود املعلول عند وجود جزء العلة. وان 
كان املراد منها العلة التامة فلم ال يجوز ان ال يكون شيء منهما علة بهذا التفسير. 

قوله استغنى كل واحد منهما عن االخر فيمتنع التركيب، فيه بحث النا ال نسلم االستغناء على هذا التقدير 
جلواز ان ال يكون شيء منها علة فال ميتنع التركيب وال استغناء كل واحد عن االخر جلواز ان يكون العلة امرا ثالثا 

فما توجيهه؟

قال املولى اجمليب:  نقل الباحث هذا البحث الى قوله فيه بحث من املطالع وشرحه وغّير وجه دفع لزوم 
استغناء كل واحد منهما عن االخر املستلزم المتناع التركيب الى وجه اخر غير ما في شرح املطالع وعّبر عن 
ذلك الوجه بقوله وفيه بحث النا ال نسلم االستغناء الخ. والوجه املذكور في الشرح هو ما قال فيه. وجوابه 

أنه ان أريد بالعلة العلة التامة أعني جميع ما يتوقف عليه الشيء، فال نسلم أنه لو لم يكن احدهما علة تامة 
لزم استغناء كل منهما عن االخر. وامنا يلزم ذلك لو لم يكن احدهما علة ناقصة وان اريد بها ما يتوقف عليه 

الشيء اعم من التامة والناقصة فال نسلم أنه لو كان علة ناقصة للفصل استلزمه. فليس يلزم من وجود 
العلة الناقصة وجود املعلول. والباحث غّيره الى أن منع لزوم االستغناء على ذلك التقدير جلواز ان ال يكون شيء 

منهما علة فال ميتنع التركيب واالستغناء كل واحد عن االخر جلواز ان يكون العلة امرا ثالثا. 

واجلواب أن املراد بالعلة التامة جميع ما يتوقف عليه، ومبطلق العلة مجرد ما يتوقف عليه اعم من التامة 
والناقصة فعلى تقدير انتفاء التالي61 لزوم االستغناء في غاية الظهور. وال يدفعه احتمال كون العلة امرا ثالثا 

ملعلولى علة واحد مثل الهيولى والصورة. اذ ال استغناء الحدهما عن االخر ايضا لتوقف وجود احدهما على 
وجود االخر. واال ملا كان بينهما مالزمة. وقد اتفقوا على ثبوت املالزمة بيهما وعمموا عالقة اللزوم الى العلية 
واملعلولية والتضايف وادرجوا كون االمرين معلولى علة واحدة حتت عالقة العلية واملعلولية. فالقول بانتفاء 

االستغناء وانتفاء توقف احدهما على االخر قول باملتنافيني. 

يقول الفقير: فيه بحث الن الباحث لم مينع لزوم االستغناء النتفاء التالي62 اال على تقدير أن يراد بالعلة العلة 
التامة فلم يلزم منه القول بانتفاء التوقف مطلقا حتى ينافي القول بانتفاء االستغناء فاليتأمل. 

واحلق أن هذا البحث وارد على هذا التقرير املزيف مبا ذكره الشارح احملقق ايضا. والصواب ماختاره حيث قال: 
ونحن نقول اما أن الفصل علة حلصة النوع فذلك ال شك فيه الن اجلنس امنا يتخصص مبقارنة الفصل فما لم 
يعتبر الفصل ال يصير حصة. وليس مراد الشيخ من قوله أن الفصل علة لوجود اجلنس واال لكان اما علة له 

في اخلارج وهو محال الحتادهما في اجلعل والوجود واما علة له في الذهن وهو ايضا محال واال لم يعقل اجلنس 
دون الفصل بل املراد أن صورة اجلنسية مبهمة في العقل يصلح أن يكون اشياء كثيرة هي عني كل واحد منها 

في الوجود، غير محصلة بنفسها ال يطابق متام ماهيتها احملصلة واذا انضاف اليها الصور الفصلية عينها 

59 Süleymaniye Ktp. Atıf Efendi, nr. 266. vr. 157-157b 

60 113a،ق  
م، ز: الثاني 61
 م، ز: الثاني 62
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وحصلها اي جعلها مطابقة للماهيته التامة. فهي علة لدفع االبهام والتحصل والعلية بهذا املعنى ال ميكن 
انكارها. 

EK 2. METİNLERİN TERCÜMESİ

Alâeddîn er-Rûmî, en-Nükât ve’l-es’ile, Süleymaniye Ktp. Şehit Ali Paşa, nr. 
227, vr. 20a-21a.

Sekizinci Bahis

Mantıkçılar nezdinde meşhur olan görüşe göre fasıl cinsin varlığının illetidir. 
Onlar bu görüşü şöyle delilendirmişlerdir: Fasıl illet olmasaydı, cins faslın illeti olur-
du. Zira aksi taktirde [fasıl ve cinsten] her biri diğerinden müstağni olur ve bu durum-
da terkîb imkânsızlaşırdı. Ancak cins faslın illeti değildir. Çünkü faslın illeti olsaydı, 
cinsin bulunduğu her yerde faslın da bulunması gerekirdi ki, böyle değildir.

Bu görüşe cevaben şöyle denilmiştir: İlletle kastettiğiniz şey nedir? Şayet [illet 
olarak fasılla] onun, illetin parçası olmasını kastediyorsanız, cinsin de [aynı şekilde] 
faslın illeti olması niçin mümkün olmasın?

“Cinsin bulunduğu her yerde faslın da bulunması gerekirdi” sözüne gelince, 
deriz ki: Bunu kabul etmeyiz. Çünkü illetin varlığıyla, malûlün varlığı da zorunlu 
olmaz. 

Şayet [illet olarak fasılla] tam illet kastediliyorsa, onlardan birinin bu anlamda 
illet olması niçin mümkün olmasın?

“Her biri diğerinden müstağni olur ve bu durumda terkip imkânsızlaşırdı” sözü-
ne gelince, burada tartışma vardır. Çünkü bu takdire göre istiğnayı kabul etmiyoruz. 
Çünkü illetin üçüncü bir durum olması mümkün olduğundan, bunlardan birinin di-
ğerinin illeti olmadığı halde, terkip ve bunların birbirinden istiğnası imkânsız olmaz. 
Bu durumda tevcihiniz nedir?

Molla Sirâcuddîn, Kâşifetü’ş-şubuhâti’l-Alâiyye, Süleymaniye Ktp. Kadızade, 
nr. 101, vr. 113a-114b.

Bâhis dedi ki: 
Sekizinci Bahis
Mantıkçılar nezdinde meşhur olan görüşe göre fasıl cinsin varlığının illetidir. 

Onlar bu görüşü şöyle delilendirmişlerdir: Fasıl illet olmasaydı, cins faslın illeti olur-
du. Zira aksi taktirde [fasıl ve cinsten] her biri diğerinden müstağni olur ve bu durum-
da terkîb imkânsızlaşırdı. Ancak cins faslın illeti değildir. Çünkü faslın illeti olsaydı, 
cinsin bulunduğu her yerde faslın da bulunması gerekirdi ki, böyle değildir.
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Bu görüşe cevaben şöyle denilmiştir: İlletle kastettiğiniz şey nedir? Şayet [illet 
olarak fasılla] onun, illetin parçası olmasını kastediyorsanız, cinsin de [aynı şekilde] 
faslın illeti olması niçin mümkün olmasın?

“Cinsin bulunduğu her yerde faslın da bulunması gerekirdi” sözüne gelince, 
deriz ki: Bunu kabul etmeyiz. Çünkü illetin varlığıyla, malûlün varlığı da zorunlu 
olmaz. 

Şayet [illet olarak fasılla] tam illet kastediliyorsa, onlardan birinin bu anlamda 
illet olması niçin mümkün olmasın?

“Her biri diğerinden müstağni olur ve bu durumda terkip imkânsızlaşırdı” sözü-
ne gelince, burada tartışma vardır. Çünkü bu takdire göre istiğnayı kabul etmiyoruz. 
Çünkü illetin üçüncü bir durum olması mümkün olduğundan, bunlardan birinin di-
ğerinin illeti olmadığı halde, terkip ve bunların birbirinden istiğnası imkânsız olmaz. 
Bu durumda tevcihiniz nedir?

Derim ki: Alâeddîn er-Rûmî bu bahsin “burada tartışma vardır” sözüne kadar 
olan kısmını Metâli ve Şerhi’nden aktarmış, ancak terkibin imkânsız olmasına neden 
olan istiğnanın lüzumunu ortadan kaldırma yönünü, Şerhu’l-Metâli’de yer almayan 
başka bir yönle değiştirmiş ve bu yönü “burada tartışma vardır, çünkü bu takdire göre 
istiğnayı kabul etmiyoruz ilah.” sözüyle dile getirmiştir.  

Şerhu’l-Metâli’de zikredilen yön şöyledir: 
“Buna şöyle cevap verilir: Burada illetle, tam illet, yani “bir şeyin kendisine 

dayandığı şeyin tamamı” kastedilirse; bu durumda, cins ve fasıldan birinin tam illet 
olmaması durumunda, onlardan birinin diğerinden müstağni olacağını kabul etmiyo-
ruz. İstiğna, bunlardan birinin nakıs illet olmaması durumunda gerçekleşir. “Kendisi-
ne dayanılan şeyin” tam ve nakıs illetten daha genel olduğu kastedilirse, bunun [yani 
cinsin] faslın nakıs illeti olması durumunda onu [yani faslı] gerektireceğini kabul 
etmiyoruz.”63

Alâeddîn er-Rûmî istiğnanın gerekli olmasını engelleyen şeyin, üçüncü bir şeyin 
illet olmasının imkânı temelinde, ikisinden biri illet olmadığı halde ne terkibin ne 
de istiğnanın imkânsız olmamasının mümkün olduğunu söyleyerek buradaki yönü 
değiştirmiştir. 

[Rûmî’nin bu tevcihine şöyle cevap verilir]: Tam illetle “bir şeyin kendisine da-
yandığı şeyin tamamı” kastedilir, mutlak anlamda illetle “sırf kendisine dayanılan 
şey” kastedilir ve [mutlak anlamda illet] tam ve nakıs illetten daha geneldir. İkinci-
sinin yokluğunda, istiğnanın gerekli olması gayet açıktır. İstiğnayı engelleyen şey, 
üçüncü bir şeyin, heyula ve suret gibi iki malûle tek bir illet olması ihtimali değildir. 

63 Bkz. Kutbuddîn er-Râzî, Levâmiu’l-esrâr fî Şerhi Metâlii’l-envâr, s. 62, 7-10. Kutbuddîn er-Râzî   
istiğnâ eleştirisini şöyle tamamlar: “... Çünkü nakıs illetin varlığından, malûlün varlığı gerekli olmaz.” 
Bkz. s. 62,10. 
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Çünkü heyula ve suretten birinin varlığı diğerine bağlı olduğu için, onlar arasında 
hiçbir şekilde istiğna bulunmaz. Aksi taktirde aralarında mülazet olmazdı. Oysa onlar 
arasında mülazemet bulunduğu üzerinde ittifak etmişler ve aralarındaki lüzum ala-
kasını illiyet, ma‘lûliyyet ve tezâyuf a nispetle genelleştirerek, iki şeyin tek bir illetin 
malûlü olmasını illiyet ve ma‘lûliyyet alakası altına yerleştirmişlerdir. Hem istiğnâyı 
olumsuzlamak hem de bunlardan birinin diğerine tevakkuf etmediğini söylemek, 
iki çelişiği aynı anda savunmak anlamına gelir. Hal böyle olmasına rağmen, bâhis 
(Rûmî), daha uygun yolu terkederek, muhakkik şârih Kutbu’r-Râzî’nin Metâli’ye 
yazdığı Şerh’te özetlediği şeylerden aktardığı kısmı bozmuştur. Faslın illet oluşunu 
tahkik etmek üzere [Kutbu’r-Râzî] şöyle demiştir: 

“Deriz ki: Faslın türdeki [cinslik] payının illeti olmasında kuşku yoktur. Çünkü 
cins ancak faslın mukaranetiyle özelleşir (tahassus). Fasıl dikkate alınmadığı süre-
ce, cins pay olmaz. Şeyh’in “fasıl cinsin illetidir” sözüyle kastettiği şey, faslın cinsi 
öncelemesinin imkânsız olması ve cinsin fasıl olmadan düşünülebilmesi itibariyle, 
hariçte ya da zihinde cinsin varlığının illeti olması değildir. Aksine cinslik sureti, 
akılda, birçok şey olmaya elverişli bir şekilde belirsizdir (mubhem) ve fasıllık sureti 
ona eklenmedikçe tam mahiyet şeklinde gerçekleşmesi ve bu mahiyete mutabık ol-
ması mümkün değildir. Fasıl bu belirsizliğin (ibhâm) ortadan kaldırılması ve cinslik 
suretinin hasıl olmasının illetidir. İşte bu anlamda illiyetin inkâr edilmesi mümkün 
değildir.” 64 

Molla Hüsrev, Nakdu’l-efkâr fî reddi’l-enzâr, Süleymaniye Ktp. Atıf Efendi, nr. 
276, vr. 157a-157b.

Bâhis (Molla Alâeddîn) dedi ki: 
Sekizinci Bahis
Mantıkçılar nezdinde meşhur olan görüşe göre fasıl cinsin varlığının illetidir. 

Onlar bu görüşü şöyle delilendirmişlerdir: Fasıl illet olmasaydı, cins faslın illeti olur-
du. Zira aksi taktirde [fasıl ve cinsten] her biri diğerinden müstağni olur ve bu durum-
da terkîb imkânsızlaşırdı. Ancak cins faslın illeti değildir. Çünkü faslın illeti olsaydı, 
cinsin bulunduğu her yerde faslın da bulunması gerekirdi ki, böyle değildir.

Bu görüşe cevaben şöyle denilmiştir: İlletle kastettiğiniz şey nedir? Şayet [illet 
olarak fasılla] onun, illetin parçası olmasını kastediyorsanız, cinsin de [aynı şekilde] 
faslın illeti olması niçin mümkün olmasın?

“Cinsin bulunduğu her yerde faslın da bulunması gerekirdi” sözüne gelince, 
deriz ki: Bunu kabul etmeyiz. Çünkü illetin varlığıyla, malûlün varlığı da zorunlu 
olmaz. 

64 Kutbuddîn er-Râzî, Levâmiu’l-esrâr fî Şerhi Metâlii’l-envâr, s. 62,13-14; 62,20-24. 



120 İbrahim Halil Üçer

Şayet [illet olarak fasılla] tam illet kastediliyorsa, onlardan birinin bu anlamda 
illet olması niçin mümkün olmasın?

“Her biri diğerinden müstağni olur ve bu durumda terkip imkânsızlaşırdı” sözü-
ne gelince, burada tartışma vardır. Çünkü bu takdire göre istiğnayı kabul etmiyoruz. 
Zira illetin üçüncü bir durum olması mümkün olduğundan, bunlardan birinin diğeri-
nin illeti olmadığı halde, terkip ve bunların birbirinden istiğnası imkânsız olmaz. Bu 
durumda tevcihiniz nedir?

Cevap veren (Molla Sirâceddîn) dedi ki: 
Bâhis [Alâeddîn er-Rûmî] bu bahsin “burada tartışma vardır” sözüne kadar olan 

kısmını Metâli ve Şerhi’nden aktarmış, ancak terkibin imkânsız olmasına neden olan 
istiğnanın lüzumunu ortadan kaldırma yönünü, Şerhu’l-Metâli’de yer almayan başka 
bir yönle değiştirmiş ve bu yönü “burada tartışma vardır, çünkü bu takdire göre istiğ-
nayı kabul etmiyoruz ilah.” sözüyle dile getirmiştir.  

Şerhu’l-Metâli’de zikredilen yön şöyledir: 
“Buna şöyle cevap verilir: Burada illetle, tam illet, yani “bir şeyin kendisine 

dayandığı şeyin tamamı” kastedilirse; bu durumda, cins ve fasıldan birinin tam illet 
olmaması durumunda, onlardan birinin diğerinden müstağni olacağını kabul etmiyo-
ruz. İstiğna, bunlardan birinin nakıs illet olmaması durumunda gerçekleşir. “Kendisi-
ne dayanılan şeyin” tam ve nakıs illetten daha genel olduğu kastedilirse, bunun [yani 
cinsin] faslın nakıs illeti olması durumunda onu [yani faslı] gerektireceğini kabul 
etmiyoruz.”

Alâeddîn er-Rûmî istiğnanın gerekli olmasını engelleyen şeyin, üçüncü bir şeyin 
illet olmasının imkânı temelinde, ikisinden biri illet olmadığı halde ne terkibin ne 
de istiğnanın imkânsız olmamasının mümkün olduğunu söyleyerek buradaki yönü 
değiştirmiştir. 

[Rûmî’nin bu tevcihine şöyle cevap verilir]: Tam illetle “bir şeyin kendisine da-
yandığı şeyin tamamı” kastedilir, mutlak anlamda illetle “sırf kendisine dayanılan 
şey” kastedilir ve [mutlak anlamda illet] tam ve nakıs illetten daha geneldir. İkinci-
sinin yokluğunda, istiğnanın gerekli olması gayet açıktır. İstiğnayı engelleyen şey, 
üçüncü bir şeyin, heyula ve suret gibi iki malûle tek bir illet olması ihtimali değildir. 
Çünkü heyula ve suretten birinin varlığı diğerine dayandığı için, onlar arasında hiç-
bir şekilde istiğna bulunmaz. Aksi taktirde aralarında mülazet olmazdı. Oysa onlar 
arasında mülazemet bulunduğu üzerinde ittifak etmişler ve aralarındaki lüzum ala-
kasını illiyet, ma‘lûliyyet ve tezâyuf a nispetle genelleştirerek, iki şeyin tek bir illetin 
malûlü olmasını illiyet ve ma‘lûliyyet alakası altına yerleştirmişlerdir. Hem istiğnâyı 
olumsuzlamak hem de bunlardan birinin diğerine tevakkuf etmediğini söylemek, iki 
çelişiği aynı anda savunmak anlamına gelir.
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Fakîr der ki: Bunda tartışma vardır. Çünkü bâhis [yani Alâeddîn er-Rûmî] ikin-
cisinin [yani nâkıs illetin] olumsuzlanması halinde istiğnanın gerekli oluşunu, ancak 
illetle tam illetin kastedilmesi takdirine göre men etmiştir. Dolayısıyla, bundan, istiğ-
nanın olumsuzlanması görüşünü ortadan kaldıracak şekilde, [cins ve faslın] birbirine 
dayanmasının mutlak olarak olumsuzlanmasının savunulması gerekli olmaz. Bunu 
iyice düşünerek anla!

Doğrusu bu bahis [yani Molla Sirâceddîn’in cevabı] Muhakkik Şârih’in zik-
rettiklerinin bozulmuş bir takririne dayandırılmıştır. Doğru olan Muhakkik Şârih’in 
[Kutbeddîn Râzî] tercih ettiğidir: 

“Biz deriz ki: Faslın türdeki payın illeti olduğunda şüphe yoktur. Çünkü cins fas-
lın ona mukarenetiyle özelleşir (yetehassasu). Fasıl dikkate alınmadığı zaman, [cins] 
pay olmaz. Şeyh’in [İbn Sînâ] “fasıl cinsin varlığının illetidir” derken kastettiği şey, 
faslın a) ya hariçte cinsin illeti olmasıdır ki, bu imkânsızdır, çünkü cins ve fasıl mey-
dana getirme (ca‘l) ve varlıkta müttehittir, ya da b) zihinde cinsin illeti olmasıdır ki 
bu da imkânsızdır, çünkü aksi taktirde fasıl olmaksızın cins düşünülemezdi. Şeyh’in 
asıl muradı cinslik suretinin, akılda, varlıkta her biriyle özdeş olacağı birçok şey ol-
maya elverişli bir şekil müphem ve muhassal mahiyetinin tamamına mutabık olması 
mümkün olmayacak şekilde kendinde gayrı muhassal olmasıdır. Öyle ki bu cinse 
fasıl eklendiğinde onu belirli kılar ve meydana getirir, yani tam mahiyetine mutabık 
kılar. Fasıl bu belirsizliğin (ibhâm) ortadan kaldırılması ve cinslik suretinin hasıl ol-
masının illetidir. İşte bu anlamıyla illiyetin inkâr edilmesi mümkün değildir.”65 
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EHLİ’Z-ZAMÂN NÜSHALARININ TASVİRLERİ 

Ali Nihat Kundak*

CONSTELLATIONS AND ZODIAC IN 18th CENTURY OTTOMAN 
MINIATURES: TERCÜME-İ ‘İKDÜL’L-CÜMÂN FÎ TÂRÎH-İ 

EHLİ’Z-ZAMÂN COPIES

ABSTRACT
This article deals with the miniatures of Tercüme-i ‘İkdü’l-cümân fî târîh-i 
ehli’z-zamân, a manuscript on world history by Imam Kadi Mahmud ibn Ahmed 
ibn Musa ibn Ahmed ibn Hüseyin ibn Yusuf ibn Mahmud Bedrü’d-din of Antep, 
known as Imam Aynî. This manuscript desribes the events of history from the 
time of creation to the year of 1446 and the first section of the first volume is 
about astronomy. This manuscript has three illustrated copies in three different 
libraries; Süleymaniye Library (L.İ.318), İstanbul University Library (T.5953) 
and Topkapi Saray Museum Library (B.274) which were translated from Arabic 
to Turkish by Mirzazâde Mehmed Sâlim Efendi in the first half of the 18th 
century. Sâlim Efendi wrote introduction giving information about the author 
and his book, correcting some mistakes by Aynî on the subject of astronomy, 
and making some additions. Each copy has 45 miniature paintings depicting 
the fixed stars and zodiacal constellations. These illustrations were intended 
to give readers a better understanding of constellations discussed by Bedrü’d-
din Aynî. In the brief explanations at the top of each of the miniatures, Sâlim 
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Efendi gives the name of each constellation and with the exception of the zodiac, 
the number of stars they contain. The positions of the stars are marked on the 
miniatures. Dealing with the miniatures of Tercüme-i ‘İkdü’l-cümân fî târîh-i 
ehli’z-zamân, this paper is trying to clarify the iconography of the illustrations 
and their connection between Islamic and European book paintings. 
Key Words: Bedrü’d-din Aynî, Astronomy, Constellation, Zodiac, Star

ÖZET
Bu makalede Tercüme-i ‘İkdü’l-cümân fî târîh-i ehli’z-zamân adlı eserin minya-
türlü nüshalarındaki tasvirler incelenmiştir. Bir dünya tarihi olan bu eser, İmam 
Aynî olarak bilinen İmam Kadı Mahmud bin Ahmed bin Musa bin Ahmed bin 
Hüseyin bin Yusuf bin Mahmud Bedrü’d-din tarafından yazılmıştır. Bu eser ka-
inatın yaratılışından h.850/m.1446 yılına kadar olan zaman dilimindeki olayları 
aktarmaktadır ve birinci cildinin ilk bölümünde astronomi ile ilgili bilgi veril-
mektedir. Bu yazmanın üç minyatürlü nüshası İstanbul’da üç farklı kütüphanede 
bulunmaktadır. Bu nüshalar Süleymaniye Kütüphanesinde (L.İ.318), İstanbul 
Üniversitesi Kütüphanesinde (T.5953) ve Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesin-
de (B.274) bulunmaktadır. Bu eser 18. yüzyılın ilk yarısında Mirzazâde Mehmed 
Sâlim Efendi tarafından Arapçadan Türkçeye çevrilmiştir. Sâlim Efendi müellif 
ve eser hakkında eserin önsözünde bilgiler vermiş, astronomi konusunda Aynî 
tarafından yapılan bazı hataları düzeltmiş ve bazı eklemeler yapmıştır. Her nüs-
ha sabit takımyıldızlarını ve zodyak takımyıldızlarını temsil eden 45 minyatür 
içermektedir. Bu tasvirler Bedrü’d-din Aynî’nin eserinde söz ettiği takımyıldız-
larını okuyucunun kolay algılayabilmesi amacıyla yapılmıştır. Her bir takımyıl-
dızın adı ve burçlar hariç içinde bulundurduğu yıldız sayısı minyatürlerin üstün-
de yer alan kısa bilgilendirme yazılarında belirtilmiştir. Minyatürler üzerinde 
yıldızların konumları işaretlenmiştir. Bu makalede Tercüme-i ‘İkdü’l-cümân fî 
târîh-i ehli’z-zamân nüshalarında bulunan minyatürlerin ikonografyası açıklığa 
kavuşturulmaya çalışılmış ve bunların İslâm ve Avrupa kitap sanatı ile olan bağ-
lantıları üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Bedrü’d-din Aynî, Astronomi, Takımyıldızı, Zodyak, Yıl-
dız

...

Göksel cisimlerin insan karakteri ve kaderi üzerine olan etkilerinin neler olduğu-
nun araştırılmasına ve anlatılmasına astroloji denilmektedir. Bu terim, Yunanca yıldız 
anlamına gelen “astro” ve bilgi anlamına gelen “logos” kelimelerinden türetilmiştir.1 
Astronomi (Gökbilim) ise, gök cisimlerini, onların kökenlerini, evrimlerini, fiziksel 
ve kimyasal özelliklerini açıklamaya çalışan gözlemleme bilimidir. Astronomi terimi 

1 Sevim Asımgil, Burçlar Nedir?, İstanbul, 1998, s.64.
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Yunanca’daki “astron” ve “nomos” sözcüklerinden türetilmiş olup, “yıldızların yasa-
sı” anlamına gelmektedir.2

İslâm Astrolojisi

Astroloji terimine Arapça’da ilm-i ahkâm nücûm denilmiştir. İslâm düşünce ve 
bilim tarihinde 11. yüzyıla kadar astronomi ve astroloji arasındaki ayrım netlik kaza-
namamıştır. Astrolojinin matematiksel bilimlerden olan astronomiden farkı, yıldızla-
rın konum ve hareketlerinin bir işaret sistemi oluşturduğuna ve bu sistem sayesinde 
gelecek, şimdiki durum ve geçmiş ile ilgili bilgi sahibi olmanın mümkün olduğuna 
inanılmasıdır.3 Bu anlamıyla astroloji, astronominin metafiziği olarak görülmektedir. 
Astroloji, İslâm bilimlerinin sınıflandırılma geleneneğinde, doğa bilimlerinden biri 
olarak değerlendirilmiş ve astronomiyle yakın ilişkisi bulunmakla birlikte ismindeki 
ahkâm (hüküm) terimi nedeniyle, bu bilimden ayrıldığı kabul edilmiştir.4 Böylece 
gökteki hareketlerin nedeni ve bütün gök cisimlerinin niteliği ile ilgili araştırmalar 
astronominin dışında bırakılmış ve tabiat felsefesi içine alınmıştır. Astroloji bilim 
adamları tarafından reddedilmesine ve bir hurafe olarak görülmesine karşın hem gizli 
bilimin hem de sembolizmin temelinde yer almıştır.5

İslâm astronomi literatürü, burçlar âlemini merkezî bir kavram olarak kullan-
mıştır. Özellikle evrenin ve evren-insan ilişkilerinin bir bütünlük içinde ele alındığı 
kozmolojik açıklamalarda burçlar âlemi sanki metafiziksel dünya ile fiziksel dünyayı 
birleştiren bir kuşak ve metafizik varlık nurunun içinden geçip farklılaştığı ve ku-
tuplaştığı bir prizma gibi düşünülmüştür. Görünen dünyayı varlığın çeşitli renkleri-
ne büründüren bu prizma, Allah’ın varlığının hem perdelendiği hem de göründüğü 
nesnelerin başlangıçtaki ilk ve ilâhî örnekleri olan “enmûzec-i evvel”leri (arketip, 
ilk örnek) meydana getirmektedir. Varlığın zaman, mekân ve sayıyla olan bağıntıları 
içinde yorumlanan bu düşünce, göklerin yer üzerine yaptığı varsayılan etkisi hakkın-
daki eski inanışla birleştirilmiş ve böylece yıldızlar, yön ve zaman ölçümünden doğal 
olayların oluşumuna, buradan da olayların tahminine kadar varan birçok açıklama-
nın göksel ilkesi durumuna getirilmiştir.6 Yıldızların insan üzerindeki etkisine inan-

2 Asımgil, Burçlar, 1998, s.72.
3 T. Fahd, “Nudjum”, The Encyclopaedia of Islam, C.VIII, der. P. J. Bearman, Leiden, 2004, s.105.
4 Tevfik Fehd, “İlm-i Ahkâm-ı Nücûm”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.XXII, İstanbul, 2000, s.124.
5 Tevfik Fehd, “İlm-i Felek”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.XXII, İstanbul, 2000, s.126.
6 Seyyid Hüseyin Nasr, İslâm ve İlim: İslâm Medeniyetinde Aklî İlimlerin Tarihi ve Esasları, ter. İlhan 

Kutluer, İstanbul, 1989, s.95-134. Nasr’ın İslâm astronomisi ile ilgili diğer eserleri için bkz: Seyyed 
Hossein Nasr, An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines, London, Thames and Hudson, 
1978; Seyyid Hüseyin Nasr, İslam Kozmoloji Öğretilerine Giriş, ter. Nazife Şişman, İstanbul, 1985; 
Seyyid Hüseyin Nasr, İslamda Bilim ve Medeniyet, ter. Kasım Turhan - Nabi Avcı, İstanbul, İnsan 
Yayınları, 1991.
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mak, İslâm’ın ilâhî iradeye atfettiği mutlak hâkimiyet ilkesiyle bağdaşmamaktadır. 
Bununla birlikte bazı İslâm bilginleri ve sanatkârlar, evreni bütünüyle kavramaya 
olanak sağlayacağını düşündüklerinden astrolojik sistem ve buna bağlı sembollerle 
ilgilenmişlerdir.7 Böylece İslâm düşünce sisteminde yer alan gök cisimleriyle ilgili 
semboller pek çok şekilde İslâm sanatına da konu olmuştur. 

İslâm Astronomisi

“Gökküresi bilimi” anlamına gelen ilm-i felek terimi İslâm dünyasında “felekiy-
yât, ilm-i nücûm, ilm-i nücûm ta’lîmî, sınâat nücûm, sınâat-i tencîm, ilm-i hey’e, ilm-i 
hey’eti’l-âlem” olarak da adlandırılan astronominin en yaygın karşılığıdır. Astronomi 
aritmetik, geometri ve mûsikiyle birlikte aklî ilimler sınıflandırılmasında matematik 
bilimlerini (ilm-i ta’lîmî, ilm-i riyâzî, riyâziyyât) oluşturur. Latince’de “quadrivium” 
kelimesine denk gelen bu dört bilime Fârâbî’nin (ö. 950) sınıflamasında mekanik ve 
optik de eklenmiştir. Bu sınıflandırma, astronomiyle astrolojinin çok erken bir dö-
nemde birbirinden ayırt edildiğini ortaya koyması bakımından önemlidir. İbn Haldûn 
(ö. 1406) astronomi için, “Bu bilim geometri yöntemlerine başvurarak, gökyüzündeki 
yıldızlarla gezegenlerin bulundukları yer ve konumlar itibariyle sergiledikleri gözle-
nebilir hareketleri tesbit eder ve inceler” der ve eserinde şunu da ekler: “İlm-i felek 
değerli bir ilimdir. Ancak yaygın kanaatin aksine gök cisimlerinin yerlerini (gökle-
rin görüntüsünü) gerçekte olduğu gibi değil, tespit edilebilen semavî hareketlerden 
çıkardığı kadarıyla verir.” İlm-i feleğin kesin bir tanımını yapamayan İslâm astro-
nomları, Claudius Ptolemaios = Batlamyus (ö. 165), döneminin Yunanlı bilginleri 
gibi sadece gök cisimlerinin hareketleriyle ilgilenmiş, görünen bütün durumlardaki 
hareketleri açıklamak için geometrik şekiller kullanmış ve bu şekiller yardımıyla yıl-
dızların yerlerini istenilen her vakitte hesaplayabilmişlerdir.8

İslâm astronomi tarihi ile ilgili ilk bilgilere 750-900 yılları arasında yazılan pek 
çok şiir kaynak oluşturmaktadır. Bu şiirlerde Süreyyâ yıldızının adı pek çok kez geç-
miştir. Bu şiirler, mecazî ve istiarelerle sınırlı olmakla beraber, göğün vaziyeti ve yıl-
dızların hareketlerinden çıkarılan meteorolojik bilgileri içermekte ve Arapların ilm-i 
envâa adı verdikleri bilimi de kapsamaktaydı.9 Süreyya yıldızının adı envâ’ kitapla-
rında da sıkça geçmektedir. Bu bilimde bazı yıldızların güneşten biraz önce doğması, 

7 D. Pingree, “Astrology and Astronomy - Astrology in Islamic Times”, Encyclopaedia Iranica, C.II, 
der. Ehsan Yarshater, New York, 1987, s.871.

8 Fehd, “İlm-i Felek”, s.126.
9 Envâ’ kelimesi tekil haliyle bir yıldız ya da takım yıldızının gece batması ve bir sarmal gibi biraz 

ötelenerek karşı ufukta tekrar doğması anlamına gelmektedir. Ayrıca bu kelime, yıldız, takım yıldızı ya 
da burçların doğup batmasını konu edinen bir dizi eseri de ifade etmektedir. İslâm astronomisi envâ’ 
(tekil nev’) kavramı ile yakın ilişkilidir. Bkz.: Seyyid Hüseyin Nasr, İslamda Bilim ve Medeniyet, ter. 
Kasım Turhan - Nabi Avcı, İstanbul, İnsan Yayınları, 1991, s.47.



XVIII. Yüzyıl Osmanlı Minyatüründe Yıldızlar ve Burçlar 127

birlikte batması arasındaki süre hesaplanmaktaydı. Sabit yıldızlar geceleri yön bulmak 
ve mevsimleri belirlemek amacıyla gözlemlenmekteydi. Bazı kabileler gök cisimleri-
ne tapmaktaydı. Örneğin Kays kabilesi Şirâ’ya (Sirius) tapmaktaydı. Kur’an’da gök 
cisimlerine sıkça atıfta bulunulduğu tespit edilmiştir. Şi’râ’nın adı Kur’an’da da geç-
mektedir ve onun rabbinin Allah olduğu belirtilmiştir (en-Necm 53/49). Allah’ın buy-
ruğuna teslim olan yıldızlar (el-A’raf 7/54; en-Nahl 16/12) birer yol göstericidir (el-
En’âm 6/97). Burçlar göğün işaretlerinden olan, yolculara rehber olan büyük yıldızlar 
veya ayın konaklarıdır (el-Hicr 15/16; el-Furkân 25/61; el-Burûc 85/1).10

İslâm astronomi bilimi gerçek anlamıyla Brahmagupta’nın 770 yılı civarında 
yazdığı Sanskritçe Brahmasphutasiddanta adlı eserin Halife Mansûr’un (hük. 754-
775) isteğiyle es-Sinhind (Siddhanta) başlığı altında Arapçaya tercüme edilmesiyle 
başlamıştır. Bu yüzyılın sonlarında İslâm dünyasında Batlamyus adıyla tanınan Pto-
lemaios’un Arapçaya el-Macestî ismiyle çevrilen Almagest’i, İslâm astronomisinin 
gelişimine büyük katkıda bulunmuştur.11

İslâm bilim tarihinin klâsik dönemi boyunca bu eser, Sabit b. Kurre (ö. 901), 
Câbir b. Hayyân (ö. 815), Fergânî (ö. 861’den sonra), İbnü’l-Heysem (ö. 1038), Câ-
bir b. Eflah (ö. 12. yüzyılın ortaları?) ve İbn Rüşd (ö. 1198) gibi bilginler tarafından 
pek çok kere ele alınmıştır. Bu dönemdeki İslâm bilginlerinin astronomiye katkıları 
özellikle gözlem verilerinin arttırılması, aletlerin geliştirilmesi, gök cisimlerinin gö-
rünen hareketlerinin modellendirilmesi ve böylece matematiksel yöntemlerinin geliş-
tirilmesi olmuştur. 10-11. yüzyıl bilginleri Mısır Fâtimîleri, Endülüs Emevîleri gibi 
ayrı halifeliklerde veya Asya’da yaşamaktaydı. Bunlar arasında Bîrunî’nin (ö. 1061?) 
el-Kanunü’l-Mes’ûdî (Mes’ûdî’nin Nizamları) (1030) ve İbnü’l-Heysem’in (ö. 1039) 
Makale fî hey’eti’l-âlem (Kainat Astronomisine Dair Makale) adlı eserleri önemlidir. 
12. yüzyıldan itibaren Ptolemaios’un hipotezleri terk edilmeye başlanmış ve Aristo-
teles’in (M.Ö. ö. 322) ortaya attığı eşmerkezli küreler teorisine dayanan gezegenlerin 
hareketleriyle ilgili görüş, İbn Tufeyl (ö. 1185) ve öğrencisi Bitrûcî (ö.1204) tarafın-
dan geliştirilmiştir.12

İlhanlı hükümdarı Hülâgû’nun (ö. 1265) himayesinde 1259 yılında yaptırılan 
Merâga’daki gözlemevi, Nasireddin el-Tusî (ö. 1274) idaresinde astronomi araştır-
malarına yeni bir soluk getirmiştir. Bu dönemde Zîc-i İlhânî (İlhanlı Astronomi Cet-
velleri) ve Nasireddin el-Tusî’nin Tezkiresi hazırlanmıştır.13 İslâm astronomisi alanın-
daki son gelişmeler, özellikle Timurlu hükümdarı Uluğ Bey (ö. 1449) döneminde 15. 

10 Fehd, “İlm-i Felek”, s.126-127.
11 A.I. Sabra, “The Scientific Enterprise”, The World of Islam: Faith People-Culture, der. Bernard Lewis, 

London, Thames and Hudson, 1980, s.181, 186-187; George SALIBA, “Horoscopes and Planetary 
Theory: Ilkhanid Patronage of Astronomers”, Beyond the Legacy of Genghis Khan, der.. Linda Koma-
roff, Brill, Leiden, Boston, 2006, s.357-368.

12 Fehd, “İlm-i Felek”, s.126-128.
13 Sabra, “The Scientific Enterprise”, s.187.
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yüzyılda gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda bir astronomi bilgini olan Uluğ Bey’in 
Zîc-i Uluğ Bey (Zîc-i Cedîd-i Sultânî) adlı bir eseri vardır. Bu eserdeki iki makale ilk 
kez 1650 yılında Londra’da basılmış, daha sonra Avrupa dillerinin birçoğuna çevril-
miştir. 1839’da eserdeki cetveller Fransızca tercümeleriyle birlikte yayınlanmış ve 
1846 yılında da asıl eserin tıpkıbaskısı yapılmıştır.14 Uluğ Bey’in ölümünden sonra 
İslâm astronomisinin gelişimi durmuş, ancak Latinceye çevrilen tercüme eserler, mo-
dern Avrupa astronomisini etkilemeyi sürdürmüştür.

1700-1750 Yılları Arasında Osmanlı Toplumunun Kültür ve 
Sanat Ortamı

Osmanlı Devleti’nin toplumsal ve kültürel alanlarda gerçekleştirdiği yenileşme 
ve değişim hareketlerinin, 18. yüzyıl başlarından itibaren hız kazandığı ve 19. yüz-
yıl boyunca da sürdürüldüğü bilinmektedir. Toplum hayatına yansıyan ve Osmanlı 
Devleti’nin son bulmasına kadar devam eden, kültür ve sanat ortamını etkileyen bu 
yenileşme hareketlerinin temelinde, 1700-1750 yılları arasında Avrupa ile kurulan 
kültürel ilişkiler yatmaktadır. 1700-1750 yılları, özellikle Osmanlı resim sanatında 
köklü değişimlerin gerçekleşmeye başladığı bir dönemdir. Genel olarak 18. yüzyıl 
Osmanlı resim sanatı, geleneksel resim anlayışından, Avrupa sanatındaki resim an-
layışına yaklaşan bir geçiş dönemi olarak değerlendirilir.15 Lâle Devri (1718-1730) 
olarak adlandırılmış olan bu dönemin sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa (ö. 
1730), sanat ve bilimin gelişmesi için birçok girişimde bulunmuştur. Bilim adamları 
ve sanatçıları himaye etmesi, bir tercüme kurulu oluşturarak Arapça ve Farsça’dan 
tercümeler yaptırması, nadir yazma eserlerin ülke dışına çıkarılmasını yasaklaması, 
İstanbul’da kütüphaneler kurdurması ve dönemin ünlü şairi Nedim’i (ö. 1730) III. 
Ahmed Kütüphanesi hafız-ı kütüblüğüne ataması onun önemli girişimleri olarak kay-
dedilir.16 İbrahim Paşa’nın devrinde yazılan ve tercüme edilen eserlerin birçoğunda 
sadrazam, “Felâtun-zamân-ı akl u reşâd ve Rısto-yı evân-ı rüşd ü sedâd”, “Vezîr-
i Felâtun-nazîr”, “Aristo fitnat, Felâtun-akl, İbn Sînâ-yı hikmet-tedbir u ihsan”, 
“sadr-ı âlî-i kadr-i Aristo-nazîr, düstûr-ı âkibet-bîn-i işrâkî-zamîr”, “anın akl-ı kâ-
mil-i ilhâm-ı siriştine kıyas ile Aristo bir sersem ve anın câh u celâletine nisbet Şah-ı 
Isfahan bir fincancı Acemdir” gibi teşbihlerle (benzetmelerle) nitelendirilmiştir. Bu 
devirde yazılan Mücerrabât-ı Zeki adlı eserden İbrahim Paşa’nın bilimsel, kültürel 
faaliyetlere olan ilgisini ve ulemâ ile şuarâya (bilim insanları ve şairlere) verdiği 
önemi gösteren bilgiler edinilmektedir. Örneğin Müneccimbaşı Mustafa Zeki Efendi 
(ö. 1736), İbrahim Paşa’ya ilm-i nücûm (yıldız ilmi) ile ilgili bir konu hakkında bilgi 

14 L. Bouvat, “Uluğ Bey”, İslam Ansiklopedisi, C.XIII, İstanbul, 1986, s.27-29.
15 Günsel Renda, Batılılaşma Döneminde Türk Resim Sanatı 1700-1850, Ankara, 1977, s.34.
16 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.IV, Ankara, 1978, s.152-157.
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verdiğinde, sadrazam ona birkaç iç ağanın ancak taşıyabileceği miktarda hediyeler 
armağan etmiştir.17

1720 yılında Sultan III. Ahmed (ö. 1736) tarafından Fransa’ya elçi olarak gön-
derilen Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin (ö. 1732), ülkeye dönüşünde yanın-
da getirdiği çeşitli kitap ve dökümanların da dönemin yenilik çalışmalarında etkili 
olduğu düşünülür.18 Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin Paris elçiliği sırasında 
kendisine eşlik eden oğlu Said Mehmed Efendi (ö. 1761) de İstanbul’a dönüşünde, 
Paris’te yerinde görüp inceleme fırsatı bulduğu matbaanın kuruluşu konusunda İbra-
him Müteferrika’yı (ö. 1747) desteklemiş, sadrazam Damat İbrahim Paşa’nın siyasi 
ve idari sorunların çözümündeki yardımları sayesinde ilk Türk matbaası 1727 yılında 
kurulmuştur.19 Türkçe kitapların basılması ve daha geniş kitlelere ulaşmasıyla sanat 
çevresindeki tutuculuk azalmış, özellikle de elçilerle birlikte gelen ve çoğu Pera’da 
çalışan Avrupalı ressamların daha rahat bir çalışma ortamı bulmalarıyla, Osmanlı re-
sim sanatının Avrupa resim sanatından etkilenmesi hız kazanmıştır.20 III. Ahmed ve 
vezirlerinin etrafında ise Vanmour gibi Avrupalı ressamlar yer almaya başlamış ve bu 
ressamların yapıtlarının etkileri, dönemin Levnî gibi Osmanlı nakkaşlarının kişisel 
üsluplarına da yansımıştır. Bunun gibi 18. yüzyılda yerli ve yabancı sanatçıların kar-
şılıklı etkileşim içinde olduklarına ilişkin başka veriler de bilinmektedir.21

İleri görüşlü, yenilik taraftarı, tarihe ve güzel sanatlara meraklı, döneminin sanat-
çılarını koruyan bir kişiliğe sahip olan İbrahim Paşa, hat sanatıyla da ilgilenmiş ve Ha-
fız Osman’dan (ö. 1698) sülüs ve nesih meşk etmiştir. Onun tarihe çok meraklı olduğu 

17 Salim Aydüz, “Lâle Devri’nde Yapılan İlmî Faaliyetler”, Divân: İlmî Araştırmalar, C.II, S.3, İstanbul, 
1997, s.145; Mustafa Zeki, Mücerrabât-ı Zeki, İÜK., İbnül Emin, no.3019, y.42b-43a. 

18 Gül İrepoğlu, “Topkapı Sarayı Müzesi Hazine Kütüphanesi’ndeki Batılı Kaynaklar Üzerine Düşünce-
ler”, Topkapı Sarayı Müzesi Yıllık, I, 1986, s.61; Kemal Sözen, “XVIII. Yüzyıl Osmanlı-Batı İlişkisi-
nin Yazılı Vesikası: Paris Sefâretnâmesi ve Batılılaşma Eğilimi Açısından Değerlendirilmesi”, Süley-
man Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Y.2009/2, S.23, s.27-28.

19 Serpil Altuntek, “İlk Türk Matbaasının Kuruluşu ve İbrahim Müteferrika”, Hacettepe Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Dergisi, C.X, S.1, Ankara, Temmuz 1993, s.191-204; Mustafa Cezar, “Osmanlılar-
da 18. Yüzyıl Kültür ve Sanat Ortamı”, 18. Yüzyılda Osmanlı Kültür Ortamı Sempozyum Bildirileri, 
1998, s.48; Hüseyin Gazi Topdemir, İbrahim Müteferrika ve Türk Matbaacılığı, Kültür Bakanlığı 
Yayınları, 2002; Franz Babinger, Müteferrika ve Osmanlı Matbaası, çev. Nedret Kuran Burçoğlu, 
İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları / Osmanlı Araştırmaları Dizisi, 2004; Orlin Sabev, İbrahim 
Müteferrika ya da İlk Osmanlı Matbaa Serüveni 1726-1746, İstanbul, Yeditepe Yayınevi, 2006.

20 Renda, Batılılaşma Döneminde, 1977, s.34.
21 18. yüzyılda farklı kökenden sanatçıların İstanbul’daki atölyeleri paylaştıklarına ve yabancı sanatçılar-

la yerli sanatçılar arasında alışveriş ve etkileşim yaşandığına dair bir örneği, Mouradgea d’Ohsson’un 
1787’de ilk basımı gerçekleştirilen Tableau Général de l’Empire Othoman adlı kitabında yer alan oy-
mabaskıların bazı örnek resimleri için Osmanlı sanatçısı Kostantin Kapıdağlı’ya iş verilmesi oluşturur. 
Günsel Renda, “Illustrating the Tableau Général de l’Empire Othoman/Tableau Général de l’Empire 
Othoman’ın Resimlendirilmesi”, The Torch of the Empire. Ignatius Mouradgea d’Ohsson and the 
Tableau Général of the Ottoman Empire in the Eighteenth Century / İmparatorluğun Meşalesi. XVIII. 
Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun Genel Görünümü ve Ignatius Mouradgea d’Ohsson, İstanbul, 
Yapı Kredi Yayınları, no.1743, 2002, s.73.
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ve en çok okuduğu kitabın Mustafa Nâimâ Efendi’nin (ö. 1716) Nâimâ Tarihi olduğu 
kaydedilmiştir. İbrahim Paşa’nın tarihe değer vermesi, devlet adamı olmasından ileri 
gelmektedir. Ayrıca, konusu tarih olan bazı Arapça kitapların Türkçe’ye çevrilmesi 
için de çaba sarfeden İbrahim Paşa, başta resimli nüshaları bu yazıda incelenen Ay-
nî’nin ‘İkdü’l-cümân fî târîh-i ehli’z-zamân adlı eseri olmak üzere, Abdürrezzak es-
Semerkandî’nin (ö. 1482) Matlau’s-sa’deyn’i (Kutlu Günlerin Doğuş Yeri) ve Hând-
mîr’in (ö.1535) Habibü’s-siyer (Sevgi Yolu) adlı eserlerini de tercüme ettirmiştir.22

1700-1750 yılları arasındaki etkileşimli ortamda Osmanlı resim sanatında başta 
konu seçiminde olmak üzere önemli değişiklikler görülmektedir. Bu yıllarda yapılan 
padişah portrelerine yeni yorum ve kalıplar getirilmiş, çiçek ve kıyafet resimleri yap-
ma geleneği yaygınlaşmış, yeni bir konu olarak da kadın ve erkek figürlerini içeren, 
özellikle kadın figürünün ön plana çıkarıldığı tek yaprak halinde resimler yapılmış-
tır.23 Dönemin beğenilerini resimlerinde yansıtan Lâle Devri’nin ünlü nakkaşı Levnî, 
1710-1720 yılları arasında kadın ve erkek figürlerini içeren bir albüm (TSMK., H. 
2164) hazırlamıştır.24

Değişen sanat beğenisine ve resim üslubuna örnek oluşturabilecek ünik figürler 
içeren bir diğer yazma ise bu yazının konusu olan Bedrü’d-din Aynî’nin (ö. 1451) 15. 
yüzyılın ilk yarısında Arapça kaleme aldığı bir dünya tarihi niteliğinde olan ‘İkdü’l-
cümân fî târîh-i ehli’z-zamân adlı eserin 18. yüzyılda hazırlanmış minyatürlü nüs-
halarında görülmektedir. Bu eser, III. Ahmed’in sadrazamı Damat İbrahim Paşa’nın 
kurduğu bir heyet tarafından 1725 yılında Türkçeye çevrilmiştir.25 Tercüme-i ‘İkdü’l-
cümân fî târîh-i ehli’z-zamân adlı eserin tercümesi sekiz cilt olarak hazırlanmıştır. 
Abdüllatîf Râzî Efendi (ö. 1733), tercüme edilen cüzlerin toplanıp birleştirilmesiyle 
görevlendirilmiştir. Eserin astronomi ve coğrafyadan bahseden ve Hz. Adem’den Hz. 
Salih’e kadar olan peygamberleri içeren on bir cüzden oluşan ilk cildinin birinci kıs-
mını Mirzazâde Mehmed Sâlim Efendi (ö. 1743) tercüme etmiştir. Esere bir mukad-
dime yazan Sâlim Efendi, burada müellif ve eserle ilgili bilgi vermiş ve bu tercüme 
eserin birinci cildine aslında yer almayan kırk beş yıldız tasviri eklemiştir. Eserin bi-
rinci cildinin ikinci kısmını Muhammed Emin b. Mirza Mustafa el-Kâdı el-Üsküdârî 
(ö. 1736) tercüme etmiştir.26

22 Bkz.: M. Münir Aktepe, “Nevşehirli İbrahim Paşa”, İslam Ansiklopedisi, C.IX, İstanbul, 1964, s.234-
239; M. Münir Aktepe, “Damad İbrahim Paşa”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.VIII, İstanbul, 1993, 
s.443; Talat Sakallı, Bedruddin Aynî : Hayatı, Eserleri ve İlmi Şahsiyeti, Ankara, TDV, 1995, s.73.

23 Günsel Renda, “18. Yüzyıl Osmanlı Minyatüründe Yeni Konular: Topkapı Sarayı’ndaki Hamse-i Ata-
yi’nin Minyatürleri”, Bedrettin Cömert’e Armağan Kitabı, Ankara, 1980, s.482; Gül İrepoğlu, “18. 
Yüzyıl Betimlemesine Bakış”, 18. Yüzyılda Osmanlı Kültür Ortamı Sempozyum Bildirileri, 1998, 
s.161-172.

24 Gül İrepoğlu, Levnî Nakış, Şiir, Renk, İstanbul, 1999, s.168-205; Gül İrepoğlu, “Vanmour ve Levnî: 
Aynanın İki Yüzü”, Lale Devri’nin Bir Görgü Tanığı Jean-Baptiste Vanmour, İstanbul, 2003, s.82-84.

25 Çelebizâde Âsım, Tarih, İstanbul, 1282, s.359-360; Ömer Faruk Akün, “Salim”, İslam Ansiklopedisi, 
C.X, s.132.

26 Aydüz, “Lâle Devri’nde Yapılan İlmî Faaliyetler”, s.155-156.
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Tercüme-i ‘İkdü’l-cümân fî târîh-i ehli’z-zamân Nüshalarının 
Minyatürleri

Bu yazıda Tercüme-i ‘İkdü’l-cümân fî târîh-i ehli’z-zamân adlı bu eserin İstan-
bul kütüphanelerindeki ciltler halindeki nüshalarından üçünün, resimli birinci cilt-
lerindeki burçları ve takımyıldızları görselleştiren minyatürleri incelenmiştir.27 Bu 
ciltlerden ilki, 1725 yılında baş bölümü Mirzazâde Mehmed Sâlim Efendi (ö. 1743) 
tarafından tercüme edilerek, mukaddimesi yazılıp, istinsah edilen Süleymaniye Kü-
tüphanesindeki resimli nüshadır (L.İ. 318).28 Sâlim Efendi’nin çevirdiği eserin birinci 
cildinin ilk kısmını temize çekerek, sonraki kısımları tercüme eden Muhammed Emin 
Üsküdarî hattıyla 1728’de yazılmış bir diğer nüsha ise İstanbul Üniversitesi Kütüp-
hanesindedir (T. 5953). Üç nüsha içerisinde en geç tarihli olanıysa eserin tercüme 
metinlerini birleştirerek yeni bir mukaddime ekleyen Abdüllatif Râzi’nin kaleme al-
dığı ve İbrahim bin Hacı Mehmed bin Hacı Halil tarafından h. 15 Safer 1160/m. 26 
Şubat 1747 tarihinde istinsah edilmiş olan Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesindeki 
nüshadır (B. 274). Tercüme-i ‘İkdü’l-cümân fî târîh-i ehli’z-zamân adlı eserin SK., 
İÜK. ve TSMK.’nde korunan minyatürlü nüshalarında takımyıldızı ve burçların ale-
gorik temsili figürlerinin tasvirleri modle edilerek, renkleri tonlanarak, geleneksel 
tasvir tarzının dışında farklı bir üslupla betimlenmiştir.

Tercüme-i ‘İkdü’l-cümân fî târîh-i ehli’z-zamân adlı eserin SK., İÜK. ve 
TSMK.’nde korunan minyatürlü nüshalarındaki burç ve takımyıldızı sembolleri olan 
mitolojik insan, hayvan ve yaratık figürleri klâsik İslâm kitap resim sanatından farklı 
ve yeni bir resim anlayışı ile betimlenmiştir. Bu tasvirler arasında betimlenen Sünbüle 
(Başak), Delv (Kova), Zât-ül Kürsî (Koltuk - Kraliçe) ve Mer’etü’l-müselsile (Andro-
meda) gibi çıplak kadın figürleri daha önceki yüzyıllarda hazırlanmış eserlerdeki yıldız 
figürlerinden farklı bir üslupta resimlenmiştir (Res.1-2-3). Düz bir mavi fona yerleş-
tirilmiş figürler ağırlıklı duruşları ve gerçeğe yakın vücut oranlarıyla dikkat çekmek-
tedir.29 Ayrıca SK.’deki nüshaya ait minyatürlerdeki figürler, İÜK. ve TSMK.’ndeki 
nüshaların tasvirlerindeki figürlere göre daha acemice betimlenmiştir ve bazı figürlerin 
ayrıntılarında ve duruşlarında da farklılık görülmektedir. Bu durum SK. nüshasının 
tasvirlerini yapan nakkaş ile diğer iki nüshanın tasvirlerini yapan nakkaşın farklı sanat-
çılar olduklarını göstermektedir. İÜK.’nde betimlenen Zât-ül Kürsî (Koltuk - Kraliçe) 

27 Bu eserin minyatürlü nüshaları yazar tarafından doktora tezi olarak çalışılmıştır. Bkz.: Ali Nihat 
Kundak, XVIII. Yüzyıl Osmanlı Minyatüründe Yıldızlar ve Burçlar: Tercüme-i ‘İkdü’l-cümân fî târîh-i 
ehli’z-zamân Nüshalarının Tasvirleri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens-
titüsü, İstanbul, 2011. (Yayımlanmamış Doktora Tezi)

28 Bu nüshanın varlığı, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Nezihe Seyhan tarafından 
1991 yılında yapılan Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki Minyatürlü Yazma Eserlerin Kataloğu adlı bir 
yüksek lisans teziyle anlaşılmıştır. 

29 Günsel Renda - Turan Erol, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, C.I, İstanbul, 
1980, s.42.
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figürünün oturduğu tahtın alt yan yüzeyinde h. 1138 (m. 1725) tarihi seçilmektedir 
(Res. 1-1a). Bu tarih, Muhammed Emin Üsküdarî tarafından 1728’de istinsahı tamam-
lanmış olan İÜK.’ndeki nüshanın resimlerinin, eserin SK.’deki Sâlim Efendi’ye ait 
birinci cilt tercüme metninin tamamlandığı 1725 yılında yapıldığını ve muhtemelen 
1728’de eserin birinci cildine eklendiği kanısını uyandırmaktadır. İÜK. nüshası min-
yatürlerinin, TSMK. nüshasındaki minyatürlerle sıkı benzerliği de TSMK. nüshasını 
resimleyen nakkaşın 1747-1748 civarında bu tasvirleri örnek aldığını göstermektedir.

              1            1a 

Res.1-1a: Zât-ül Kürsî (Koltuk - Kraliçe), 
Tercüme-i ‘İkdü’l-cümân fî târîh-i ehli’z-zamân, İÜK.,T.5953, 25b

Minyatürlerdeki gerçeğe yakın vücut oranları, tonlamalı boyama, hacim gibi 
unsurlar Avrupa kökenli eserlerden ilham alındığını düşündürmektedir. Bu nüsha-
lardaki resimlerin konuyla bağlantılı da olsa bu türde yarı çıplak kadın figürlerinin 
yer alabilmesi farklı bir sanat görüşünün belirtilerini göstermektedir. 18. yüzyılın ilk 
yarısında yaklaşık 1726-1745 yılları arasında etkin olan nakkaş Abdullah Buharî’nin 
betimlediği bazı kadın figürlerinde de bu üslupta yenilikler takip edilebilmektedir. 
Özellikle onun kurnanın önünde elindeki tasla başına su döken kadın figürü (TSMK., 
Y.Y.1043), takımyıldızlarındaki yarı çıplak kadın figürleri gibi cüretkâr bir şekilde 
rahat betimlenmiştir.30 Ancak Abdullah Buharî’nin minyatürleri, incelenen Tercüme-i 

30 Bkz. Banu Mahir (Alkım), “Abdullah Buharî”, Türkiye Turing Otomobil Kurumu Belleteni, 69/348, 
1982, s.28; Banu Mahir, “Abdullah Buhari’nin Minyatürlerinde 18. Yüzyıl Osmanlı Kadın Modası”, 
P Sanat Kültür Antika, Sayı:12, Kış ‘98/99, s.70; Serpil Bağcı–Filiz Çağman–Günsel Renda–Zeren 
Tanındı, Osmanlı Resim Sanatı, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2006, s.273, res.235.
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‘İkdü’l-cümân fî târîh-i ehli’z-zamân nüshalarındaki minyatürlere nazaran daha ge-
leneksel kalıplara bağlıdır. 1745’li yıllarda Osmanlı sarayı için çalışmaya başlayan 
yerli nakkaşlardan Refail’in hamamda anne ve kızını tasvir eden guvaş boya ile ya-
pılmış çalışmasında da (TSMK., H.1918) Avrupa resminin boyama tekniği uygulan-
mıştır.31 Avrupa kaynaklarından esinlenerek resimlendiği anlaşılan Tercüme-i ‘İkdü’l-
cümân fî târîh-i ehli’z-zamân nüshalarının takımyıldızı ve burç tasvirlerinin de aynı 
dönemde yaşayan yetkin bir sanatçının fırçasından çıkmış olması muhtemeldir. Hu-
bânnâme - Zenânnâme’nin32 (İÜK., T.5502) hamam ve doğum konulu minyatürleri 
de dönemin farklılaşan sanat beğenisini yansıtan diğer örneklerdir.33 SK. nüshasında 
kadın figürleriyle vücut bulan yıldız tasvirleriyle, 1793’te hazırlanmış olan Hubân-
nâme - Zenânnâme adlı eserde tasvir edilen kadın figürlerinin, yüz ifadeleri ve vü-
cut oranlarıyla benzerliği de dikkat çekicidir (Res.2-3-4). Bu benzerlik, her ne kadar 
İÜK.’deki Hubânnâme - Zenânnâme nüshası daha geç bir tarihte resimlenmişse de 
SK. nüshasını resimleyen sanatçının başlattığı bu figür üslubunun, başka sanatçılarca 
da 18. yüzyılın sonlarına kadar sürdürüldüğünü düşündürmektedir.

              2                 3 

Res.2-3: Zât-ül Kürsî (Koltuk - Kraliçe) / Delv (Kova), Tercüme-i ‘İkdü’l-cümân 
fî târîh-i ehli’z-zamân, SK, L.İ.318, 21b, 29a 

31 Banu Mahir, Osmanlı Minyatür Sanatı, İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 2005, s.82, 170-171, res.38.
32 Divan edebiyatında güzel ve yakışıklı genç erkekler hakkında yazılan eserlere Hubânnâme ve güzel 

kadınlar hakkında yazılanlara ise Zenânnâme denilir.
33 Renda, Batılılaşma Döneminde, 1977, s.46-52.
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 4 

Res.4: Kadınlar Hamamı, Hubânnâme - Zenânnâme, İÜK., T.5502

Tercüme-i ‘İkdü’l-cümân fî târîh-i ehli’z-zamân adlı eserin resimli nüshalarında-
ki erkek figürleri modle edilerek ve tonlanarak tasvir edilmiştir. Bu resim üslubuy-
la erkek figürleriyle temsil edilen yıldızlar, el-Sûfî’nin Suvar el-kevâkıb es-sâbita’sı 
veya Kazvinî’nin Acâ’ibü’l-Mahlûkât ve Garâ’ibü’l-Mevcudât’ı gibi yüzyıllar bo-
yunca pek çok kez nüshaları hazırlanmış eserlerdeki yıldız figürlerinden tamamen 
farklı betimlenmiştir. Kazvinî nüshalarındaki veya 15. yüzyılın başlarına tarihlenen 
İskender Sultan Mecmuası’ndaki figürler, modle edilmeden iki boyutlu betimlenmiş, 
yüzeyler tek renk boyanarak, gölgesiz bırakılmıştır. Düz ve keskin fırça vuruşlarına 
sahip bu tasvir tarzının antik dönemin resimlerindeki yuvarlak biçimli figür model-
lerinden tamamen farklı olduğu görülmektedir. Tercüme-i ‘İkdü’l-cümân fî târîh-i 
ehli’z-zamân adlı eserin resimli nüshalarının figürlerini oluşturan bir diğer grup da 
hayvan ve mitolojik yaratıklardır. Bu figürler de kadın ve erkek figürleri gibi oldukça 
natüralist bir üslupla tasvir edilmiştir. Eserin resimli nüshalarındaki yıldız tasvirleri 
arasında taç, ok, terazi, gemi, sunak gibi nesneler de bulunmaktadır ve bunların da 
pek çoğu iki boyutlu görünümlerine karşın hacimli ve renk tonlamasıyla betimlen-
meye çalışılmıştır.
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            5                           6 

Res.5: Câsî (Herkül), Tercüme-i ‘İkdü’l-cümân fî târîh-i ehli’z-zamân, SK., L.İ.318, 21a
Res.6: Câsî (Herkül), 1131 tarihli El-Sûfî’nin Suvar el-kevâkıb es-sâbita’sı, TSMK., A.3493, y.19a

Tercüme-i ‘İkdü’l-cümân fî târîh-i ehli’z-zamân adlı tarihi eserin minyatürlerini 
oluşturan takımyıldızların ve burçların ikonografyası araştırıldığında İslâm elyazma-
larındaki resimlerden farklı olduğu izlenmektedir. Tercüme-i ‘İkdü’l-cümân fî târîh-i 
ehli’z-zamân adlı eserin figürlerinin ikonografisi, antik dönemde ortaya konmuş ve 
günümüze ulaşmış bazı ender eserlerde takip edilebilmektedir. 2. yüzyıla ait Farnese 
Atlası heykelinin omuzlarındaki küredeki kabartmalarda,34 Ptolemaios’un Almagest 
adlı eserinin nüshalarında,35 Aratus Phaenomena’sında36 ve bu eserin Cicero tarafın-
dan Latinceye çevrilmiş nüshalarındaki yıldız figürlerinde37 antik dönemin ikonog-
rafisi görülmektedir. Helenistik ve Roma dönemlerinin yıldız figürlerinin ikonogra-
fisini mitoloji şekillendiriyordu. Yunan mitolojisindeki kahramanlar veya yaratıklar 
gökyüzündeki yıldızlarla ilişkilendirilmişti. Yunan mitolojisinden önceki Sümer, 
Hint ve Mısır gibi daha kadim medeniyetlerin mitolojilerindeki figürler de yıldız tas-

34 B. E. Schaefer, “The Epoch of the Constellations on the Farnese Atlas and Their Origin in Hippar-
chus’s Lost Catalogue”, Journal for the History of Astronomy, Vol. XXXVI, Part 2, No.123, 2005, 
s.167-170.

35 Emmy Wellesz, “An Early al-Sûfi Manuscript in the Bodleian Library in Oxford”, Ars Orientalis, 
C.III, 1959, s.7.

36 Ingo F. Walther - Norbert Wolf, Masterpieces of Illumination, The world’s most beautiful illuminated 
manuscripts from 400 to 1600, China, Taschen, 2005, s.92-93.

37 T.S. Pattie, Astrology as Illustrated in the Collections of the British Library and the British Museum, 
London, British Library, 1980, s.22, lev.10; C. R. Dodwell, The Pictorial Arts of the West 800-1200, 
New Haven: Yale University Press, 1993, s.48, lev.34.
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virleri olarak tasavvur edilmişlerdi.38

İslâm sanatı ise antik dönemin ikonografyasını kendi kültürüne göre uyarlamış-
tır. Hayvan figürlerinin betimleniş tarzında pek bir değişiklik görülmese de kadın ve 
erkek figürlerinin tipolojisi, giyim-kuşamları İslâm kültürünü yansıtan unsurlarla de-
ğişime uğramıştır. İslâm gökbilimci el-Sûfî 11. yüzyılın başında, yıldız figürlerinin 
kolayca anımsanabilmesi için antik dönemin ikonografyasını kendi bilimsel eseri olan 
Suvar el-kevâkıb es-sâbita’sında (OBL., M.144) kullanmıştır.39 Ancak ikonografiye 
tamamıyla bağımlı kalmak figürlerin algılanmasını güçleştirebilmektedir. İmgelerin 
mitolojik figürler ile ilişkilendirilmesi, o mitolojiye yabancı olan diğer medeniyetlerde 
algılanmasını güçleştirmiştir. İslâm yazmalarındaki yıldız figürlerini tasvir eden sa-
natçılar antik dönemin mitolojik figürlerini anlam içeriğinden ziyade, tasvir sanatında 
kullanabilecekleri birer model olarak görmüştür.40 El-Sûfî’nin Suvar el-kevâkıb es-
sâbita adlı eserinde de yıldız figürleri İslâm kültürüne göre uyarlanmış ve bu figürle-
rin ikonografisi yüzyıllar boyunca eserin nüshalarında pek değişmeden uygulanmıştır 
(Res.6). El-Sûfî’nin eserinin 1403 tarihli Nasireddin el-Tusî’nin Tercüme-i Kitab-ı Su-
verü’l-Kevakib adlı Farsça tercümesinde (SK., A.2595) ve 1399 tarihli Kitâbü’l-bul-
hân’daki el-Sûfî’nin Suvar el-kevâkıb es-sâbita (OBL., Ms.Or.133)41 adlı eserinde aynı 
ikonografi sürdürülmüştür. Ayrıca Kitâbü’l-bulhân’daki el-Sûfî’nin yıldız figürlerinin 
renkli olması da dikkat çekicidir. El-Sûfî’nin eserindeki figürlerin biçimlendirilmesi 
ve betimlenmesi, Tercüme-i ‘İkdü’l-cümân fî târîh-i ehli’z-zamân adlı eserin minya-
türlü nüshalarından farklı olsa da figürlerin biçimlerinin genel şablonu açısından İslâm 
kitap sanatında görülen en erken tarihli benzer modelidir (Res.5-6). El-Sûfî’nin eseri-
nin dışında Kazvinî’nin Acâ’ibü’l-Mahlûkât ve Garâ’ibü’l-Mevcudât’ı42 ve İskender 
Sultan Mecmuası’ndaki (BL., Add.27261)43 renkli yıldız figürleri, Tercüme-i ‘İkdü’l-
cümân fî târîh-i ehli’z-zamân adlı eserin resimli nüshalarındaki figürlerden tamamıyla 
farklı bir kültür anlayışıyla betimlense de bazı benzer ikonografik özellikler, özellikle 
hayvan figürlerinde izlenebilmektedir (Res.7-8).

38 Persis Berlekamp, Wonder, Image, and Cosmos in Medieval Islam, London, Yale University Press, 
2011, s.121-124.

39 Wellesz, “An Early al-Sûfi Manuscript”, s.1-26.
40 Berlekamp, Wonder, Image, and Cosmos, 2011, s.124.
41 Julian Raby, “Saljūq-Style Painting and a fragmentary copy of Al-Sufi’s “Fixed Stars”, The Art of the 

Saljuqs in Iran and Anatolia, Proceedings of a Symposium, Edinburgh 1982, California, 1994, s.106-117.
42 Karin Rührdanz, “Qazwini-Illustrationen des 14. Jahrhunderts”, Islamische Miniaturandschriften aus 

den Beständen der DDR”, Wiss. Z. Univ. Halle XXII’73 G, H.6, 1973, s.123-125; Karin Rührdanz, 
“Bilderhandschriften”, Orientalische Buchkunst in Gotha, Ausstellung zum 350jährigen Jubiläum der 
Forschungs- und Landesbibliothek Gotha, Gotha, 1997, s. 152-153; Karin Rührdanz, “Zwei Illustrier-
te Qazwini-Handschriften in Sammlungen der DDR”, Persica, Vol.X, 1982, s.97-114; Julie Badiee, 
“Sarre Qazwini: An Early Aq Qoyunlu Manuscript?”, Ars Orientalis, 14, 1984, s.97.

43 Bu eserin bölümleri hakkında ve takımyıldızların tam listesi için bkz. Zeren Akalay (Tanındı), “An 
Illustrated Astrological Work of the Period of Iskandar Sultan”, Akten des VII. Internationalen Kong-
ress für Iranische Kunst und Archaeologie, Berlin, 1979, s.418-423.
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Tercüme-i ‘İkdü’l-cümân fî târîh-i ehli’z-zamân adlı eserin resimli nüshalarında-
ki figürler arasında Fekke-i Şimâlî (Kuzey Tacı), Şılyak (Çalgı - Lir), Sehm (Okçuk), 
Ukab (Kartal), Müselles (Üçgen), Kaytus (Balina), SK.’ndeki Bâtıye (Kupa) (y.25b), 
İklîl-i Cenûbî (Güney Tacı) ve Hût-ül-Cenûbî (Güney Balığı) takımyıldızları Avrupa 
kaynaklı eserlerdeki ikonografiden farklı bir şekilde tasvir edilmiştir. Özellikle Çalgı ve 
Kupa figürleri, İslâmi karakter taşıyan bir ikonografide betimlenmiştir. Bu durum sa-
natçının özellikle de insan figürü dışındaki nesnelerin tasvir edilmesinde model oluştur-
ması açısından, Avrupa kaynaklarından çok el-Sûfî’nin Suvar el-kevâkıb es-sâbita ve 
sonrasında da Kazvinî’nin Acâ’ibü’l-Mahlûkât ve Garâ’ibü’l-Mevcudât adlı eserlerinin 
nüshalarında ortaya konan ikonografiden etkilendiğini göstermektedir. Bununla birlikte 
bu figürlerin İslâm kitap sanatında tam anlamıyla bir ön modelinin olmayışı da bunların 
İslâmi karakterli özgün bir yaratımın ürünü olduğunu ortaya koymaktadır.

Tercüme-i ‘İkdü’l-cümân fî târîh-i ehli’z-zamân adlı eserin resimli nüshalarında-
ki figürleri yapan sanatçının hem Avrupa hem de İslâm eserlerindeki ikonografiden 
esinlenerek bir senteze ulaştığı takımyıldızı figürü Câsî (Herkül)’dir. Avrupa resim 
kurallarına uygun bir biçimde betimlenen Câsî (Herkül) figürü, Avrupa kaynakla-
rındaki örnekleri gibi giyinmiştir (Res.5-7-9-10). Ancak bu figür arslan postuyla ve 
çoban asasıyla değil, el-Sûfî’nin eserinin resimli nüshalarından itibaren süregelen 
bir ikonografik özellik olarak elinde orakla betimlenmiştir. Herkül figürünü betim-
leyen nakkaşlar bu asayı farklı yorumlayarak bir orağa dönüştürmüşlerdir (Res.6-8). 
Tercüme-i ‘İkdü’l-cümân fî târîh-i ehli’z-zamân adlı eserin resimli üç nüshasında bu 
figürün tasvirini yapan sanatçıların da gerek İslâmî gerek Avrupa kaynaklarındaki 
takımyıldızlarına ait ikonografiye vakıf oldukları anlaşılmaktadır.

 
                          7                        8

Res.7: Câsî (Herkül), Tercüme-i ‘İkdü’l-cümân fî târîh-i ehli’z-zamân, İÜK., T.5953, 24b
Res.8: Câsî (Herkül), 1421 tarihli Kazvinî’nin Acâ’ibü’l-Mahlûkât ve Garâ’ibü’l-Mevcu-

dât’I, TSMK, R.1660, 22a
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İslâm kitap sanatında astrolojiyle ilgili konuların ele alındığı bazı yazmalarda 
betimlenen zodyak figürlerinde, özellikle de insan figürlerinde farklı bir ikonogra-
finin geliştirilmiş olduğu görülür. Zodyak figürleri, antik dönemin ve el-Sûfî’nin 
eserindeki figürlerden oldukça farklı bir şekilde yorumlanmıştır. Bu eserler arasında 
Nasreddîn Sivâsî’nin 1272-1273 tarihli Mû’nis ü’l-Havâid ve Daka’îk ül-Hakâ’ik’ni 
(PBN, Pers.174)44, Bedreddîn Câcarmî’nin 1341 tarihli Mû’nis ûl-Ahrar fi Daka’ik 
ül-Aşkâr’ını (Metropolitan SM., 19.68.1)45, 1350 civarına tarihlenen Suvar el-Re-
vaç’ı (TSMK., R.1707)46, Ebû Ma‘şer el-Belhî’nin 1399 tarihli Kitâbü’l-bulhân’ı 
(OBL., Ms.Or.133)47, 1441 tarihli Mecmua-i Eş’ar’ı (TSMK., R.1976)48 ve 1570-
1580 civarına tarihlenen Falnâme’leri (DSL., E445, TSMK., H.1702 ve H.1703)49 
saymak mümkündür. Bu kategoriye Osmanlı kitap sanatında 1582 tarihli Suûdî’nin 
Matâli‘ü’s-sa‘âde ve Yenabi’u’s siyâde (PBN., Turc 242)50 adlı astroloji eseri de ek-
lenebilir. Bu eserlerde betimlenen yıldız figürleri bilimsellikten çok kehanetle ilgili 
eserlerde yer aldıklarından, ikonografik açıdan da Tercüme-i ‘İkdü’l-cümân fî târîh-i 
ehli’z-zamân adlı eserin resimli nüshalarındaki figürlerden farklı betimlenmiştir.

İslâm kitap sanatında antik dönemin, el-Sûfî’nin ve bu çizginin devamcısı ola-
rak nitelendirebileceğimiz Tercüme-i ‘İkdü’l-cümân fî târîh-i ehli’z-zamân adlı ese-
rin resimli nüshalarındaki figürlerin ikonografisine benzer en erken zodyak figürle-
rine, 1206 tarihli el-Cezerî’nin Kitâb fî Ma’rifat el-Hiyel el-Hendesiye adlı eserinde 
(TSMK., A.3472) betimlenen “Burçlar Küresi”nde karşılaşmaktayız.51 El-Cezerî’nin 

44 M. Barrucand, “The Miniatures of the Daqa’iq al-Haqa’iq (Bibliothèque Nationale Pes. 174): A Testi-
mony to the Cultural Diversity of the Medieval Anatolia”, Islamic Art, IV, New York, 1991, s.113-114, 
134-135, Zeren Tanındı, “Astrological Illustrations in Islamic Manuscripts”, I. Uluslararası Türk-İs-
lam Bilim ve Teknoloji Tarih Kongresi - I. International Congress on the History of Turkish-Islamic 
Science and Technology, İstanbul, 1981, s.72

45 Marie Lukens Swietochowski-Stefano Carboni, Illustrated Poetry and Epic Images Persian Painting 
of the 1330’s and 1340’s, New York, 1994.

46 Tanındı, “Astrological Illustrations”, s.73.
47 Bu eser monografik bir araştırma olarak yayınlanmıştır. Bkz. Stefano Carboni, Il Kitâb al-Bulhân di 

Oxford, Torino, 1988. Bu esere dikkat çeken daha erken tarihli bir inceleme için bkz B. W. Robinson, 
“Persian and Pre-Mughal Indian Painting”, Keir Collection, Islamic Painting and the Arts of the Book, 
London, 1976, s.144-148.

48 B. W. Robinson, “The Turkman School to 1503”, The Arts of the Book in Central Asia 14th-16th Cen-
turies, der. B. Gray, London, 1979, s.215-247; Tanındı, “Astrological Illustrations”, s.75.

49 Massumeh Farhad - Serpil Bağcı, Falnama: The Book of Omens, Arthur M. Sackler Gallery (Smithso-
nian Institution), Washington, D.C., 2009; Karin Rührdanz, “Die Miniaturen des Dresdener 
‘Fālnāmeh’”, Persica, Vol.XII, 1987, s.1-51.

50 Bu eserin minyatürleri için bkz.: Ivan Stchoukine, La peinture turque d’après les manuscrits illustrèes 
I. Partie, Süleyman I er à Osman II, 1520-1692, Paris: Librairie Orientalis, 1966, s.70-71, lev.XLII-
XLVI; Metin And, Minyatürlerle Osmanlı-İslâm Mitologyası, İstanbul, Akbank Kültür ve Sanat, 1998, 
s.256-57, 260, 290, 315, 317, 319, 321, 323, 325; The Book of Felicity (Suppl.turc 242, Bibliothèque 
nationale de France, Paris), der. Monica Miro, Barcelona, Moleiro, 2007.

51 Filiz Çağman - Zeren Tanındı, Topkapı Müzesi İslâm Minyatürleri, İstanbul, Tercüman Sanat ve Kül-
tür Yayınları 1, 1979, s.73.
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bu küresinde betimlenen on iki burç figürünün antik dönem ikonografisinden farklı-
laşarak İslâmî karakter almış hali, Osmanlı kitap sanatında 1583 tarihli Seyyid Lok-
man Aşurî’nin Zübdet-üt Tevârih adlı genel İslâm tarihindeki (TİEM., R.1973) evren 
şemasında da görülmektedir.52

Tercüme-i ‘İkdü’l-cümân fî târîh-i ehli’z-zamân adlı eserin resimli nüshalarında-
ki bazı yıldız tasvirlerinin, antik dönemin ikonografisini sürdüren Avrupa yazmala-
rındaki yıldız haritalarında da çok yakın benzerlerine rastlanmaktadır. 1440 civarına 
tarihlendirilen Viyana Yazması’nda (AMK., MS.5415) Kuzey ve Güney Yarımkürele-
rin yıldız haritalarında (y.168a, 170a) boyasız, konturlanarak tasvir edilmiş takımyıl-
dızları figürleri antik dönem tarzına uygundur. Renklendirilmemiş olmasına karşın, 
figürlerin betimleniş tarzı Tercüme-i ‘İkdü’l-cümân fî târîh-i ehli’z-zamân adlı eserin 
resimli nüshalarındaki figürlerle benzeşmektedir. 1475 tarihli Basinio de Parma’nın 
eserindeki (WL., MS.122) renksiz ve 1490 yılına ait içerisinde Ptolemaios’un Alma-
gest adlı eserinin de yer aldığı bir astronomi yazmasının (BL., Arundel 66)53 renkli 
figürlerinin tasvirleri ise Kazvinî’nin Acâ’ibü’l-Mahlûkât ve Garâ’ibü’l-Mevcudât 
adlı eserinin nüshalarındaki figürler gibi antik dönemin ikonografisinden farklı be-
timlenmiştir. Albrecht Dürer’in 1515 tarihli yıldız haritasındaki natüralist üslupta be-
timlediği renksiz figürler, antik dönemde ortaya konan ikonografyaya uygun şekilde 
tasvir edilmiştir. 1541 tarihli Heinrich Petri’nin Ptolemy: Omnia, quae extant opera, 
Geographia excepta adlı eserindeki figürler de Dürer’in figürlerine benzemektedir.54

1602 tarihli Joannis Baptistis Vrients’in İtalyanca baskısı yapılan Epitome The-
atri Orteliani adlı eserinde ve 1685 tarihli Allain Manesson Mallet’in De la Sphere 
adlı eserinde betimlenen yıldız haritalarındaki figürler, daha basit bir şekilde tasvir 
edilmelerine karşın Dürer’in ve Tercüme-i ‘İkdü’l-cümân fî târîh-i ehli’z-zamân adlı 
eserin resimli nüshalarındaki figürlere benzemektedir. 1660 tarihli Andreas Cella-
rius’un Atlas Coelestis seu Harmonia Macrocosmica’sı ve 1717 tarihli Philippe De 
La Hire’ın Planisphère céléste adlı eserlerdeki renkli figürler de incelenen eserlerde-
ki yıldız figürleri gibi üzerindeki yıldızlarla beraber antik dönemde ortaya konan iko-

52 Günsel Renda, “Üç Zübdet-üt Tevarih Yazmasının İncelenmesi”, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 
1969. (Yayınlanmamış Doktora Tezi); Günsel Renda, “New Light on the Painters of the Zubdat al 
Tawarikh in the Museum of Turkish and Islamic Arts in Istanbul”, IVème Congrès International d’Art 
Turc, Editions de l’Unıversité de Provence, Etudes historique, 3, 1976, s.183-207; Günsel Renda, 
“İstanbul Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’ndeki Zübdet-üt Tevarih’in Minyatürleri”, Sanat, S. 6 (Ha-
ziran 1977), s.58-67; Günsel Renda, “The Miniatures of the Zubdat al Tawarikh”, Turkish Treasures, 
I, 1978, s.26-35; Günsel Renda, “Chester Beatty Kitaplığı’ndaki Zübdetü’t Tevarih ve Minyatürle-
ri”, Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu’na Armağan, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih 
Araştırmaları Merkezi, 1991, s.485-506.

53 Kathleen L. Scott, Later Gothic Manuscripts 1390-1490, A Survey of Manuscripts Illuminated in the 
British Isles, 2. Vol., London, 1996, s.364-67, no.140; Sophie Page, Astrology in Medieval Manu-
scripts, Toronto, University of Toronto Press, 2002, s.23-24, 26-28, 31, lev.16-17, 18, 22.

54 Nick Kanas, Star Maps: History, Artistry, and Cartography, Chichester, UK., Praxis Publishing Ltd., 
2007, s.142.
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nografyaya uygun şekilde tasvir edilmiştir (Res.10).55 Antik ikonografyayı sürdüren 
1603 tarihli Johann Bayer’in Uranometria ve 1729 tarihli John Flamsteed’in Atlas 
Coelestis adlı eserlerindeki figürlerin betimleniş tarzı, dönemin Avrupa yıldız harita-
larındaki takımyıldızı figürlerinden farklıdır.56 Bayer’in ve Flamsteed’in eserlerinde-
ki gök haritalarının sahip olduğu geniş alan imkânı, figürlerin daha büyük oranda ve 
farklı betimlenmesine olanak sağlamıştır. Tercüme-i ‘İkdü’l-cümân fî târîh-i ehli’z-
zamân adlı eserin resimli nüshalarındaki figürler, sözü edilen bu Avrupa eserlerindeki 
yıldız figürlerinin ikonografyasıyla yakın bağlantısından ötürü dikkat çekicidir.

            9            10 

Res.9: Câsî (Herkül), Tercüme-i ‘İkdü’l-cümân fî târîh-i ehli’z-zamân, TSMK., B.274, 20a
Res.10: Herkül, 1717 tarihli Philippe De La Hire’ın Planisphère céléste’si

Kitâb-ı Cihânnümâ li Kâtip Çelebi adlı eserin 1732 tarihli İbrahim Müteferrika 
baskısındaki (TSMK, R.1619) yıldız haritasında betimlenen yıldız figürleri yaklaşık 
aynı yıllarda tasvirlenen Tercüme-i ‘İkdü’l-cümân fî târîh-i ehli’z-zamân adlı ese-
rin resimli nüshalarındaki figürler gibi antik dönemde ortaya konan ikonografyaya 
uygun şekilde tasvir edilmiştir.57 Cihannümâ’nın basılmasından bir yıl sonra, yine 

55 Deborah J. Warner, The Sky Explored: Celestial Cartography 1500-1800, Amsterdam, Theatrum Orbis 
Terrarum Ltd., 1979, s.53-54. Andreas Cellarius’un bu eseri (Amsterdam Üniversitesi Kütüphanesinde 
bulunan ve 1601 yılına ait ilk edisyon baskısına ait) ile ilgili bir kitap yayınlanmıştır. Bkz.: Robert 
H. van Gent, Andreas Cellarius. Harmonia Macrocosmica of 1660: The Finest Atlas of the Heavens, 
Köln, Taschen, 2006.

56 Flamsteed’s Stars: New Perspectives on the Life and Work of the First Astronomer Royal, 1646-1719, 
der. Frances Willmoth, 1997.

57 Fikret Sarıcaoğlu, “Cihânnümâ ve Ebûbekir b. Behrâm ed-Dımeskî- İbrahim Müteferrika”, Prof. Dr. 
Bekir Kütükoğlu’na Armağan, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırmaları 
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Müteferrika, Hollandalı Andreas Cellarius’un ilk baskısı 1660 yılında yapılan Atlas 
Coelestis seu Harmonia Macrocosmica adlı Latince astronomi eserini III. Ahmed’in 
emriyle 1733 yılında Mecmû‘atü’l- Hey’eti’l Kadime ve’l-Cedide (Eski ve Yeni Astro-
nomi Kitabı) adıyla tercüme etmiştir.58 

Bu çeviri faaliyetleri, Tercüme-i ‘İkdü’l-cümân fî târîh-i ehli’z-zamân adlı eserin 
resimli nüshalarındaki minyatürleri yapan nakkaşların Johann Bayer’in Uranometria 
adlı eseri, Andreas Cellarius’un Atlas Coelestis seu Harmonia Macrocosmica adlı 
eseri, Philippe De La Hire’ın Planisphère céléste adlı eseri, John Flamsteed’in Atlas 
Coelestis adlı eseri gibi kitapları görerek, bu eserlerdeki yıldız figürlerinden esinlen-
diklerini akla getirmektedir (Res.10).

1720’li yıllarda Osmanlı Devleti’nin Fransa ile kültürel ilişkiler kurması, bu dö-
nemde Fransa’ya elçi olarak gönderilen Yirmisekiz Mehmed Çelebi ve sonra oğlu 
Said Efendi’nin İstanbul’a pek çok bilimsel eser getirmiş olmaları, 1732 tarihli Mü-
teferrika Cihânnümâ’sında da Avrupa eserlerinden yararlanıldığının bilinmesi, Avru-
palı kaynakların dönemin Osmanlı resim sanatında esin kaynağı olarak kullanıldığına 
delalet etmektedir. 

Aynî’nin tercüme eserinin resimli nüshalarıyla Cihânnümâ baskıları aynı dö-
nem ve şehirde ortak kültür çevresinde ortaya konmuştur. Her iki eserin figürleri 
incelendiğinde benzer noktalar hemen göze çarpmaktadır. Sonuçta her iki eserin fi-
gürleri de antik dönemin tasvir üslubunu temel alan bir ikonografi sergilemektedir ve 
bu figürlerin izlerini Farnese Atlası gibi antik dönemin eserlerinde takip edebilmek 
mümkündür. Özellikle Andreas Cellarius’un eserindeki yıldız figürlerinin Tercüme-i 
‘İkdü’l-cümân fî târîh-i ehli’z-zamân adlı eserin resimli nüshalarında tasvir edilen 
takımyıldızı ve burç figürlerini etkilemiş olabileceğini, bu eserin Müteferrika tarafın-
dan 1733 yılında Mecmuatü’l-Hey’eti’l Kadime ve’l-Cedide adıyla tercüme baskısı-
nın yapılmış olması da desteklemektedir.

Osmanlı kitap sanatında Ptolemaios’un ve el-Sufî’nin takımyıldızlarını temsil 
eden figürlerin ilk kez ve eksiksiz betimlenmesi, Tercüme-i ‘İkdü’l-cümân fî târîh-i 
ehli’z-zamân nüshalarına değer katmaktadır. Antik dönem ile İslâm resim sanatının 
kendine özgü ikonografisinden etkilenerek ve Avrupa kitap resimlerinden esinlene-

Merkezi, 1991, s.121; T. Halası Kun, “İbrâhim Müteferrika”, İslam Ansiklopedisi, C.V/II, İstanbul, 
1988, s.899; Hamit Sâdi Selen, “Cihânnümâ”, Kâtip Çelebi: Hayatı ve Eserleri Hakkında İncelemeler, 
Ankara, TTK, 1991, s.130-132; Mustafa Kaçar, “Osmanlı Coğrafya ve Astronomi Tarihinde Cihan-
nüma”, Sosyoloji ve Coğrafya, Türk Sosyolojisi Araştırmaları, Sosyoloji Yıllığı-Kitap 15, haz. Ertan 
Eğribel-Ufuk Özcan, İstanbul (Haziran) 2006, s.536-546; Bir Reformcu, Şair ve Müzisyen: Sultan III. 
Selim Han, kat.70, s.180-181.

58 A. Adnan Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1943, s.160; Aydüz, “Lâle 
Devri’nde Yapılan İlmî Faaliyetler”, s.163; Yavuz Unat, “Modern Astronominin Türkiye’ye Yansıma-
ları”, 2009 Astronomi Yılı’nda Türkiye’deki Astronomi Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi Sempozyu-
mu, İstanbul, s.174.
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rek hazırlanmış bu nüshalardaki özgün minyatürler Osmanlı resminde yeni girişimler 
olarak değerlendirilmelidir. Antik dönem ikonografyası ile İslâmi karakter taşıyan 
unsurları sentezleyen figürler içermesi, modle edilmiş vücutların ağırlıklı duruşları, 
gerçeğe yakın vücut oranları, tonlayarak boyama tekniği ve cesurca betimlenmiş yarı 
çıplak kadın figürleri, 18. yüzyılın ilk yarısında Surnâme-i Vehbi’nin iki nüshasını 
resimleyen Levnî ve İbrahim gibi sanatçıların minyatürlerinden ayrılmaktadır. 18. 
yüzyılın ikinci yarısında eserler veren Refail, Kostantin Kapıdağlı ve adı bilinmeyen 
başka sanatçıların yapıtlarının öncülü olan bu minyatürler, izleyen yıllardaki sanatsal 
gelişimi de etkilemiş olmalıdır.

MİNYATÜRLERİN YAZMALARDAKİ YAPRAKLARA DAĞILIMI

TAKIMYILDIZLARIN ADLARI
(Türkçe / Arapça / Latince)

SK.,
L.İ.318

İÜK., 
T.5953

TSMK.,
B.274

1. Küçük Ayı ve Büyük Ayı
(Dübb-i Asgar - Dübb-i Ekber / Ursa Minor 
- Ursa Major)

19b 22b üst 19a üst

2. Ejderha (Tinnîn / Draco) 20a üst 22b alt 19a alt
3. Sefe - Kral (Keykâvûs / Cepheus) 20a alt 24a üst 19b üst
4. Çoban (Avva / Bootes) 20b üst 24a alt 19b alt
5. Kuzey Tacı (Fekke-i Şimâlî / Corona 

Borealis)
20b alt 24b üst 20a üst

6. Herkül (Câsî / Hercules) 21a üst 24b alt 20a alt
7. Çalgı - Lir (Şılyak / Lyra) 21a alt 25a üst 20b üst
8. Kuğu (Dücâce / Cygnus) 21b üst 25a alt 20b alt
9. Koltuk - Kraliçe (Zât-ül Kürsî / Cassiopeia) 21b alt 25b üst 21a üst
10. Perse (Siyavuş / Perseus) 23a üst 25b alt 21a alt
11. Arabacı (Mümsik-ül Ayne / Auriga) 23a alt 26a üst 21b üst
12. Yılancı ve Yılan (Hevâ-ı Hayye / 

Ophiuchus - Ophis)
23b üst 26a alt 21b alt

13. Okçuk (Sehm / Sagitta) 23b orta 26b üst 22a üst
14. Kartal (Ukab / Aquila) 23b alt 26b orta 22a orta
15. Yunus (Delfîn / Delphinus) 24a üst 26b alt 22a alt
16. Küçük At (Kıt’a-tül-Feres / Equus Minor) 24a orta 27a üst 22b üst
17. Kanatlı At (Feres-i Âzam / Pegasus) 24a alt 27a alt 22b alt
18. Andromeda (Mer’etü’l-müselsile / 

Andromeda)
24b üst 27b üst 23a üst
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19. Üçgen (Müselles / Triangulum) 24b alt 27b alt 23a alt
20. Koç (Hamel / Aries) 26b üst 30b 26a
21. Boğa (Sevr / Taurus) 26b alt 31a üst 26b üst
22. İkizler (Cevzâ / Gemini) 27a üst 31a alt 26b alt
23. Yengeç (Seretân / Cancer) 27a alt 31b üst 27a üst
24. Arslan (Esed / Leo) 27b üst 31b alt 27a alt
25. Başak (Sünbüle / Virgo) 27b alt 32a 27b
26. Terazi (Mizân / Libra) 28a üst 32b üst 28a üst
27. Akrep (Akreb / Scorpius) 28a alt 32b alt 28a alt
28. Yay (Kavs / Sagittarius) 28b üst 33a üst 28b üst
29. Oğlak (Cedî / Capricornus) 28b alt 33a alt 28b alt
30. Kova (Delv / Aquarius) 29a 33b üst 29a üst
31. Balık (Hût / Pisces) 29b 33b alt 29a alt
32. Balina (Kaytus / Cetus) 22a üst 28a üst 23b üst
33. Avcı (Cebbâr / Orion) 22a alt 28a alt 23b alt
34. Irmak (Nehr / Eridanus) 22b üst 28b üst 24a üst
35. Tavşan (Erneb / Lepus) 22b alt 28b alt 24a alt
36. Büyük Köpek (Kelb-ül Ekber / Canis 

Major)
25a üst 29a üst 24b üst

37. Küçük Köpek (Kelb-ül Asgar / Canis 
Minor)

25a alt 29a alt 24b alt

38. Gemi (Sefine / Argo Navis) 25b üst 29b üst 25a üst
39. Su Yılanı (Şücâ’ / Hydra) 30a üst 23a üst 29b üst
40. Kupa (Bâtıye / Crater) 25b alt 29b alt 25a alt
41. Karga (Gurâb / Corvus) 30a alt 23a alt 29b alt
42. Erboğa (Kanturus / Centaurus) 30b üst 23b üst 30a üst
43. Sunak (Micmere / Ara) 30b alt 23b alt 30a alt
44. Güney Tacı (İklîl-i Cenûbî / Corona 

Australis)
26a üst 30a üst 25b üst

45. Güney Balığı (Hût-ül-Cenûbî / Piscis 
Australis)

26a alt 30a alt 25b alt
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MEVLANA’NIN NEY’İ VE EFLATUN’UN 
PHARMAKON’U φάρμακον*  

Viktorija Levtrinskaja

MEVLANA’S NEY (REED) AND PLATO’S φάρμακον

ABSTRACT
This article deals with Mevlana’s ney (reed) and Plato’s φάρμακον comparing 
this two conceptions. Plato compares writing, the written text, to pharmacon 
and privileges speech over writing. Mevlana does not mention the differences or 
similarities between written text and speech; leaving all the differences between 
written text and speech aside Mevlana pays more attention to nonverbal- letterless 
speech so-called lisan-i bilisani / zeban-i bizeban. In this article, Mevlana’s ney 
(poison-remedy) conception is compared with  Plato’s pharmacon as well as 
with modern J. Derrida’s interpretation of Plato’s pharmacon and presented 
as oscillation  between presentation and re-presentation, ‘living’ and lifeless 
speech.
Key Words: Mevlana, Plato, J. Derrida, ney (reed), pharmacon, presentation, 
re-presentation
 
ÖZET
Bu makalede Hz. Mevlana’nın ney ve Eflatun’un φάρμακον kavramları irde-
lenip kıyaslanmaktadır. Eflatun yazıyı pharmakon’a benzetip konuşmayı yazı-
dan üstün tutmaktadır. Mevlana ise yazı ile konuşmanın pek farklı veya benzer 
olduğunu söylememektedir, yazıyla konuşma arasındaki farklılıkları bir kenara 
bırakıp lisan-i bilisani / zeban-i bizeban -sözsüz-harfsiz konuşmasından bahset-
mektedir. Bu makalede Mevlana’nın ney (zehir-panzehir) kavramı Eflatun’un  

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, Ekim 2012, s. 149-157
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pharmakon ve J. Derrida tarafından yapılan çağdaş pharmakon yorumlarıyla 
karşılaştırıp prezantasyon ile re-prezantasyon, canlı ile cansız konuşmalarının 
arasındaki salınım olarak tanıtılıp incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mevlana, Eflatun, J. Derrida, ney, pharmakon, prezantas-
yon, re-prezantasyon

...

(Ney gibi hem zehir, hem bir tiryak; 
ney gibi bir hemdem, hem bir müştâk kim gördü?)1

Hz. Mevlana’nın Mesnevî’de kullandığı ney metaforu ile Eflatun’un pharma-
kon’u arasında tekafü/denklik olduğu söylenmez fakat yine de bu kavramlar arasında 
tıbak vardır. Bu yüzden makalemizde bu kavramlara önem verildi.

Eflatun’un felsefesinde yazı ve konuşma ayırt edilmektedir ve φάρμακον’u (ze-
hir-panzehiri) genelde yazı temsil etmektedir. Mevlana’nın ney’i ile pharmakon’un 
tasvirlerinde çok benzerlikler vardır fakat ney’in konuşması zehir-panzehir olduğu 
halde Mevlana onun yazıdan farklı olduğunu söylemez hatta sözlü konuşmaya her 
zaman lüzum olmadığını belirtir: “Remiz ve işareti iyice bilen kişiye açık söz söy-
lemeye ihtiyaç var mı?”2 Zaten bildiğimiz gibi Doğu’da ney ve kalem her ikisi de 
kamıştan yapılmış ve ikisi de anlatanın sembolü olarak kullanılmıştır. 

Şiir:

Mideni boşaltıp, ney gibi niyazla inle.
Mideni boşaltıp kalem gibi sırları söyle.3

Kamış kalemle yazılan yazının Doğu’da bir sanat olarak kabul edilmesi tesadüf 
müdür? Bildiğimiz gibi hem kalem hem de ney, sırlarını ancak midelerini boşaltınca 
söylüyorlar. Bu yüzden böyle konuşmalara aslında re-prezantasyon değil prezantas-
yon demeliyiz. Nitekim hat sanatının da amacı, yazılanın realitesini aksettirmek de-
ğil, yazıyı görsel betimleme unsurlarıyla bezemektir (bazen kelimeler hayvan, bitki 
ve insan şekillerine benzemektedir). Fakat bu unsurlar bir nesneye işaret ederken onu 
müsemma olandan anıştırıp tam olarak sırrını söylemezler; hatta harflerin kavisle-
riyle insanı hayranlığa sevk ederken aynı zamanda bunun bir yazı olduğunu da ha-

1 Mevlana, 2007. Mesnevi  (terc.Veled İzbudak). İstanbul: Doğan kitap. 1 / 12 s.35
2 Mevlana, 2007. Mesnevi  (terc.Veled İzbudak). İstanbul: Doğan kitap.  4 / 2462 s.180
3 Eflaki A. Ariflerin Menkıbeleri (terc.Tahsin Yazıcı).- I.,1986 3/518. s.363
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tırlatırlar. Fakat bu yazının mutlak surette betimleme ile işaret ettiği bir unsur vardır, 
yani bu sanatsal betimleme gayesiz değildir. Bu anıştırmanın maksadı transandan-
taldır. Böylece eşyaların sadece pratik manaları üzerinde durulmaz, pseudotransan-
dantallardan-hak olmayan şeyden uzaklaşılır. Transandan birdir, pseudotransandan-
tallar çoktur. “Pseudotransandantallar- sadece ötesine yönlendiren insan ilgilerinin 
projeksiyonudur.”4

Hatt(yazı sanatı)ın yeri elbette özeldir zira kalem ve ney her ikisi de anlatı (nar-
rative) hükmünü taşımaktadır. Fakat Mevlana’nın eserlerinde insan-ı kamil’i temsil 
eden asıl unsur ney’dir. Mevlana’ya göre ney, içini boşaltarak canlı Hakk’ın tecellisi 
olmuştur. Demek o “realitesinin” taklitçisi değildir.

 Hangi bilgi canlı bilgi değildir diye sorabiliriz.  Canlı olmayan, söyleyişi önce-
den teorik olarak planlanmış bir diyalog gibidir, o bir yazının tekrarlanmasına benzer. 

Önceden planlanmış, canlı olmayan diyalogun ne büyük bir saçmalık olduğunu 
Mevlana Sağır adamın hasta komşusuna hatır sormaya gidişi hikâyesiyle anlatır..

3360. Anlayışlı, hal hatır, yol yordam bilen birisi bir sağıra “komşun hasta” diye haber 
verdi.
Sağır, kendi kendisine dedi ki: “Bu sağır kulakla ben onun sözünü nereden anlayacağım.
Hele hasta olur, sesi pek çıkmazsa... Fakat mutlaka da gitmek lâzım.
Dudağını oynar görünce ne dediğini kıyas yoluyla kendiliğinden düşünür, bulurum.
Ey benim mihnete düşmüş dostum, nasılsın? derim. O, elbette iyiyim yahut hoşum, di-
yecek.
3365. Şükürler olsun diye cevap verir, ne çorbası yedin diye sorarım. O meselâ, merci-
mek çorbası diye cevap verir.
Afiyet olsun der, hekimlerden kim geliyor, kendini hangisine tedavi ettiriyorsun? derim.
O, filan deyince derim ki: Ayağı çok kutludur. Geldi mi işin yoluna girdi demektir.
Biz de onun kademini denedik. Nereye vardıysa dilek hâsıl oldu.”
O iyi adam, kıyas yoluyla tasarladığı bu cevapları düzüp koşarak hastaya hal hatır sor-
maya gitti.
3370. “Nasılsın” dedi. Hasta “öldüm” deyince dedi ki: “Çok şükür!” Hasta, bu sözden 
hiddetlendi, canı pek sıkıldı.
“Bu ne biçim şükür? O bizim kötülüğümüzü istiyormuş, anlaşıldı” diye düşündü. Sağır 
bir sözdür, tasarladı ama yanlış düştü.
Sonra “Ne yedin?” diye sorunca hasta “Zehir” dedi. Sağır “Afiyet olsun” der demez 
hastanın kahırlanması fazlalaştı.
Sağır, bundan sonra da “Tedavi için hekimlerden kim geliyor?” diye sordu.
Hasta “Hadi be, defol, Azrail geliyor!” diye cevap verdi. Sağır “Ayağı pek kutludur, 
sevin, neşelen!” dedi. 5

Canlı olmayan bilgi metin gibidir, bazen Mevlana’nın anlattığı komik hikâye-
deki gibi panzehir/ilaç olarak getirilen pharmakon zehrine dönebilir. Eflatun yazma 

4 Šliogeris A., Bulvės metafizika. Vilnius; Apostrofa. s. 43
5 Mevlana, 2007. Mesnevi  (terc.Veled İzbudak). İstanbul: Doğan kitap. 1 / 3360-3375,  s. 254-255
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konusunu edep, ahlak konusu olarak açıyor. Derrida’ya göre edep sorusu hak so-
rusundan ayrılamaz.6 “Uygun ve uygun olmayan [konuşmaların] yazma şekillerini 
konuşmak kaldı: Hangi bakış açısından bu mükemmeldir ve hangisinden yaraşmaz.”7 
Zaten yazı/metin derken kastettiğimiz şey sadece yazılmış olan sözler değildir. Ne 
yazı ne de ses sözüne bir şey katmaz, zira sözün canlılığı yazıya veya sese bağlı 
değildir.

Mevlana naklediyor: Dinleyen uyudu, sözü kısa kes ey hatip… Su üstüne yazı yaz-
mayı bırak gayrı!8 Phaedrus’ta da benzer bir ifadeye rastlarız: “Demek o ciddi olarak 
su üstüne kamış kalemle kendisine (yazıya) sözüyle yardım edemeyen ve diğerlerine 
layıkıyla hakkı öğretemeyen yazıları yayarak mürekkeple yazı yazmaya başlamaz.”9 
Sokrat’ın pharmakon’u ve Mevlana’nın ney’i edep bakımından, “metnin” (durağan 
konuşması) antipotu olduğu halde, sofistlerin pharmakonun’dan farklıdır.

Ney canlı bir konuşmadır,  Sokrat gibi ölümü kabul etmiştir ve Hakk’ı anlatmak-
tadır. Âşığın söylediği logos(söz)ta hile olamaz. Mevlana’nın felsefesindeki ney’in; 
âşığın konuşmasının (canlı, uyumayan konuşmasının)  özelliklerini aksettirdiğini ve 
onun canlı olmayan, durağan bir konuşmadan farklı olduğunu göstermek için Ef-
latun’un Phaedrus’taki Lysis tarafından yazılan ve sonra Phaedrus tarafından dile 
getirilen (okunan) konuşmasına karşı koyabiliriz.  Mevlana sözlerin seçimine10 Lysis 
gibi bakmaz. Mevlana, özü (öz kavramı Mevlana’nın felsefesinde renksizlik kavra-
mıyla emsaldir) ifade etmek, re-prezantasyon etmek (tasvir etmek) ve aydınlatmak 
ister fakat bilir ki onu dinleyen sadece sanatının (konuşma, müzik, dans veya diğer 
pragmacı sıfatını kaybeden bir şey)  prezantasyon’da aydınlatabilen özünü bulabilir.

Mevlana’nın hayatında da “metinden” canlı sohbete geçmeyi buluruz. Buna 
sebep olan Mevlana’nın hayatındaki en mümtaz insanlardan biri “Perrende/Uçan” 
lakabıyla meşhur Şems-i Tebrizi’dir. Şems Mevlana’nın başkasının sözleriyle konuş-
masını istemedi ve Mevlana’nın Bahâeddin Veled’in kitabını bile bir yana koymasını 
istedi. Şems ve Mevlana’nın dostluğu farklı mistik hikâyelerle anlatılmaktadır fakat 
maksadımız tüm o hikâyeleri anlatmak değildir, bu yüzden bu dostluğun sadece bir 
bölümü üzerinde duracağız. Şems Mevlana’yı metinlerden uzaklaştırdı (Şems Mev-
lana’nın kitaplarını suya atmıştır), ama hakikatte bunu metinden değil; teorikten, can-
lı olmayan bir şeyden uzaklaştırma, yaşamadığı sözleri söylemekten uzaklaştırma 
olarak görmeliyiz. Nitekim Şems bir gün Mevlana’ya şöyle bağırmıştı: “Ne vakte 
dek şunun,  bunun sözlerini nakledeceksiniz? Ne vakit kendi kitabınızdan söz söyle-
yecek,  ne zaman ‘Rabbim, kalbime dedi ki’ diyebileceksiniz?”11 

6 Деррида, Ж., 2007. Фармация Платона // Диссеминация. Екатеринбург: У-фактория. s. 88
7 Platonas.Faidras.-V., 1996 P.8
8 Mevlana, 2007. Mesnevi  (terc.Veled İzbudak). İstanbul: Doğan kitap 4  / 1094,  s. 90 
9 Platonas, 1996. Faidras. Vilnius: Aidai. s. 91 
10 Ališauskas, V., 1996. Baigiamasis žodis // Platonas, Faidras. Vilnius: Aidai. s. 132 
11 Gölpınarlı, 1996 A., Mevlana. İstanbul: Varlık yayınları. s. 13
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Eftatun’a göre Sokrat’ın pharmakon’u (sofistlerin pharmakon’u) yazının aksi-
ne dinleyenin gönlüne yazılır. Denilebilir ki Sokrat hiç eser yazmamıştır ve böylece 
pharmakon zehrini vermekten kurtulmuştur. Hâlbuki zehir-panzehir konusu sadece 
yazının konuşmadan ayrılmasıyla bitmiyor. Eflatun Kriton’da Sokrat’ın konuşmala-
rını tesirli ney’in (not: Eflatun’un eserlerinde geçen ney, eğlencenin sembolü olarak 
kullanılır, Mevlana’nın neyi ile aynı değildir) nağmelere benzetiyor. Derrrida’ya göre 
Sokrat da hırsızlar gibi kalplere giriyor, “Bunun için o, bu kadar sofiste benzemiyor 
mu ki onunla karıştırmak bile çok kolaydır? O pharmakeus’a [sihirbaza]  benzemiyor 
mu?”12  

Sihirbaz kimdir ve ne yapar diye sorsak, sorunun cevabını Mesnevi’de bulabi-
liriz:

Bir sivrisinek yarım kanadıyla pervasızca başını beynini yarar.
Düşman sözü dinleyenin hali budur. Hasetçiden dostu olanın uğradığı cezayı gör!
Düşman her ne kadar dostça söylerse de, her ne kadar taneden, yemden bahsederse de 
sen onu tuzak bil!
Sana şeker verirse sen bunu zehir bil, bir lütufta bulunursa onu kahır bil!13

Sufilere göre, sihirbazlar bir canlılık gösterseler de onların konuşmalarında hak 
yoktur. Phaedrus’ta Sokrat’ın şu ifadesine rastlıyoruz: “İnsan doğrusunu bilse bile 
konuşmalarında eğlenti yaparsa dinleyicileri ondan ayartır.” Lysis’in pharmakon’u  
maşuka, âşığa? ilaç olarak verilmiştir ama ahlakın ayıksızlığa bu pharmakon ilaçtan 
çok zehir olmuştur zira onun kandırma teşebbüsü hakkı gösterme isteğinden daha 
şiddetliydi. “Lysis’in konuşması” sözlerinin seçimiyle “(234c) efsunlamıştı fakat 
içeriğinin önemi azalmıştır. Phaedrus’u bu durumda daha çok ne söylediğini değil 
nasıl söylediğini ilgilendirir.14 Lysis kendisi de hevesli ve üstün olmak istedi, ancak 
yapmak istediği şey konuşma maksadının aleyhindeydi, onun istediği şey  “maşu-
kun bütün en değerli şeyleri, en sadık ilahi zenginlikleri kaybetmesiydi.”15 “Gerçek 
iğfal aracı, etki kaynağı olan φάρμακον, güzelliğin simülasyonudur; dilin hakkı-
nı, onun ney’i, dilini asıl tarafa çeken şeydir.”16 Fakat Mevlana’nın ney’i sofistlerin 
φάρμακον’u gibi değildir.  Mevlana naklediyor: Fakat bu sihirlerin hüküm sürdüğü 
âlemde öyle sihirbazlar da var ki sihirlerin hükmünü gideriverirler.17 Tiryak sana 
“Gel, beni kendine siper et… Ben, sana zehirden daha yakınım. Onun sözü sihirdir, 
seni yıkar, harabeder… Benim sözüm de sihir ama onun sihrini defeder” der!”18 Bu 

12 Деррида, Ж., 2007. Фармация Платона // Диссеминация. Екатеринбург: У-фактория. s. 147
13 Mevlana, 2007. Mesnevi  (terc.Veled İzbudak). İstanbul: Doğan kitap. 1 / 1189-1193, s.11
14 Ališauskas, V., 1996. Baigiamasis žodis // Platonas, Faidras. Vilnius: Aidai. s. 132 
15 Platonas. Faidras.-V., 1996 s.31
16 Ališauskas, V., 1996. Baigiamasis žodis // Platonas, Faidras. Vilnius: Aidai. s. 132 
17 Mevlana, 2007. Mesnevi  (terc.Veled İzbudak). İstanbul: Doğan kitap. 3 / 4075 s.288
18 Mevlana, 2007. Mesnevi  (terc.Veled İzbudak). İstanbul: Doğan kitap. 3/ 4077-4078 s.28



154 Viktorija Levtrinskaja

Sokrat’ın ironisine benzer: “Sokrat’ın ironisi bir pharmakon’la öbürünü yüz yüze 
getiriyor. Ya da daha doğrusu o pharmakon’un gücünü kendisine karşı çeviriyor ve 
onun içini dışına getiriyor.”19 Ney böyle sofistlerin/ sihirbazların pharmakonunu ken-
di sesiyle defetmektedir.

 Unutmamalıyız ki Mevlana, Sokrat’ın aksine yazı yazmıştır (onun kaleminden 
sadece 18 beyt çıkmış olsa bile) fakat Mevlana’nınki sadece bir yazı değildir. Zaten 
gördüğümüz gibi her yazı sadece cansız bir metin değildir, bunu hat sanatında da 
görmekteyiz. Mevlana’nın eseri Mesnevi de sanki bir metin olarak değil bir sohbet 
gibi (dinle) sözüyle başlamaktadır. Neden dinleme o kadar önemlidir? Mevlana 
bişnev (dinle) diyor ama neyi dinle? Ney’i dinle!  Mevlana nakletmektedir: “İçerde 
bulunan hırsız yardım edip kapıyı açmadıkça, dışarıdan gelen hırsız kapıyı açamaz. 
Bunun gibi içerden bir kabul ve tasdik eden olmadıkça, bin söz söylesen de fayda-
sı olmaz.”20 Burada yine ney’in konuşmasının Sokrates’in konuşmasına yakınlığını 
fark etmekteyiz; bu sefer Sokrates’in maeutik metodu bakımdan. Maeutik; kuru bilgi 
verme veya sofistlerin hayranlık vermesi gibi değildir. Ney’in nağmesi bildiğimiz bir 
şeyi hatırlatan konuşma gibidir, unuttuğumuz evimize yönlendiren nağmedir. Zaten 
bildiğimiz gibi, Mevlana’ya göre ney’in yolculuğu eve dönme yolculuğudur. Heide-
gger için bile heimkehr (eve dönüş) kavramı çok önemlidir.

 Mevlana’nın felsefesinde canlı konuşma zaten sözsüz-harfsız konuşma veya 
dilsiz dili, lisân-ı bî-lisânî / zebân-i bî-zebân olarak anılır ve bu nedenle özü ba-
kımından yazısıyla konuşmasının arasındaki fark da önemsiz kalmaktadır. Bu aynı 
zamanda hem dile muhtaçlığı hem dilin de acizliğini gösterir. Ney’in yolu da dilsiz 
bir kamış halinde başlayıp dilden geçip yine dilsizliğe dönüştür, fakat artık sadece 
dilsizliğe değil, dilsiz diline dönmektedir. 

Bunu araştırmakta “ressamlık mantığından” da faydalanabiliriz. Biz hattın “söz-
lerle resmetme” sanatından bahsedip zaten bu konuya artık girmişiz ve pharmakon 
kavramını araştırınca bu konuya devam edebiliriz. Derrida’nın dediği gibi pharma-
kon’un  diğer bir anlamı ressamlık olduğu halde pharmakon doğal olmayan, suni renk 
demektir.21 Mevlana bu durumu şöyle anlatır: Renksizlik âlemi, renge esir olunca bir 
Musa öbür Musa ile savaşa düştü.22 Firavun kendi kendine şöyle demiştir: “Yalnız-
ken mütevazı bir hale geliyor, düzeliyorum. Neden Musa’ya karşı öyle oluyorum?”23 
Firavun sofistlerin pharmakon’u gibidir ve onun zehir olduğuna dair delilini sadece 
ney’in sesi, yani Musa meydana çıkartır. Firavun mukallit, sofist gibidir. Mevlana 
nakleder: “Mukallit de illetli bir çocuğa benzer. İnce bahislere girişir, deliller getirir 
ama aldırma. Delil bulmadaki, müşkül işleri halletmedeki o derinleşme, onu basi-

19 Деррида, Ж., 2007. Фармация Платона // Диссеминация. Екатеринбург: У-фактория. s. 149
20 Mevlana, 2007. Fîhi Mâ Fîh ( terc.  Meliha Ülker Anbarcıoğlu). İstanbul: Ataç yayınları. s.97
21 Деррида, Ж., 2007. Фармация Платона // Диссеминация. Екатеринбург: У-фактория. s. 163
22 Mevlana, 2007. Mesnevi  (terc.Veled İzbudak). İstanbul: Doğan kitap. 1 / 2467 s.196
23 Mevlana, 2007. Mesnevi  (terc.Veled İzbudak). İstanbul: Doğan kitap 1 / 2461 s.196
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retten alır. Sırrının sürmesi olan hakikati bırakmıştır da müşkül şeyleri söylemeye 
girişmiştir.”24 Bu da eski Yunanistan’daki eristik, yani hak arama maksadını kaybet-
miş olan diyalektik, sanatına benzemektedir. Eğer bu araştırma sadece Eflatun’un 
kontekstiyle kalsaydı, hak sorusu kopya (daha iyi re-prezantasyon sayılan) ile simu-
lakrum’un25 ayrılmasıyla çözülürdü. Mevlana’nın felsefesinde ise hak sorusu daha 
iyi olan re-prezantasyonu bulmakla çözülmez. Diyalektikle eristik asasındaki farkı 
bulup diyalektik sanatını öğrenmek de yetersizdir, çünkü Mevlana için hak canlı bir 
kaynaktır. Bu yüzden Mevlana’nın felsefesinde sofistlerle polemiği de yazı ve konuş-
manın arasındaki farklılığa dayanılmaz. Zira yalnız Musa (ney) Firavun’un yanında 
olunca Firavun’un zehir olduğunu meydana çıkmaktadır. Ney tüm re-prezantasyon-
ların acizliğini açığa vurur; temizler, kendi içini dahi boşaltır, ölümü seçer; zehri 
defeder ve kendisini de yok eder. “Renksizlik âlemine ulaşırsan Musa ile Firavun’un 
karıştığı âleme erişirsin. Şaşılacak şey... Bu renk, renksizlik âleminden zuhura geldiği 
halde, renksizlikle nasıl savaşa girişir?”26 Nitekim Mesnevi’de açıklanır: 

‘Ben yokluktan kaçıyorum’ deme. Hakikatte o, senden yirmi kere daha fazla kaçmakta! 
Görünüşte seni kendisine çağırmaktadır ama içinden seni reddetme sopasıyla sürmek-
tedir.
Bu işler, kovalayanı yanıltmak için ata çakılan ters nallardır; ey saf kişi! Firavun’un, 
Musa’dan nefretini, sen Musa’dan bil.27 

Derrida şunu yazmıştır: “Ölümden korkmak bizi farklı sihirlerin, farklı esrar-
lı araçların ganimetini yapar.”28 Esasen sofist (sihirbaz) sadece yalandan kendisini 
herşeyi bildiği gibi gösterir.”29 Ney ise sofistlerin pharmakon’u gibi değildir; ney 
ölüm korkusundan kurtulmuş bir pharmakon’dur. Ney’in konuşması edepli bir ko-
nuşmadır, zira öncelikle kamışın ney haline gelmesi, yani insanın pharmakon’a layık 
olması, onu haketmesi, ölmeden önce ölmesi lazımdır. Demek esas yokluktan kaç-
ma, varlığa, dünya’ya (pseudotransandantallara) dalması yokluktan ve aynı zamanda 
Varlıktan, canlı kaynağından sadece uzaklaştırmaktadır. Mevlana’ya göre sofistlik 
Tanrı’yı inkar etmekten beterdir: “Tanrı’yı inkar eden‚ âlem vardır‚ Tanrı yoktur. Ya 
Rabbi diyene icabette bulunamaz‚ yoktur ki der. Hâlbuki bu‚ dünya hiç yoktur der. 
Sofist‚ tereddütler‚ ıstıraplar içindedir.”30

Fakat Mevlana’nın felsefesinde Dünya’nın sadece negatif (Mevlana naklediyor: 

24 Mevlana, 2007. Mesnevi  (terc.Veled İzbudak). İstanbul: Doğan kitap 5 / 1289-1290, s. 117
25 Jean Baudrillard’a göre orijinali, gerçeği, ilk örneği olmayan; kendisi zaten kopya olan bir şeyin 

kopyasını anlatan terim.
26 Mevlana, 2007. Mesnevi  (terc.Veled İzbudak). İstanbul: Doğan kitap 1 / 2468-2469,  s.196
27 Mevlana, 2007. Mesnevi  (terc.Veled İzbudak). İstanbul: Doğan kitap 1 / 2479-2481,  s.196-197
28 Деррида, Ж., 2007. Фармация Платона // Диссеминация. Екатеринбург: У-фактория.  s. 150
29 Деррида, Ж., 2007. Фармация Платона // Диссеминация. Екатеринбург: У-фактория.  s. 133
30 Mevlana, 2007. Mesnevi  (terc.Veled İzbudak). İstanbul: Doğan kitap 5 / 3015-3017, s. 239
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Dünya nedir? Allah’tan gafil olmaktır31) değil pozitif bir anlamı da vardır, dünya da 
varlığın dansında raks ederek (sema’da ), Hakk’ın prezantasyonunda bulunur.

A. Eflâkî, dünyadan usanmış bir adamın hikâyesini nakleder. Hikâyedeki adam 
Mevlana’ya şikâyet eder, dünyadan yorulduğunu söyler ve öteki dünyadaki Tanrı’nın 
yanına gidip dinlenmeyi diler. Mevlana bu adama şöyle der: Tanrı’nın burada olma-
dığını ne biliyorsun?32 Şunu söylemeliyiz ki Eflatun felsefesinde bulunan Baba-Lo-
gos İbn Arabi’nin logos teorisinde (kelime-i ilahiye) de bulunmaktadır. Mevlana’nın 
felsefesinde de benzer bir konu geçmektedir: Bütün âlem, akl-ı küllün suretidir… 
Bütün insanların babası odur. Mevlana, Eflatun gibi bu dünyaya sanat eserleri gibi 
bakardı, fakat şunu da unutmamalıdır ki Mevlana’nın felsefesinde Dünya prezan-
tasyon fonksiyonu da yapmaktadır, yani sanat, ney sesi, nefes, “Hu” gibidir, sanat 
sadece bir şeye işaret eden ölü bir remiz değildir, canlı bir aşk dansı gibidir. Bunu 
Mesnevi’de buluyoruz: 

Bu da akislere benzer ama akis değildir. Akis suretinde Tanrı’nın görünüşüdür bu. O, bir 
güneş görmüştür, cansız ve donmuş bir halde kalmamıştır.33 Mevlana naklediyor: O nur, 
topraktan çıkıp parlarken artık ben ne diye başımı göğe kaldırayım?34

Denizi gören göz başka, köpüğü gören göz başka. Köpüğü bırak da denizin gözüyle bak 
sen.
Köpükler, gece gündüz denizden meydana gelir, onları deniz harekete getirir. Fakat sen 
ne şaşılacak şey, köpüğü görüyorsun da denizi görmüyorsun!...35

Mevlana tarafından deniz kavramına eklenen denizin denizi veya renksizliğin 
kavramı, dualite’yi ilga eden Eflatun felsefesinin çağdaş yorumları gibi görünmek-
tedir ama Mevlana’nın ney kavramı da yazıyla konuşma arasındaki mesafeyi silen 
postmodern yorumlara yakınlığına rağmen yine de “pergel” prensibine dayanarak 
hareket etmekte, zeminde sağlam durarak dilini boş laflara dönmekten korumaktadır.

Köpüğü gören göze dönüp “Köpüğü gören göz nedir?” diye sorarsak, Mesne-
vi’de şöyle bir cevap alırız: Bir misalle söylense hemencecik o misale yapışır, o su-
reti hakikat sanırsın a yiğidim!36 Bu köpüğe tapan susuzlar da köpük yüzünden arı 
duru sudan uzaklaşmışlardır.37 İşte suretle özün (külli akıl) arasındaki fark köpükle 
denizin arasındaki fark gibidir ve aslında onlar tam olarak birbirinden ayrı da değil-
lerdir. Bu yüzden ney’in sesi (sözü) zehirden ayrılmıyor fakat aynı zamanda panzehir 
de olmaktadır. Mevlana nakleder: “Bu âlem, çerçöple dolu bir köpüktür; fakat bu 
köpük, dalgaların çalkalanmasından, oynamasından ve denizin köpürüp kaynama-

31 Can Ş. Fundamentals of Rumi’s thought. A mevlevi sufi perspective.-N., 2004 s.176
32 Eflaki, A., 1986. Ariflerin Menkıbeleri 1  (terc. Tahsin Yazıcı). İstanbul: Remzi kitabevi. 3/335. s. 295
33 Mevlana, 2007. Mesnevi  (terc.Veled İzbudak). İstanbul: Doğan kitap. 6 / 3190-3191, 3193, s. 218
34 Mevlana, 2007. Mesnevi  (terc.Veled İzbudak). İstanbul: Doğan kitap 6 / 3211,  s. 219
35 Mevlana, 2007. Mesnevi  (terc.Veled İzbudak). İstanbul: Doğan kitap 3/ 1260-1271, s. 100-101
36 Mevlana, 2007. Mesnevi  (terc.Veled İzbudak). İstanbul: Doğan kitap 5 / 3015-3017, s. 239
37 Can Ş. Fundamentals of Rumi’s thought. A mevlevi sufi perspective.-N., 2004 s.176
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sından temizlik, saflık ve güzellik bulur.”38 Dünya’yı sema’da gören kimse fragman 
üzere donakalmaktan kurtuluyor, yani dünyanın “renklerine” (pseudotransandantla-
ra) aldırmıyor. Ney de bunun gibi her zaman hem zehir hem panzehir olarak verilir, 
hem sözlere (suretlere) muhtaçtır hem de kendi canlılığıyla onlardan kurtulmaktadır. 

Böyle ney sesiyle uyandırılan âşık/maşuk, metin batına çıkıp, canlı bir kaynağını 
bulup “(…) kendi varlığının usturlabında zaman zaman, Tanrı’nın tecellisini ve eşsiz 
güzelliğini, pırıltı halinde görür.”39  
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TÜRK DÜŞÜNCESİNDE BÜCHNER ETKİSİ YA DA 
“FELSEFENİN SEFALETİ”
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BÜCHNER’S EFFECT IN TURKISH THOUGHT OR 
“THE POVERTY OF PHILOSPHY”

ABSTRACT
The purpose of this article is to investigate the effects of German thinker 
Ludwig Büchner in The Second Constitutional Era on the Ottoman thinkers and 
to investigate why Büchner is in demand between Ottoman thinkers. For this 
purpose, firstly Büchner’s philosophical ideas will be introduced with outlines 
and the effects of the Büchner’s ideas on the Ottoman thinkers will be examined 
and then try to put forth, on the which direction the discussions about Büchner’s 
ideas were advanced. Finally it will be examined, the philosophical value of the 
Second Constitutional Era thinking through the discussions about Büchner and 
the social and political reasons of this ideas.
Key Words: Scientific Materialism, Westernism, Islamism

ÖZET
Bu makalenin amacı Alman düşünür Ludwig Büchner’in II. Meşrutiyet döne-
minde Osmanlı aydınları üzerinde ne gibi tesirler bıraktığı ve bu dönemde ol-
dukça rağbet gören bir düşünür olarak, bu rağbetin nedenlerini araştırmaktır. Bu 
amaçla öncelikle Büchner’in görüşleri genel hatları ile tanıtılacak ve Büchner’in 
görüşlerinin Osmanlı düşünürleri üzerindeki yankısı incelenecek ve Büchner 
üzerine yapılan tartışmaların hangi minvalde yürütüldüğü ortaya konmaya ça-
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lışılacaktır. Büchner tartışmaları üzerinden II. Meşrutiyet dönemi düşüncesinin 
felsefi değeri sorgulanarak, bu düşüncenin toplumsal ve siyasal nedenleri araş-
tırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bilimci materyalizm, Batıcılık, İslamcılık

...

Büchner ve Kaba Materyalizm

Alman felsefeci, fizyolog ve hekim olan Friedrich Karl Christian Ludwig Bü-
chner (1824-1899), 19. yüzyılın ikinci yarısında Madde ve Kuvvet1 (Kraft und Stoff: 
Empirisch-naturphilosophische Studien) adlı eseri ile önce Almanya’da daha sonra 
Avrupa’da –özellikle Fransa’da– popüler olmuş evrimci mekanik materyalizmin sa-
vunucusu olan bir düşünürdür. Büchner’in eseri o kadar popüler olmuştu ki yayınlan-
dıktan sonra Almanya’da yirmi bir baskı yapmış ve 17 yabancı dile çevrilmiştir.2 19. 
yüzyılın ikinci yarısı mekanik bir materyalizmin bilim sosu ile sunulması için uygun 
bir ortam sağlıyordu. Hegel’in büyük idealist sistemi çökmüş ve idealizm gözden 
düşmüştü. Özellikle Feuerbach’ın görüşleri ile Hegel sistemi materyalist bir biçimde 
eleştirilmiş ve Feuerbach’ın Hristiyanlığın Özü adlı eseri ile dini inançlara karşı gü-
vensizlik ortaya çıkmıştı. “Feuerbach’ın Hristiyanlığın Özü adlı eserinin yayınlanma-
sından hemen sonra Almanya’da çeşitli materyalist felsefeler ortaya çıkmıştı; özel-
likle tıp ve biyoloji bilginleri ile sosyal düşünürler arasından.”3 Feuerbach’ın etkisi 
felsefi olmaktan çok din eleştirisi üzerinde etki bırakmıştır. Çünkü gerek Büchner, 
gerekse diğer bilimci materyalistler felsefeye pek ilgi duymamakta ve hedeflerine 
dinsel inançları ortadan kaldırmayı ve dini inançları gözden düşürmeyi koymuşlardır. 
Büchner, Madde ve Kuvvet adlı eserinde Feuerbach’dan alıntılar yapmış ve ismini 
bazı yerlerde zikretmiş olmasına rağmen atıf yaptığı kitap Feuerbach’ın Hıristiyan-
lığın Özü4 adlı kitaptır. Feuerbach’ın Hegel felsefesini, felsefi bakımdan eleştirdiği 
yapıtlarına herhangi bir atıf yapmamıştır. Karl Vogt, Jacob Moleschott ve Büchner’in 
eserleri ile popülerleştirilmiş ve indirgemeci bir mekanik materyalizm, orta sınıf eği-
timli kişiler arasında gittikçe popüler hale gelmiştir. 1860 ve 1870’lerde Ernst Haec-
kel’in etkisi ile Darwin’in evrim teorisi Almanya’nın gündemine girmişti. Mekanik 
materyalizm ile Darwinci evrim kuramının bir araya gelmesi ile dini inançlara olan 

1 Louis Büchner, Mâdde ve Kuvvet, Çev. Baha Tevfik,  Ahmed Nebil, Sadeleştiren: Kemal Kahramanoğlu, 
Ali Utku, Konya, Çizgi Kitabevi, 2012

2 Bkz. Frederick Gregory, “Scientific versus Dialectical Materialism: A Clash of Ideologies in 
Nineteenth-Century German Radicalism”, Isis, 1977, Volume 68 No:2, s.209

3 Richard G. Olson, Science and Scientism in Nineteenth-Century Europe, University of Illinois 
Press,2007, s.132

4 Ludwig Feuerbach, Hıristiyanlığın Özü, Çev. Devrim Bulut, Ankara, Öteki Yayıevi, 2004
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güven sarsılmış ve bilimin tüm soruları cevaplayacağına yönelik güven artmıştır. Bi-
limlerdeki gelişmeler ile birçok bilimsel soru cevaplanmaya başlanmış ve bu süreçte 
felsefenin ve dinin ömrünü doldurduğu ve yerini bilimlere terk etmesi gerektiğine 
dair orta sınıf kamuoyunda bir fikir oluşmaya başlamıştır. Bu fikri destekleyen sos-
yal ve ekonomik süreç ise Almanya’nın yaşadığı geç endüstri devrimidir. 1831-1918 
yılları arasında Almanya feodal bir tarım ülkesi olmaktan çıkıp bir endüstri ülkesi 
haline gelmeye başlamıştır. Endüstri öncesi bir toplumun geleneksel yaşam görüşü 
gittikçe zayıflamaya başlamış, endüstri yoluyla bilimsel bir yaşam dünyası oluşmaya 
başlamıştır.5 

Vogt, Moleschott ve Büchner’in materyalizmi bir bilimsel soruna yönelme ve 
onu madde nazarından cevaplama anlamında bir materyalizm değil, tüm metafizik 
soruları cevaplama iddiasında olan bir materyalizmdir. Her ne kadar kendileri metafi-
ziği reddetseler de, sonuçta ortaya koydukları materyalizmde bir metafizik olmaktan 
öteye gidememiştir. Bu metafiziğin dört ana kabulü vardır: 1- Bizden bağımsız olarak 
varolan bir dünya vardır. 2- Diğer nesneler gibi insan da maddi bir varlıktır 3- İnsan 
zihninin, insanın bedeninden ayrı olarak varolan bir mevcudiyeti yoktur. 4- Varoluş 
biçimi maddi bir mevcudiyete dayanmayan ve herhangi bir insan olmayan bir varlık 
veya Tanrı yoktur.6

Büchner’in savunduğu materyalizm mekanik bir doğa anlayışı üzerine bina edil-
miştir. Büchner için, tüm olaylar ve değişimler mekanik kanunlarına göre gerçekleş-
mektedir. Bilimci materyalizme göre doğa yasaları fiziğin yasalardır ve tüm genel 
yasalar Newtoncu mekaniğin esaslarında bulunabilir. Bu kanunlar ise Doğaya aşkın 
bir varlık tarafından doğanın içine yerleştirilmemişler, madde ve tabiatla beraber bu-
lunur, onların esasını teşkil ederler.7 Büchner için madde ve kuvvet birbirinden asla 
ayrılmazlar ve bir arada bulunurlar.8 Büchner maddeyi, ezeli, ebedi ve sınırsız olarak 
kabul eder.9 Aynı şekilde kuvvet de ezeli ve ebedidir.10 Büchner, tüm her şeyi madde 
ve kuvvetten çıkarır ve tüm olguları maddenin mekanik düzenine indirger. Örneğin 
Büchner için düşünce maddi bir şey değildir ancak “…tabiatın, sinir merkezlerinin 
maddesine ait özel bir şekilde cereyan eden bir hareketi…”11dir. Dolayısıyla “her ne 
kadar madde olarak ortaya konulamasa bile maddenin bir tezahürü olduğu ve kuv-
vetin maddeye bağlılığı gibi bunun da maddeye bağlı bulunduğu aşikardır.”12 Dü-

5 Bkz. Herbert Schnadelbach, Philosophy in Germany 1831-1933, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1984, s.67-68

6 Bkz. Maurice Mandelbaum, History, Man and Reason: A Study in Nineteenth Century Thought 
Baltimore, Johns Hopkins Press, 1971, s. 22

7 Bkz. Büchner, Madde ve Kuvvet, s.428
8 A.g.e., s.372
9 A.g.e., s.394
10 A.g.e., s.387
11 A.g.e., s.556
12 A.g.e., s.557
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şünceyi maddi saymamakla beraber maddenin tezahürü olarak gören Büchner, insan 
aklı konusunda da garip düşünceler öne sürer: “Beynin veya muhtelif kısımlarının 
hacmi, şekli, dokusu, oluşum şekli ve gelişimi ile ürettiği ruhsal ve akli yetilerin 
genişlik ve kuvveti arasında güçlü bir bağlantı ve ilişki vardır.”13 “Zeki olanların 
beyni, aptal ve akıl fukarası olanların beyninden daha yoğun ve daha kıvamlıdır.”14 
Buradan ırkçılığa ulaşmak zor olmayacaktır. “Siyahilerin akıllarının aşağılığını kim 
bilmez? Kim bilmez ki onlar beyazlara nispeten çocukturlar ve çocuk kalacaklardır? 
Zencinin beyni daha küçüktür.”15 Akıl ve düşünce gibi iki karmaşık kavramı madde 
ve kuvvetin mekanik ilişkisine indirgemek kişilik ile ilgili düşüncelerinde de geçerli 
olacaktır. “Boynu kısa olan adamlar şedid ve muhteris olurlar. Uzun boyunlu olan-
lar sakin ve yumuşak huyludurlar. Çünkü onlarda kanın hücumunun, hareketlerinin 
kaynağı ve merkezi olan kalpten başlayarak beyne ulaşıncaya kadar uzun bir yol 
katetmesi gerekir.”16 

Büchner’in savunduğu bilimci materyalizm, özne ve nesne arasındaki ilişkiyi 
de tek boyuta indirger ve özne ile nesne arasındaki ikiliği korur. Bu anlayışa göre; 
doğa, bizim dışımızdadır ve doğayı kavramak için maddeyi yöneten temel yasaları 
bilmemiz gerekir, eğer bu yapılırsa bizim gözlemlediğimiz doğal süreç, bu yasalar 
çerçevesinde açıklanabilir.17 Bu türden bir materyalizm, özneyi pasif bir konuma in-
dirgemekte ve onu yalnızca doğanın, evrenin bir gözlemcisi haline getirmektedir. Pa-
sif hale gelen özne ise maddenin tek yönlü belirlenimi altındadır. Büchner bu sonucu 
şu şekilde ifade eder: “…tabiatın bir ürünü olan bu insanın yalnız bedeni değil, kendi 
iradesi, fiilleri, duyguları, düşünceleri de tamamıyla tabiata, genelliğin ve bütünlüğün 
ihtiyaç ve zorunluluklarına tâbi bulunur. İnsanların tamamıyla özgür ve mükemmel 
bir irade sahibi oldukları iddiası ancak insana ve insan hakikatine dair kesin bilgileri 
ve tecrübeleri olmayan birtakım basit fikirli kimselerin tahayyül ve icat ettikleri bâtıl 
bir fikirdir.”18 

Büchner’in Avrupa’daki Etkisi

Büchner’in Madde ve Kuvvet adlı eseri Avrupa’da yayınlanır yayınlanmaz bü-
yük ilgi gördü. Ancak gördüğü ilgi, felsefe çevresinden değil daha çok eğitimli orta 
sınıftan gelmekteydi. Bilimlerin ilerlediği bir çağda bilimi kutsayan ve dogmatik bir 

13 A.g.e., s.528
14 A.g.e., s.532
15 A.g.e., s.539
16 A.g.e., s.543
17 Bkz. Frederick Gregory, Scientific versus Dialectical Materialism: A Clash of Ideologies in Nineteenth-

Century German Radicalism, s.219
18 Büchner, Madde ve Kuvvet, s.659
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materyalizmi sunan bu kitap, felsefe ile ilgili olmayan çevreler tarafından benimsen-
mişti. Felsefe sahasına bakıldığında ise Büchner’i ve onun savunduğu bilimsel ma-
teryalizmi savunan veya önemseyen pek kimseye rastlamamaktayız. Örneğin Lan-
ge, Büchner’in Almanya’da kalem kavgaları yapmaktan hoşlanan popüler bir yazar 
olarak görüldüğünden bahseder.19 Karl Marx, Ludwig Kugelman’a yazdığı 5 Aralık 
1868 tarihli mektupta, Büchner’i bir kitap-yapıcı (Soyadı ile ilgili bir kelime oyunu 
yaparak) olarak nitelendirir ve materyalizmin tarihi ile ilgili görüşlerini Lange’dan 
aldığını belirtir.20 21 Engels ise “Büchner felsefeyi ancak bir dogmacı olarak tanıyor; 
çünkü kendisi Nicolai’nin Voltaire’in ruhundan yoksunluğu gibi, büyük Fransız ma-
teryalistlerinin ruh ve hareketinden yoksun olan Alman sözde aydınlıkçılığının yüzey-
sel bir yansımasının dogmatistidir.”22 diyerek Büchner’in materyalizminin dogmatik 
olduğunu vurgular. Ayrıca Engels, Almanya’daki bilimci materyalistler için genel bir 
değerlendirme yaparak “1850-1860 yılları arasında Almanya’da, maddeciliklerini or-
taya döken vulgarizatörler, üstadlarının dar görüşlerini hiçbir biçimde aşamadılar. O 
zamandan beri tabiat bilimlerinde görülen bütün ilerlemeler, bu vülgarizatörler için 
bir yaratıcıya beslenen inanışa karşı ileri sürülecek yeni deliller olmaktan başka bir 
işe yaramadı”23 der. Diyalektik materyalizmin kurucuları olan Marx ve Engels, Karl 
Vogt, Jacob Moleschott ve Büchner’in bilimsel materyalizmini ciddiye almaz ve vül-
germateryalizm olarak nitelendirirler.24 Felsefe çevreleri tarafından ciddiye alınma-
ması aslında gayet doğaldır. Çünkü Büchner’in ortaya koyduğu görüşler felsefi bir 
temele sahip değildir. Dönemin materyalizmi, Hegel eleştirisinden kaynaklanmakta 
ve Hegelci kavramlar kullanılarak materyalist görüşler ortaya konmaktadır. Yukarıda 
da belirttiğimiz gibi Feurbach’ın yalnızca din konusundaki antropolojik yaklaşımını25 
benimsemiş ancak onun Hegel sistemini getirdiği felsefi eleştirilere hiç değinme-
miştir. Büchner’in filozof ya da nitelikli bir felsefeci olmadığı göz önüne alınırsa 

19 F. Albert Lange, Materyalizmin Tarihi ve Günümüzdeki Anlamının Eleştirisi, 2. Cilt, Çev. Ahmet 
Aslan, İstanbul, Sosyal yay., 1998, s.96

20 Bkz. (Çevrimiçi) http://www.marxists.org/archive/marx/works/1868/letters/68_12_05.htm, 10 
Temmuz 2012

21 Marx, Büchner’e yazdığı bir mektupta ise Kapital adlı eserinin birinci cildinin Fransızcaya çevrilmesi 
için kendisine birisini önermesini ister. Kendisinin siyasi tehlikeler dolayısıyla Fransa’ya gidemediğini, 
Büchner’in Madde ve Kuvvet adlı eserinin Fransızcaya çevrildiğini ve bu nedenle ona çeviriyi 
yapabilecek birilerini önerebileceğini belirtir. Bkz. (Çevrimiçi) http://www.marxists.org/archive/
marx/works/1867/letters/67_05_01.htm, 10 Temmuz 2012

22 Friedrich Engels, Doğanın Diyalektiği, Çev.Arif Gelen, Ankara, Sol Yay., 1970, s.248
23 Friedrich Engels, L. Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu, Çev. Nizamettin Burhan, İstanbul, 

Sosyal Yay., 1962, s.22
24 Daha sonra diyalektik materyalist cepheden Lenin de, Büchner’i vülgermateryalist olarak nitelendirir. 

Bkz. V.I. Lenin, Materialism and Empirio-Criticism: Critical Comments on a Reactionary Philosophy, 
(Çevrimiçi)http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1908/mec/one1.htm#v14pp72h-040,10 
Temmuz 2012

25 Feuerbach antropolojik yaklaşımını şu şekilde açıklar: “…ben Tanrıbilimi antropolojiye indirgerken, 
antropolojiyi de Tanrıbilim seviyesine çıkarıyorum…” Ludwig Feuerbach, Hristiyanlığın Özü, s.14
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aslında bu pek de garipsenmemelidir. Ancak Büchner’in çelişkisi felsefe bilmeme-
sine ve felsefi problemlerin gelişim seyrinden haberdar olmamasına rağmen, felsefe 
hakkında hüküm vermesidir. Büchner, doğa bilimlerini kastederek “…bu bilimlerin 
dışında hiçbir felsefenin mevcut olmayacağı ve şayet böyle bir felsefenin varlığından 
söz edilirse bunun ancak cehalet, taassup ve budalalık gibi birtakım zeminler üzerine 
dayanmış bulunacağı anlaşılır”26 der. Bu türden bir bilimcilik ile felsefeye saldırması 
felsefeden pek haberdar olmadığını göstermektedir. O, felsefeyi bir gevezelik olarak 
görür ve bu gevezeliği sona erdirecek olanında doğa bilimleri olduğunu şu şekilde 
ifade eder: “…biz tabii bilimler sayesinde laf felsefesinden kurtularak olgu ve ger-
çeklik felsefesine girdik.”27

Büchner’in görüşlerinin yankı bulduğu bir diğer yer ise Rusya’dır. Rus nihi-
listleri Büchner’in bilimci materyalizmini benimsemiş ve bu bilimci materyalizmi 
kendi devrimci anlayışlarına uygun bulmuşlardı. Turgenyev, Babalar ve Oğullar adlı 
romanında nihilist Bazarov insanlara Puşkin yerine Büchner’in Madde ve Kuvvet’ini 
önermektedir.28 Rus filozof Nikolai Chernyshevskii’nin materyalist görüşlerinde de 
Büchner’in savunduğu materyalizmin etkileri görünmektedir.29

Kaba Materyalizmin Osmanlı Düşüncesine Girişi

19. yüzyıl Osmanlı düşünce dünyası bir decadence ile karşı karşıyaydı. Siyasi, 
iktisadi ve bilimsel bakımdan bir zamanlar hükmettiği ve haklı olarak küçümsediği 
Avrupa dünyası, kendisinden üstün hale gelmiş ve öncü rolünü kapmıştı. İmparator-
luk bu geri kalmışlık nedeni ile gittikçe zayıf düşmekte ve küçülmekteydi. Savaşlar-
da üst üste alınan yenilgiler bu çöküşü inkar edilemeyecek hale getirmişti. Bu geri 
kalmışlığa karşılık çeşitli yenileşme hareketlerine girişildi. Bu modernleşme hareketi 
ilk olarak ordunun modernleştirilmesi olarak başladı. “18. yüzyılın sonunda Osmanlı 
İmparatorluğundaki reform girişimlerinin bir tek nedeni vardır, Hıristiyan Avrupa’ya 
özellikle Rusya’ya karşı durabilmek için orduyu modernleştirmek.”30 Ancak bu mo-
dernleşme hareketi ordunun modernleşmesi ile sınırlı kalmadı. 19. yüzyıla gelindi-
ğinde bu modernleşmenin daha sistematik ve planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi 
gerektiği düşünülmekteydi. “19. yüzyılın reförmatörleri(ıslahatçıları) daha radikal ve 
bütüncül bir davranış izlediklerinden, ordunun reformu ön planda eğitimin ve mali-

26 Büchner, Madde ve Kuvvet, s.681
27 A.g.e., s.678
28 Bkz. IvanTurgenyev, Babalar ve Oğullar, Çev. Leyla Soykut, İstanbul, Hayat Neşriyat Anonim Şirketi, 

1968, s.93
29 Stephen Lovell, Nihilism, Russian, Routledge Encyclopedia of Philosophy, Vol.7, Ed. Edward Craig, 

London, Routledge, 1998, s.7
30 İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul, Hil Yay., 1983, s.23
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yenin ve tüm idari sistemin yeniden düzenlenmesi ile paralel olarak ele alındı.”31 19. 
yüzyılda gerçekleştiren reform hareketlerinden birisi de batılı tarzda eğitim veren 
okulların kurulması oldu. Bu okullardan birisi de Tıbbiye’dir. 19. yüzyılın ortalarında 
Tıbbiye modernleştirilerek batılı bir tarzda ve Fransızca eğitim vermeye başlamıştır. 
Bu dönemde Tıbbiye öğrencileri arasında Fransız filozoflarının mekanik materyaliz-
mi oldukça yaygın biçimde okunmaktaydı. 1847 yılında Tıbbiye’yi ziyaret eden Mac 
Farlane okul kütüphanesini görünce “Çoktan beri bu kadar düpedüz materyalizm ki-
taplarını toplayan bir koleksiyon görmemiştim. Genç bir Türk oturmuş dinsizliğin 
elkitabı olan Systeme de la Nature’ü okuyordu, bir başka öğrenci Diderot’un Jaques 
la Fataliste’inden, Le Compere Mathieu’de parçalar okuyarak marifetini gösteriyor-
du…Raflarda Cabanis’in Rapports du Physique et du Moral de l’Homme adlı eseri 
göze çarpacak bir yer almıştı”32 der. Aynı yüzyılda Avrupa’ya öğrenciler gönderilmiş 
ve bu öğrenciler eğitimlerini orada tamamlayarak geri dönmüşlerdir. 1870 yılında 
Darülfünun açılmış ve müdürlüğüne de Büchner’den oldukça etkilenmiş olan Hoca 
Tahsin Efendi getirilmiştir.33 Osmanlı başkenti İstanbul’da Büchner’den etkilenen bir 
diğer entelektüel ise Beşir Fuad’dır. Beşir Fuad, Madde ve Kuvveti okumuş ve on-
dan övgü ile söz etmiştir.34 1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilanı ile beraber Osmanlı 
İmparatorluğu’nda bir özgürlük rüzgârı esmeye başlamıştır. Bu özgürlük rüzgârı ile 
beraber her tür düşünce kendi yayın organını oluşturmuş ve yayın yapmaya başla-
mıştı.35 Bu ortam içerisinde Büchner’in fikirlerini benimseyenler rahatlıkla fikirlerini 
kamuya taşımaya başladılar ve Büchner, Osmanlı kamuoyunda çevirileri sayesinde 
tanınır bir isim haline geldi.

Osmanlı-İslam coğrafyasında Büchner’den yapılan ilk çeviri Darwinci Teori 
Üzerine Altı Ders (SechsVorlesungen Über die Darwin’sche Theorie) adlı kitabının 
1884 yılında Şibli Şumayil tarafından yapılan Arapça çevirisidir. Büchner’den ya-
pılan ilk Türkçe çeviri ise Abdullah Cevdet’e aittir. Büchner’in Aus Natur und Wis-
senschaft adlı eserinden bir bölümü Goril adıyla yayınlanmıştır. Daha sonra Madde 
ve Kuvvet kitabının bazı bölümlerini içeren Fenn-i Ruh (1911) adlı eseri yayınlanır. 
Zaten Türk entelektüelinin gündeminde olan Büchner’in etkisi, Baha Tevfik ve Ah-
med Nebil’in 1911 yılında Madde ve Kuvvet adlı eserin tümünü çevirmesi ile en üst 
seviyeye varır. Lamarckcı evrim görüşü ve daha sonra Darwin’in evrim kuramı ile 
tanışan Osmanlı aydını, Büchner’in mekanik evrimci materyalizmi ile aradığı şeyi 

31 A.g.e., s.25
32 Akt. Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul, Doğu-Batı Yay., t.y., s.228
33 Bkz. A.g.e., s.234-235
34 Bkz. Beşir Fuad, Şiir ve Hakikat, Hazırlayan: Handan İnci, İstanbul, YKY Yay., 1999, s.386 ve ayrıca 

Büchner’in şairleri kalbe his isnat ettikleri için eleştiren fikirlerini aktarır. s.318
35 “1908 başında tüm ülkede toplam gazete sayısı 120 iken Meşrutiyet’in ilk yedi ayında bu sayı 730’a, 

İstanbul’da 52’den 377’ye çıktı.” Hamza Çakır, Hakan Aydın, “İkinci Meşrutiyet Dönemi Basın 
Sansürü”, İkinci Meşrutiyet Devrinde Basın ve Siyaset, Ed. Hakan Aydın, Konya, Palet Yay., 2010, s. 
237
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bulmuştu. Büchner’in Madde ve Kuvvet adlı eseri adeta gündeme bir bomba gibi 
düşmüştür. Eser Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de bir anda çok satan bir kitap 
haline gelir.36 Büchner’in fikirlerini benimseyenler olduğu kadar karşı çıkanlar da 
vardır. Dönemin Batıcıları bu eseri coşku ile karşılarken, spiritualist görüşü benimse-
yenler bu kitaba karşı reddiyeler yazmışlardır. Bu reddiyelerden bazıları kitap henüz 
Türkçeye çevrilmeden önce yazılmış olup, şunlardır: İsmail Ferid’in İbtâl-i Mezheb-i 
Mâddiyyûn (1895) adlı eseri37, Fatma Aliye Hanım’ın Tedkîk-i Ecsâm (1900) adlı 
eseri38, Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi’nin Huzûr-ı Akl ü Fende Mâddiyyûn 
Meslek-i Dalâleti (1914) adlı eseri39, Harputizâde Mustafa Efendi’nin yazdığı Redd ü 
İsbât (1915)adlı eseri, Emin Feyzi’nin İlim ve İrade: Mâddiyyûn Mezhebinin Reddi-
ni Muhtevidir (1926) adlı eseri40, İsmail Fenni’nin Mâddiyyûn Mezhebinin İzmihlali 
(1928) adlı eseri41 anılabilir. Görüldüğü üzere Büchner, Osmanlı’nın son döneminde 
oldukça ciddiye alınmış gerek lehte gerekse aleyhte birçok kişi Büchner’in bilim-
ci materyalizmi üzerine yazılar yazmıştır. Bu ilgi Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar 
da devam etmiştir. Büchner’in bilimci materyalizminin bu kadar ilgi görmesinin bir 
diğer nedeni de “…bu fikir hareketinin içinde sunulduğu paketti. Büchner, Vogt ve 
daha sonra Ernst Hackel’in tezleri Osmanlı toplumuna popüler bilimsel mecmualar 
aracılığıyla ve Edison’un icatları, tıbbi yenilikler, dünyanın o ana kadar ulaşılamamış 
bölgelerine yapılan seyahatlerle beraber takdim edilerek bir anlamda Batı’nın maddi 
gelişiminin fikri zemini olarak sunulmuşlardır.”42

Peki neden felsefi bakımdan oldukça zayıf olan Büchner ve onun savunduğu 
bilimci materyalizm, Osmanlı entelektüelleri arasında bu kadar gündeme oturmuş 
ve felsefi olarak tartışılmıştır? Bunun nedenlerinden birisini, dönemin entelektüel bi-
rikimin ve bu birikimin ölçüsünün gayet farkında olan Filibeli Ahmed Hilmi şöyle 
ortaya koymaktadır: “Tabiidir ki, bizim başvuru kaynaklarımız ve dayanaklarımız 
yine Avrupa düşünürleri olacaktır. Maalesef memleketimizde hala orijinal fikirler or-
taya koymaya muktedir düşünürler enderdir, belki de henüz yoktur. Biz istediğimiz 

36 Baha Tevfik, Madde ve Kuvvet’in çevrildikten sonra iki yıl içinde 2200-2300 adet civarında 
satıldığından bahseder. Bu rakam o yıllar için önemli bir rakamdır. Bkz. Baha Tevfik, Tenkîd-i Felsefî: 
Ali Kemal Bey’in 8 Haziran Tarihli İkdâm Gazetesi’ndeki Makalesine Cevâbdır, Felsefe Mecmuası, 
no.5 (1913), s.68 

37 İsmail Ferid, İbtâl-i Mezheb-i Mâddiyyûn, Sadeleştiren ve Yayına Haz. Ali Utku, Abazar Sepehri, 
Konya, Çizgi Kitabevi, 2012

38 Fatma Aliye Hanım, Tedkîk-i Ecsâm, Sadeleştiren ve Yayına Haz. Ali Utku, Arzu Ekinci, Konya, Çizgi 
Kitabevi, 2009

39 Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, Huzûr-ı Akl ü Fende Mâddiyyûn Meslek-i Dalâleti, Sadeleştiren 
ve Yayına Haz. Ali Utku, Erdoğan Erbay, Konya, Çizgi Kitabevi, 2012

40 Emin Feyzi, İlim ve İrade: Mâddiyyûn Mezhebinin Reddini Muhtevidir, Sadeleştiren Ali Utku, Uğur 
Köroğlu, Konya, Çizgi Kitabevi, 2012

41 İsmail Fenni Ertuğrul, Mâddiyyûn Mezhebinin İzmihlali, İstanbul, Orhaniye Matbaası, 1928
42 M. Şükrü Hanioğlu, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Zihniyet, Siyaset ve Tarih, İstanbul, Bağlam Yay., 

2006, s.41
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kadar ‘bana göre böyledir, ben şöyle içtihat ediyorum’ diyelim. Günümüz bilimleri 
ve fenleri ile münasebeti ve hele yabancı dillere vukufu olmayanlar, böyle sözlere al-
danabilir. Lakin münasebet ve vukufu olanlar, bu sözlere karşı tebessüm eder ve söy-
leyeninin hemen aynen tercümeden ibaret olan sözlerinin kaynaklarını hatırlamakta 
sıkıntı çekmez.”43 Ortaya çıktığı Avrupa’da felsefe çevreleri tarafından hiç de ciddiye 
alınmayan bir görüş, Osmanlı düşüncesinde neden bu kadar yankı bulmuştur? Bu 
ilgi ve tartışmanın nedeni açıkça felsefi değildir. Çünkü dönemin entelektüel yapı-
sı bu türden felsefi bir tartışmayı yürütecek nitelikte değildi. “Türk aydınları henüz 
daha Avrupa’daki belli başlı felsefi cereyanların tarihini bilmedikleri gibi, bilimlerin 
gelişmesinin düşünme üzerindeki etkilerini ve özellikle bunun toplum düşüncesin-
deki yansımalarını bilecek aşamaya gelmemiş bulunuyorlardı.”44 Büchner’in fikir-
lerini savunan materyalistler, Büchner’in Madde ve Kuvvet eseri ile geri kalmışlığın 
sebebi olarak gördükleri geleneksel dine bir darbe vurduklarını düşünmekteydiler. 
Osmanlı materyalistleri için dini inançlar bilimin gelişmesi ve bununla paralel olarak 
yaşanacak toplumsal gelişme için birer engel teşkil etmekteydi. Büchner’in eserine 
reddiye yazanlar da, materyalizmi Büchnerci materyalizmle özdeşleştirerek Büch-
ner’in fikirlerinin çürütülmesi ile materyalist düşüncenin çürütüldüğünü düşünmek-
teydiler. Hâlbuki Lange bile, Büchner’in felsefi kavramları özensiz kullanımından 
dolayı onun materyalizmin bile temsilcisi olamayacağını belirtir.45 19. yüzyılın ikinci 
yarısında Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından geliştirilen diyalektik materya-
lizmden ne Osmanlı materyalistlerinin ne de spiritualistlerinin haberi vardı. Diya-
lektik materyalizmden haberdar dahi olmadan materyalizmi çürüttüğünü düşünmek, 
felsefe gündeminden haberdar olmamak demektir. 1928 yılında bile artık kimsenin 
adını bile anmadığı Büchner’e reddiye yazmak tartışmanın ne kadar felsefi olduğunu 
göstermektedir. 

Yaşanan tartışma materyalizm üzerine gerçekleştirilen felsefi bir tartışma değil-
se, tartışılan ve üzerinde çekişilen şey nedir? Aslında Büchner’e reddiye yazılması 
felsefi açıdan olmasa da belirli bir anlam taşımaktaydı. Çünkü yeni kurulan Cum-
huriyet’in kurucu kadroları Osmanlı’nın son döneminde etkili olan bir ekip içeri-
sinden gelmekteydi. Bu kadroların çoğu bilimsel ve kültürel anlamda Batılılaşma 
yanlısıydılar. Dolayısıyla Büchner’in savunduğu bilimci materyalizmden bir parça 
etkilenmişlerdi. Bu nedenle dönemin kültürel ortamında biraz da olsa Büchner etkisi 
devam etmekteydi.46 Bu nedenle Büchner’in görüşlerine yazılan reddiye, bir anlam-
da Batıcıların toplum tasavvurlarına yazılan bir reddiyeydi. Yani aslında Büchner 

43 Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, Huzûr-ı Akl ü Fende Mâddiyyûn Meslek-i Dalâleti, s.124
44 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, s.374
45 Bkz. F. Albert Lange, Materyalizmin Tarihi ve Günümüzdeki Anlamının Eleştirisi, 2. Cilt, s.97
46 Örneğin M. Kemal Atatürk, Büchner’in Madde ve Kuvvet adlı eserinin bazı bölümlerinin Abdullah 

Cevdet tarafından tercümesi olan Fenn-i Ruh adlı eseri okumuş ve kenarına notlar almıştır. Bkz. 
Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar:Özel işaretleri, Uyarıları ve Düştüğü Notlar ile –Eski ve Yeni Yazılı 
Türkçe Kitaplar–, Der. Gürbüz D. Tüfekçi, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara, 1983 s.200-204
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üzerinden yürütülen materyalizm-spiritualizm tartışması felsefi bir tartışma değildir. 
Yürütülen tartışmanın esas mahiyeti siyasaldır. Bu açıdan yapılan tartışma, siyasal 
bir tartışmanın felsefi bir kılıfla sürdürülmesidir. Tarafların gerçek saiki felsefi bir 
problemi ele alıp geliştirmek değil, bu felsefi problem üzerinden birbirlerinin siya-
sal konumunu zayıflatmaktır. Büchner’in çevrilmesinin, savunulmasının ve oldukça 
yoğun eleştiriye tabi tutulmasının nedeni Batılılaşma sorunu ile ilgilidir. “Çağdaş 
İslam düşüncesi üzerine yapılan araştırmalarda…aydınlar arasında iki temel eğilim-
den bahsedilmektedir: 1. İslam’ın ortadan kalkması pahasına batılılaşmaktan yana 
olanlar 2. İslami veya milli değerleri muhafaza ederek batılılaşmayı benimseyenler. 
Birinci gruptakilere genellikle batıcılar, ikincilere de İslamcılar veya milliyetçiler 
denmektedir.”47 Büchner’i çeviren Abdullah Cevdet, Baha Tevfik, Ahmed Nebil, Ce-
lal Nuri ve aynı görüşü benimseyenler Batıcılardır. Büchner’in eserlerine reddiye 
yazanlar da İslamcılar veya milliyetçilerdir. Aslında iki grubun da ortak arzusu Batılı-
laşmaktı. Ancak aralarındaki farkı ve sert tartışmaları belirleyen bu Batılılaşma serü-
veninin yolu, yöntemi idi. Büchner tartışması da bu minvalde ilerleyen çarpışmanın 
bir cephesini oluşturmaktaydı. Tartışmanın felsefi bir tartışma olmadığı ve din üze-
rinden siyasal bir tartışma olduğu zaman zaman örtük bir biçimde ifade edilmektedir. 
Örneğin Emin Feyzi, “…son zamanlarda, yani Avrupa ile ilişkilerimizin yoğunlaştığı 
günden beri diyanete kayıtsız bir gözle bakan pek çok Müslümanlar ortaya çıktı. 
Bunlar birtakım şuursuzlardır ki, derinlemesine araştırma yapmadıklarından ellerine 
geçen dinsiz kitaplarını birer hikmet beratı gibi tanıyarak manalarına iman ettiler. 
Sonra o manaları kamu yararı adına ortaya koydular. Fakat hangi kitabı okumuşlarsa 
kendilerini onun yazarı yerine koyarak mesleğinin savunucusu oldular”48 diyerek Ba-
tıcıların eleştirisini yapmakta ve daha sonra esas hakikatin ve kurtuluşun İslamiyet’te 
olduğunu vurgulamaktadır. Ahmed Hilmi ise materyalizmin toplum için tehlikele-
rinden bahsederek “…avam kitlesi arasında materyalizm mesleği en ziyade yayıl-
mış milletlerden biri olan İtalya, Trablusgarp muharebesinde elim anlar yaşamıştır. 
Amele ve dinsiz sınıfına mensup fertlerde vatan ve fedakârlık hisleri tamamen yok 
olduğu ve onlarda zevk ve hayatı muhafazadan başka bir his kalmadığı görülmüştür. 
Materyalizme giren ve dinden soyutlanan avam, hangi millete mensup olursa olsun, 
en iptidai ahlaki gereklilikleri kaybediyor”49 der. Buradan da açıkça görüldüğü gibi 
materyalizm tartışması varlığın mahiyeti üzerine yapılan bir tartışma olmanın ötesin-
de, bir toplum projesi tartışmasıdır. Spiritualistlerin materyalizm eleştirileri ise kendi 
toplum ve siyasi projelerine uymayan materyalizmin yayılmasını engelleyerek, kendi 
projelerinin temel dayanağı olan dini inanca yapılan saldırıyı savuşturmaktır. Çünkü 
“Doğu çevresinde materyalizm mesleği, bizi yükselişe sevk edemedikten başka, he-

47 İsmail Kara, İslam ve Pozitivizm, Bilgi, Bilim ve İslam II, İstanbul, İslami İlimler Araştırma Vakfı 
Yay., 1992, s.41

48 Emin Feyzi, İlim ve İrade, s.157
49 Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi, Huzûr-ı Akl ü Fende Mâddiyyûn Meslek-i Dalâleti, s.128
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nüz dirilmeye başlayan dini ve milli emellerimizi, ulvi ve mukaddes hedeflerimizi 
mahvedecek çirkin ve uğursuz bir yalan ve tahrip mezhebidir.”50 Aynı çizgi üzerinden 
materyalizmin toplumlar için yarattığı siyasal tehdidi göstermeye çalışan Emin Fey-
zi, “Avamı arasında materyalizm yayılan kavimlerde ilerleme ve yükselmeye engel 
bir sürü sebebin ortaya çıktığını görüyoruz. Bugün en sömürgeci, en ileri, en üstün 
ve istifadeyi en iyi bilen İngilizlerdir. Çünkü memleketlerinde küfür ve materyalizm 
öğretisi pek az yayılmıştır ve diyanete daha ziyade riayet edilmektedir.”51 Toplumsal 
gelişmeyi, iktisadi kalkınmayı ve siyasal açıdan güçlenmeyi tek bir faktöre bağlayıcı 
indirgemeci bu düşünce pek de haklı sayılmaz. Tek başına materyalist bir felsefenin 
yaygınlığı ya da yokluğu bir toplumun gelişimini ya da geri kalmışlığını açıklamada 
yetersizdir. Burada yapılmak istenen bilimci materyalist düşünceyi siyasal açıdan bir 
tehdit olarak göstererek, onda var olmayan bir özelliği ona yüklemektir. Diyalektik 
materyalizmin siyasal, toplumsal sonuçları vardır ve bu türden bir materyalizmin si-
yasal, toplumsal tasavvuru ile tartışmaya girilebilir. Ancak bahsedilen ve tartışılan 
diyalektik materyalizm değil, Büchner ve arkadaşlarının savunduğu bilimci materya-
lizmdir. “Diğer bilimci materyalistlerin ana eserleri gibi, Büchner’in Madde ve Kuv-
vet’i de yalnızca dolaylı yoldan politiktir. Kitabın ana konuları, deneysel bilimlerin 
devam eden başarılarını kutlamakta ve bu bilimlerin sonuçlarının genellikle otorite 
karşıtı, teoloji karşıtı ve idealizm karşıtı olduğunu iddia etmektedir, ancak hiçbir parti 
politikasına göre kendisini konumlandırmamıştır.”52 Dolayısıyla geliştirilen itirazlar 
bilimci materyalizmin kendisine değil; onun Osmanlı’daki savunucuları olan Batıcı-
ların görüşlerinedir. Burada özellikle Emin Feyzi’nin itirazında da bir tutarsızlık göze 
çarpmaktadır. Çünkü örnek gösterilen İngiltere’de materyalizmin yaygın olmadığı ve 
bu nedenle de en ileri ülke olduğu belirtilerek, dindar bir toplum oldukları vurgulan-
maktadır. Sömürgeci, diğer toplumların kaynaklarını ve oradaki insanları yaşamlarını 
sömürerek kapitalizmin lideri olan İngiltere; materyalizm yaygınlaşmadığı için bu 
özelliklere sahip olmuştur. Bu analizden sonra insanın aklına, İngiltere keşke mater-
yalizmin yaygın olduğu bir ülke olsaydı diyesi geliyor. Materyalizmden uzak kalarak 
ahlaki açıdan olgunluğunu koruyan İngiliz toplumu, sömürme ve diğer toplumların 
kaynaklarından istifade etme gibi yüksek ahlaki özelliklerini muhafaza edebilmiştir! 

Büchner’in görüşlerinin tartışılmasında ana eksenin genelde din, özelde İslami-
yet olması ve spiritualistler tarafından şiddetle karşı konulmasındaki esas neden, Ba-
tılılaşma amacına ulaşmada dine verilen farklı konumlardır. Batıcılar için toplumsal 
gelişmenin sağlanması için geri kalmışlığı temsil eden geleneksel kurumların hepsi-
nin ya ortadan kaldırılması ya da reforme edilmesi gerekmektedir. Ancak bu türden 
köktenci bir tutumla modernleşilebilir. Batıcılar için Batı’yı Batı yapan ve ileri bir 
uygarlık olmasını sağlayan şey bilimdir ve bilimden başka hiçbir kılavuza ihtiyaç 

50 A.g.e., s.209
51 Emin Feyzi, İlim ve İrade, s.166
52 Richard G. Olson, Science and Scientism in Nineteenth-Century Europe, s.140
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yoktur. Bu nedenle bilim –özellikle doğa bilimleri– dinin yerine ikame edilerek bir 
zihniyet dönüşümü sağlanabilir. Dinin konumu ise toplumsal birliği sağlamaktır, bu-
nun ötesinde bir işlevi yoktur.53

Batıcılığa karşıt olan kesim ise; bilimin önemine vurgu yapmakta ancak gele-
neksel kurumların varlığının da zaruri olduğunu, dinin bildirdiği hakikat ile bilim-
lerin bildirdiği hakikatin aynı olduğunu, toplumsal gelişme için bilimsel ve teknik 
gelişmelerin güncel biçimde takip edilmesinin yeterli olduğunu düşünmekte ve bu 
nedenle köktenci tutumlara karşı mesafeli durmaktadırlar. Materyalizme karşı şiddet-
li itirazlar getirmelerindeki neden ise, toplumun geleneksel yapısının oluşumundaki 
İslami inanca dair güvenin zayıflamasından duyulan tedirginliktir.

Sonuç

Ludwig Büchner’in Osmanlı entelektüelleri arasındaki etkiyi değerlendirecek 
olursak şu sonuçlara ulaşmak mümkün görünmektedir:

1- Osmanlı İmparatorluğu’ndaki yenileşme hareketleri ilk başta yalnızca teknik 
anlamda Batılılaşmayı hedeflemiş ancak yenileşme hareketi bu sınırda kalmamış ve 
amaçlananın ötesine geçerek, eğitim alan bir kesimin Avrupa’daki felsefi ve kültürel 
akımlardan etkilenerek materyalizm ile tanışmasına vesile olmuştur. Bu tanışma son-
rası doğa bilimlerindeki bilimsel gelişmelere ve bilimsel araştırmalara olan ilginin 
arttığından bahsedilebilir. “Artık bilim sistemde yeni rolünü almıştır. Geleneksel ke-
sim dergilerinde bile fennî sütûnlar sık rastlanan bir yazı şeklini oluşturmaktadır.”54

2- Osmanlı düşünürleri Avrupa’daki felsefi gelişmelerden ve tartışmalardan de-
rinden haberdar olmadıkları için, Avrupa’daki felsefi çevrelerde modası geçmiş bir 
materyalizmi kendi toplumlarına taşımaya çalışmışlardır. 

3- Felsefe çevreleri tarafından ciddiye alınmayan bilimci materyalizmin Osman-
lı entelektüelleri tarafından ciddiye alınması ve Büchner’in bir filozof olarak kabul 
edilmesi, felsefi kavrayış bakımından yetersizliğin bir göstergesidir.

53 Bu bakımdan Osmanlı Batıcılarının pek çoğu dine karşı doğrudan cephe almamışlardır. Örneğin 
Abdullah Cevdet, İslamiyet ile biyolojik materyalizmi birleştirerek yeni bir ahlak anlayışı oluşturmaya 
çalışmış, İslamiyetin olumlu toplumsal içeriğinden yararlanmaya çalışmıştır. Bkz. M. Şükrü Hanioğlu, 
Bir Siyasal Düşünür Olarak Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi, İstanbul, Üçdal Neşriyat, t.y., 
s.129-141 ve s.334-339 Baha Tevfik de Madde ve Kuvvet çevirisine yazdığı önsözde; bu eserde 
bahsedilen dinin İslamiyet değil Hristiyanlık olduğunu ve bu çeviriyi yaparak gençleri dinlerine karşı 
kayıtsız bir hale koyan bu gibi eserlere karşı dilimizde bir cevap bulunmadığını, bu çeviri ile cevap 
verecek din alimlerinin dikkatine sunduklarını belirtmektedir. Bu şekilde Baha Tevfik kamuoyundan 
gelecek tepkilerden kaçınmaya çalışmakta ve yazarın görüşlerine katılmadığı intibasını uyandırmaya 
çalışmaktadır. Bkz. Baha Tevfik, Ahmed Nebil, Bizim Sözlerimiz, Madde ve Kuvvet, s.367

54 M. Şükrü Hanioğlu, Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük 
(1889-1902), İstanbul, İletişim Yayınları, t.y, s.34
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4- Büchner’in görüşlerini yayan Osmanlı materyalistleri, bu görüşleri herhangi 
bir şekilde geliştirip, kendi özgün bakış açıları ile bir katkı yapmayıp yalnızca Büch-
ner’in görüşlerini tekrar etmişlerdir.

5- Büchner’in görüşlerini eleştirenler ise Osmanlı materyalistleri ile aynı yanlışa 
düşerek Büchner’i ve bilimci materyalizmi haddinden fazla ciddiye almışlardır ve 
eleştirilerinde yeni bir felsefi boyut geliştirememişlerdir.

6- Materyalizm tartışmalarında diyalektik materyalizmden hiç bahsedilmemesi, 
dönemin entelektüellerinin felsefi akımlara ve görüşlere uzak kaldığını göstermekte-
dir. Büchner’in referans aldığı Feuerbach’tan ve onun görüşlerinden hiç bahsedilme-
mesi de buna iyi bir örnektir.

7- Büchner üzerinden yürütülen tartışma felsefi bir tartışma olmaktan ziyade 
felsefi bir arka planı olmayan siyasal bir tartışma olduğu için felsefi bakımdan bir 
sonuç vermemiştir.

8- Büchner’in görüşlerini savunan Batıcıların geliştirdikleri siyasal ve toplumsal 
model yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi ideolojisinin önemli bir parçasını oluş-
turmuştur ve bu bakımdan Türkiye’nin modernleşmesinde önemli bir rol oynamıştır.
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AHMED CEVDET PAŞA’NIN MANTIK VE İLİM ANLAYIŞI

Murat Kelikli

AHMED CEVDET PASHA’S UNDERSTANDING OF LOGIC AND SCIENCE 

ABSTRACT
There are a lot of studies on Ahmed Cevdet Paşa who has been considered as 
statesman, politician, jurist, historian, sociologist and educationalist. At the same 
time Ahmet Cevdet Paşa’s studies on logic are critically important when we deal 
with the last period of the Ottoman Empire. His book which is called Miyar-ı 
Sedad had both influenced the development of instruction of logic education in 
madrasahs and created a turning point in the studies on modern logic. For this 
reason we have discussed his opinions about logic and science in this study and 
we have also tried to show that how his opinions on these issues affecected the 
instruction and the other fields.
Key Words: Ahmed Cevdet Pasha, Logic, Science, Miyâr-ı Sedad

ÖZET
Ahmed Cevdet Paşa; devlet adamı, siyasetçi, hukukçu, tarihçi, sosyolog, eğitimci 
yönleriyle sıklıkla değerlendirilmiş, hakkında bolca çalışmalar yapılmış bir şah-
siyettir. Bununla birlikte Ahmed Cevdet Paşa’nın mantık üzerine çalışmalarının, 
Osmanlı’nın son dönemleri gözönüne alındığında büyük önem taşıdığı görülmek-
tedir. Ahmed Cevdet Paşa’nın kaleme almış olduğu Miyâr-ı Sedad isimli eseri 
Osmanlı medreselerinde mantık eğitiminin gelişimini etkilemiş, modern mantık 
çalışmalarının başlaması için bir dönüm noktası olmuştur. Bu sebeple bu çalışma-
da Ahmed Cevdet Paşa’nın mantık ve ilim hakkındaki görüşleri incelenmiş, bu 
görüşlerin eğitim ve diğer çalışmaları nasıl etkilediği gösterilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ahmed Cevdet Paşa, Mantık, İlim, Miyâr-ı Sedad

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, Ekim 2012, s. 173-185
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...
 Giriş

Ahmed Cevdet Paşa, 1822’de (H.1238) Osmanlı İmparatorluğu’nda bulunan 
Tuna Eyaleti’nin Lofça kasabasında dünyaya gelmiştir1. Asıl adı Ahmed olan Ahmed 
Cevdet Paşa, 1843 (H.1259) senesinde İstanbul’da öğrenim gördüğü sırada şair Sü-
leyman Fehim Efendi tarafından Cevdet mahlâsını almıştır.

İlköğrenimini Lofça’da görmüş, Arapça, mantık, fıkıh ve tefsir okumuştur. 1839 
(H.1255) senesinde İstanbul’a gelerek devrin kıymetli hocalarından Arapça, Farsça, 
fıkıh, hadis, usûl-i fıkıh, usûl-i hadis, tefsir, mantık, âdab, kelâm, hikmet-i tabi’yye, 
hikmet-i ilâhiyye, hendese, hesap, cebir, hey’et ve coğrafya okumuştur. Ahmed Cev-
det Paşa, mali durumunun da iyi olması sayesinde tüm zamanını ve gücünü eğitimine 
harcamıştır. Bu sayede kısa sürede ilerlemiş ve dönemin gözde talebelerinden biri 
olmuş, hocalarının takdirini kazanmıştır.

İlk devlet hizmetine 23 yaşında 1844’te (H.1260) Rumeli kaleminde Çanat rüt-
besinde Premedi kazası kadılığı ile başlamıştır. Bir yıl sonra ibtidâ-i hâric İstanbul 
ruûsu alarak tarîk-tedrise dâhil olmuştur. 1849’da (H.1265) hareket-i hâric rütbesine, 
1850’de (H.1266) meclis-i Ma’arif-i Umûmiyye azâlığı ve Dârül’-mu’allimîn mü-
derrisliğine tayin olmuştur. Siyasi hayata girmesi Reşid Paşa ile tanışmasıyla başlar.2 
1851’de (H.1267) Encümen-i Dâniş üyeliğine seçilmiş, 1863’te de Anadolu kazaske-
ri payesiyle Bosna müfettişliğine görevlendirilmiştir. 1866’da kazaskerlik payesi ve-
zarete çevrilmiştir. 1868’te Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye’nin ikiye ayrılmasıyla 
oluşan Divan-ı Ahkâm-ı Adliye reisliği vazifesiyle görevlendirilmiş, bu riyasetin ne-
zarete çevrilmesiyle Adliye nazırı olmuş ve birinci rütbeden Nişân-ı Osmânî almıştır. 

Ahmed Cevdet Paşa Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye Cemiyeti’nin başına getirildiği 
sırada Avrupa ülkeleri Osmanlı Devleti’ne medeni kanunun hazırlanması için baskı 
yapmaktaydılar. Baskıların devam ettiği sırada milli bir kanunun hazırlanmasını is-
teyen Ahmed Cevdet Paşa, Şirvanizade Rüştü Paşa ve Fuat Paşa’nın oluşturduğu ve 
Fransız medeni kanununun aynen alınmasını isteyen Ali Paşa, Mithat Paşa ve Kabuli 
Paşa’nın oluşturduğu iki grup ortaya çıkmıştır. İki grubun tartışmaları neticesinde 
Ahmed Cevdet Paşa’nın da içinde bulunduğu grubun görüşleri kabul edilerek Mecel-
le-i Ahkâm-ı Adliyye’nin hazırlanmasına karar verilmiştir.3

Ahmed Cevdet Paşa iki yıl içinde Mecelle’nin ilk dört kitabını neşretti. Beşinci 
kitabı hazırlarken görevden alınarak Bursa vilayetine tayin edildi. Mecelle’nin başka 
bir komisyona verilmesi ve bu komisyonun çalışmalarının başarısızlıkla sonuçlan-

1  Ebul’ula Mardin; Medeni Hukuk Cephesinden Ahmed Cevdet Paşa, TDV yay., Ankara, 2009, s. 13
2  Yusuf Halaçoğlu, “Kendi Kaleminden Ahmed Cevdet Paşa”, Ahmed Cevdet Paşa Sempozyumu, İs-

tanbul, 1986, s. 1-3.
3  Ahmed Cevdet Paşa, Tezakir, s. 63; Abdullah Demir, Mecelle ve Külli Kaideler, s. 228-230
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ması üzerine 1872’de tekrar Mecelle’nin komisyon başkanlığına atandı. Mecelle’de-
ki külli kaidelerin ifadelerindeki ahenk ve güzellikte Ahmed Cevdet Paşa’nın etkisi 
büyüktür.4 Ahmed Cevdet Paşa, Mecelle’yi Roma hukuku ile mukayese etmekte ve 
Mecelle’nin daha üstün olduğuna hükmetmektedir.5 

Aynı yıl Şurâ-yı Devlet üyesi ve bir yıl sonra da Evkaf nâzırı oldu. 1873’te Maâ-
rif-i Umûmiye nezâretine tayin olundu. 1874’de Şûrâ-yı Devlet başkan vekilliğine 
getirildi fakat kısa süre sonra Yanya valiliğine atandı. 1875’de Maârif nazırı olarak 
İstanbul’a geri geldi. 1876’da yeniden Adliye nâzırı olmuş, 1877’de Dâhiliye nezâ-
retine getirilmiş, 1878’de Suriye valisi olarak görevlendirilmiştir. 1879’da sadrazam-
lık görevine on gün vekâlette bulunmuştur. 1886 tarihinde beşinci kez adliye nâzırı 
olmuştur. 1890’da Meclis-i Âlî’ye tayin edilmiş, 1891’de başkan olarak atanmıştır.

Ahmed Cevdet Paşa, 1892 senesinde Bebek’teki yalısında vefat etmiştir. Arka-
sından türlü konularda birçok eser bırakmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır: Tarih-i 
Cevdet, Tezakir-i Cevdet, Ma’ruzât, Kısâs-ı Enbiyâ ve Tevârîh-i Hulefâ, Kırım ve 
Kafkasya Tarihçesi, Mukaddime-i İbn Haldun, Belâgat-ı Osmâniye, Kavâid-i Osmâ-
niye, Medhâl-i Kavâid, Dîvân-ı Saîb Şerhi’nin Tetimmesi, Mi’yar-ı Sedad, Adâb-ı 
Sedad fî ilmi’l-âdâb, Takvîmü’l-edvâr, Beyânü’l-unvan, Mecmûa-i Ahmed Cevdet, 
Hülasatü’l-beyân fi Te’lifi’l-Kur’ân, Mecmûa-i Aliye, Kavâid-i Türkiyye, Mâ’lûmât-ı 
Nâfia, Hilye-i Saâdet, Eser-i Ahd-i Hamîdî, vd.

Ahmed Cevdet Paşa’nın Mantık Anlayışı

Ahmed Cevdet Paşa, Devlet-i Aliyye’de cehaletin yaygınlaşmasının, fennin ve 
kültürün gerilemesinin telif eserlerin Arapça ve Farsça olarak yazılmasından, ilim ve 
kültür dili olarak Türkçenin kullanılmamasından kaynaklandığını belirtir.6

Ahmed Cevdet Paşa, ilk maarif nazırlığında, müsteşarı Sadullah Bey başkan-
lığında, Mebâni’l-İnşâ yazarı Süleyman Paşa, Mekteb-i Harbiyye müdür Mahmut 
Bey, Bahriye mektebi hocalarından Sait Paşa, Tıbbiye’den Aziz Bey ve Tophâne’den 
bazı zevattan oluşan bir komisyon oluşturur. Komisyonda birçok alanda Türkçe eser 
hazırlanması konusunda karar çıkar ve bu eserleri kimlerin hazırlayacağı da belir-
lenir. Bu kararlar arasında Ahmed Cevdet Paşa’ya ilkokul çocuklarına ana dillerini 
öğretmek üzere Kavâ’id-i Türkiyye adlı eser, mantık konusuyla ilgili olarak Miyâr-ı 
Sedad ve münazara konusuyla alakalı olarak da Âdâb-ı Sedad adlı eserlerin yazım 
görevinin verilmesi de vardır. Bu eserler yazıldıktan sonra her birinden on beş biner 
adet basılmıştır.7 

4  Abdullah Demir, a.g.e., s. 244. 
5  Ahmed Cevdet Paşa, Tezakir, s. 64.; Abdullah Demir, a.g.e., s. 231.
6  Ahmed Cevdet Paşa, Tezakir, s. 47.
7  Necati Özkan, a.g.e., s. 222; Ahmed Cevdet Paşa Tezakir, s. 126; Osman Keskioğlu, “Ahmed Cevdet 
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Ahmed Cevdet Paşa 1877’de (H.1293) yayınladığı İslam mantık görüşlerine uy-
gun Osmanlıca mantık eserini oğluna ithaf ederek Miyâr-ı Sedad adını koymuş ve mü-
nazara eserine de Âdab-ı Sedad isimini vermiştir. Ali Sedad babasının bu iltifatına kar-
şılık Mizan-ul Ukul fi el-Mantık’ul Usul’u yazarak 1885’de (H.1303) yayınlamıştır.8

XV. yüzyıldan, Tanzimat’a (1839) kadar olan süreçte Osmanlı’da mantık adına 
bir gelişme olmadığı görülmektedir. Bu dönemde çeşitli şerhler ve haşiyelerin dışın-
da, orijinal bir telife rastlamak pek mümkün değildir. Bununla birlikte Avrupa’daki 
mantık çalışmalarında ilerlemeler olmuş, orijinal eserler verilmiştir. XIII. yüzyıldan 
itibaren Ebheri ve Semerkandi’nin eserlerinden XVIII. yüzyılda Gelenbevi’nin El-
Burhân fî-ilm-il-Mîzân’ına kadar bakılacak olursa görülecektir ki, XVIII. yüzyılda 
Türk aydınları mantık konusunda ne biliyorsa, XIII. yüzyıl Türk aydını da aynı şeyi 
bilmektedir.9 Tanzimat’tan sonra medreselerin ıslahında, mantık dersi medreselerin 
müfredatında yeniden yer almış ve bunun da etkisiyle XIX. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren mantık eserleri yeniden telif edilmeye başlanmıştır.

Ahmed Cevdet Paşa’nın Miyâr-ı Sedad’ı Ebheri’nin bir genişletmesi şeklinde, 
Semerkandi’nin planına uygunluk arz edecek şekilde kaleme alınmıştır.10 Bu bağ-
lamda Ahmed Cevdet Paşa’nın eseri klasik mantık anlayışının dışına çıkmamaktadır. 
Eserin içerik ve planından anlaşılan şudur ki, Ahmed Cevdet Paşa Aristotelesçi İslâm 
mantık geleneğini takip etmektedir. Ahmed Cevdet Paşa, ilim anlayışı ve mantığını 
kurarken Aristoteles’ten gelen İslam mantık geleneğinden etkilenmiş, toplumsal sis-
temini kurarken de İbn Haldun’dan etkilenmiştir.11

Hilmi Ziya Ülken’e göre, Miyâr-ı Sedad İslâm mantık ve hukukunu canlandır-
maya çalışan Ahmed Cevdet Paşa’nın İslâm ortaçağ mantığının bütün esaslarını be-
lirtmek amacıyla kaleme aldığı bilimsel bir kitaptır.12

Ahmed Cevdet Paşa, mantıkçı Birgevi Hoca Şakir Efendi’den (H.1260) icazet 
almıştır.13 Ahmed Cevdet Paşa, Fatih Camii’nde ilk dersi olarak Gelenbevi’nin El-
Burhân fî-ilm-il-Mîzân’ından mantık dersleri okutmuştur. Bu okutmalarda mantık il-
mini tedris ve ikna kabiliyeti bu ilme ne kadar vakıf olduğunu göstermesinin yanında, 
bu ilme muazzam bir sevgi ve muhabbet duyduğunu da belli eder. Mantık ilminden 
büyük bir zevk almaktadır.14

Ahmed Cevdet Paşa’ya göre akıl yürütme, bilinenler sayesinde bilinmeyenlerin 

Paşa’nın Hayatı ve Eserleri”, Ankara Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi, Ankara, s. 225; Ebul’ula Mardin, 
a.g.e., s. 294-295 

8  Necati Öner, “Türkiye’de yeni mantık cereyanlarının ilk habercisi: Ali Sedad”, s. 61.
9  Abdülkuddüs Bingöl, “Osmanlı Dünyasında Mantık Bilimi ve Eğitimi”, Felsefe Dünyası, 29, s. 15.
10  Abdülkuddüs Bingöl, a.g.e, s. 15-20.
11  Şerafettin Turan, “Cevdet Paşa’nın Kültür Tarihimizdeki Yeri”, Ahmed Cevdet Paşa Semineri, s. 15.
12  Hilmi Ziya Ülken, Türkiye Çağdaş Düşünce Tarihi, s. 93.
13  Ebul’ula Mardin, a.g.e., s. 20. ; Fatma Aliye, Ahmed Cevdet Paşa Zamanı, s. 29.
14  Ebul’ula Mardin, a.g.e., s. 23-24.; Fatma Aliye, a.g.e., s. 31-32.
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elde edilmesidir. Bu süreçte insanı hata yapmaktan koruyan ilim mantıktır.15

Miyâr-ı Sedad, Ahmed Cevdet Paşa’nın tek mantık eseridir. Eser, bir mukad-
dime ve iki bölümden oluşmaktadır. Mukaddime bölümünde, “delalet” ve “lafız” 
konuları incelenmiştir. Bunları mantığın konusu olarak görmemektedir. Ahmed Cev-
det Paşa, ilmi “tasavvurât” ve “tasdikat” olarak görür.16 Eserinde de mantığı bu iki 
bölüme ayırarak ele alır.

Birinci bölüm tasavvurât konusunu oluşturmaktadır ve iki kısımdan müteşek-
kildir. Birinci kısım, îsâgûcî kısmıdır ve üç başlık altında beş tümelin incelenmesini 
içerir. İkinci kısım ise “tarif” üzerinedir.

İkinci bölüm tasdikat (önermeler ve kıyas) konusudur ve dört kısımdan oluşur. 
Birinci kısımda kaziyenin (önerme) tanımı, çeşitleri, hükümleri, tenakuzları (çelişki) 
ve akisleri (döndürme) altı başlık altında incelenmiştir. İkinci kısımda ise kıyas ve çe-
şitleri beş başlık halinde verilmiştir. Üçüncü kısımda, müveccihat (kipler) dört başlık 
oluşturarak verilmiştir. Dördüncü kısımda ise tasdikât, bedihiyyât ve beş sanat dört 
başlıkta incelenmiştir.

Mantık ilminin konusu da tasavvur ve tasdikattır. Bu bağlamda mantığın ko-
nusuna göre tarifini, “ma’lûmâtdan (bilinen), mechûlâta (bilinmeyen) mûsil olduğu 
cihetle bahs eden bir ilimdir” şeklinde verir. Mantık ilminin gayesini ise doğru ve 
yanlışı ayırdetmek şeklinde belirttikten sonra, mantığın gayesine göre tarifini “onun-
la fikrin sahîh (geçerliliği) ve fâsidi (geçersizliği) bilinir” şeklinde yapmaktadır.17 
Mantığın asıl maksadı ise kıyastır.18

Ahmed Cevdet Paşa, Aristoteles’in on kategorisini19 anlatır. Ahmed Cevdet 
Paşa, kategorilere sözün oraya gelmiş olduğundan bahsederek değinir. Bunun sebe-
bini Necati Öner, Ahmed Cevdet Paşa’nın kategorileri mantığın bir konusu değil de, 
metafiziğin bir konusu olarak görmesinden kaynaklanabileceğini belirtir.20

Ahmed Cevdet Paşa, cinslerin dört dereceden oluştuğunu ifade etmekte ancak 
dördüncünün izahını yapmamaktadır.21

Ahmed Cevdet Paşa ispatın dayandığı öncüllerdeki önerme türlerinde kendi-
sinden önceki mantıkçılardan farklı bir açıklama yapmaktadır. Öncelikle bedihiyatı 
(Aksiyomlar) geleneğe uygun olarak altı kısımda inceler. Bu incelemesinde bedihiy-
yatın, akıl ile yahut duyu ile yahut hem akıl hem de duyu ile elde edildiğini belirtir. 
Buna dayanarak bedihiyyatı iki kısıma ayırarak yeni bir yaklaşımda bulunur. 22 Bu 

15  Ahmed Cevdet Paşa, Miyar-ı Sedad, s. 10. 
16  Ahmed Cevdet Paşa, Miyar-ı Sedad, s. 10.
17  Ahmed Cevdet Paşa, Miyar-ı Sedad, s. 11.
18  Ahmed Cevdet Paşa, Miyar-ı Sedad, s. 67.
19  Aristotle, Categoria, 1b25
20  Necati Öner, a.g.e., s. 49.
21  Necati Öner, Tanzimattan sonra Türkiye’de Mantık Çalışmaları, s. 46.
22  Necati Öner, “Cevdet Paşa’nın Mantık Anlayışı”, Ahmed Cevdet Paşa, s. 112.
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fikrin kendisine ait olduğunu “rey-i itikad-ı fakire göre” diyerek belirtir.
Birinci olarak bedihiyyat, sadece aklı kullanmaktan ibaret olan, tasdikinde ak-

lın dışarıya bakmadığı, duyulara ihtiyaç duyulmayan bedihiye-i akliyye’dir. Kâdim 
mantıkçıların evveliyat ve fıtriyât dedikleri bedihiyyatı buna dâhil eder.  

İkinci olarak bedihiyyat, duyular vasıtasıyla, gözlem ve tecrübeye ihtiyaç duyu-
larak elde edilen bedihiye-i hariciye’dir. Kâdim mantıkçıların müşahedat, hadsiyyat, 
mücerrebat ve mütevâtirât dedikleri bedihiyyatı buna dâhil eder. 23

Bedihiye-i akliyeyenin hepsi dört önermeye dayandırır;

a. Vâki’ vâki’dir (var olan vardır)
b. Gayr-i vâki’ gayr-i vâki’dir (var olmayan var olmayandır)
c. Vâki’ gayr-i vâki’ değildir (var olan var olmayan değildir)
d. Gayr-i vâki’ vâki’ değildir (var olmayan var değildir)
 
Örnek olarak “küll cüz’ünden büyüktür (bütün parçadan büyüktür)” aksiyomu 

“vâki’ vâki’dir” bedihiyyesinden çıkar. Zira küll cüz’ünden büyük olmasa küll de-
diğimiz küll olmamak yani vâki’ olana vâki’ olmamak lazım gelir. Hâlbuki “vâki’ 
vâki’dir”.

Bu dört bedihiyatı ise “bir şey hem vâki’ hem gayr-i vâki’ olamaz” bedihiyatına 
indirger ki buna bedihiye-i esasiye (Temel Aksiyom) der ve bunu bütün bedihiyyatla-
rın ölçüsü ve dayanağı hükmünde şeklinde belirtir.

Bedihiye-i hariciye şahsi gözlemlerden ibaret olması sebebiyle yanlışlık ve hata 
taşıyabilir. Bu yolla kesin bedihiyeler elde edilse bile, bu, bir dereceye kadar müm-
kündür. Bedihiye-i akliyeye karşı olanları akıl hiçbir şekilde kabul edemez. Bu se-
beple bedihiye-i akliye ile çakışan nasslar te’vil gerektirir.24  

Ahmed Cevdet Paşa, bedihiye-i akliyenin önde gelmesi gerektiğini, bedihiye-i 
hariciye ile çelişmesi halinde bedihiye-i akliyenin alınması gerektiğini belirtir. Bu 
görüşü ile mantığın Ahmed Cevdet Paşa’da oynadığı rolü ve önemi kavrayabilmek-
teyiz. Bu durumda Ahmed Cevdet Paşa bu konuda şu tespitleri yapmaktadır:

Nitekim ‘Allâhu te’âlâ hazretleri her şeye kâdirdir’ ayetinde ‘şey’den şerîk-i bârî istis-
nâ-yı ‘aklî ile müstesnâdır diye te’vîl olunmuştur. ...  Çünkü vâcib te’âlâ hazretlerinin 
kudreti kendi şerîk ve nazîrinin halk ve tekvînine dahî te’alluk etse muhâlin mümkin 
olması ve vâcibin vâcib olmaması lazım gelir. Bu ise “bir şey hem vâki’ ve hem gayr-i 
vâki’ olamaz” bedihiyye-i esâsiyyesine münâkızdır. ... Bunun için akla muhal yani bedi-
hiyyat-ı akliyeye münakîz olan şeyi kudreti ilahiyeye taalluk etmez derler. ... Binâen-alâ 
zâlik bedihiye-i akliye münafi bir hadise nakil ve rivayet edilse bile bedaha reddolunur. ... 
Meselâ mu’cize ve kerâmet gibi hâriku’l-‘âde bir sebep ile ictimâ’ı nakîzayn vukû’ buldu 

23  Ahmed Cevdet Paşa, Miyar-ı Sedad, s. 112.
24  Ahmed Cevdet Paşa, Miyar-ı Sedad, s. 115-118.
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denilse kâbul ve tasdîk olunamaz. ... Ama bedihiyyat-ı hâriciyyede mahmûlün mevzû’a 
sübûtu ‘aklen zarûrî değildir. Bu cihetle bedihiyyat-ı hâriciyye istisnâ kabûl edebilir ve 
bunların külliyeti çok söz götürür. 25 

Burada Ahmed Cevdet Paşa mucize ve kerameti inkâr etmemekte, bunların be-
dihiye olarak alınmaması gerektiğini belirtmektedir. Ahmed Cevdet Paşa’ya göre 
Allah (c.c.) mutlak iradeye sahip, iradesinin esrarına nüfus edilemeyen ilk sebeptir. 
Adetullah denilen tabiat kanunları, varlıkları ve olayları irade eden tabii prensipler-
dir. Bunları koyan ve idare eden bizzat Allah (c.c.) dır. Allah’ın (c.c.) kanunlarının 
değişmez olduğu Kur’ân’da da sabittir. Bu kanunları bulmak da ilmin işidir. Bu iza-
hat Ahmed Cevdet Paşa’yı determinist bir izaha götürür.26 İlahiyat konularında muci-
ze ve keramet gibi hususların ayrıca incelenmesi gerektiğinin, ilahiyatçılar tarafından 
kabul edildiğini belirtir.27 Ahmed Cevdet Paşa’nın bu görüşleri ile Necati Öner, tabiat 
ilimlerinde kanunların zorunlu olarak değil, muhtemel olarak ele aldığı görüşünün 
çıkarılması gerektiğini ifade eder.28

Ahmed Cevdet Paşa mütekaddimin ve müteahhirin dönemindeki ilim adamla-
rının bir kısmının mantık hakkındaki yanlış yaklaşımlarını eleştirmiştir. Mütekad-
dimin döneminde mantığa şiddetle karşı çıkılırken, mantığın cerh ve iptali için her 
türlü yönteme başvurulmasının ve bunun için dini akidelerin kullanılmasının, buna 
rağmen müteahhirin dönemde ise mantığın vazgeçilmez olarak ele alınmasının, daha 
önceki görüşlerin neredeyse tamamıyla reddedilmesinin, mantık bilmenin farz-ı ki-
faye sayılmasının ibret verici bir durum oluşturduğunu belirtir. Aklın gelişi güzel 
dine karıştırılması, dinle alakası bulunmayan birtakım hususların din için faydalıdır 
gerekçesiyle dini bir akide haline getirilmesi bu tarz neticeleri doğuracaktır.

Mütekaddimin metodu olan in’ikas-ı edile’yi29 tatbik eden âlimlerin ise günü-
müze kadar devam ettiğini belirtir. Fıkıh ve kelamdaki bir delile itirazın dini akideye 
itiraz şeklinde alınmakta olduğunu ifade eder. Dinsiz bir felsefeye ram olanların ve 
felsefi sistem ortaya atanların bu faaliyetleri haklı olarak din adamlarınca cerh ve 
tenkit edilecek, bu sebeple din adamlarının az çok felsefe ile ilgilenmeleri kaçınılmaz 
olacaktır. Fakat red, cerh ve tenkit sadedinde ileri sürülen fikirlerin, görüşlerin ve 
delillerin dini inanç haline getirilmemeleri şarttır.30

Aristoteles mantığını tedris edenlerin, Aristoteles’in metafiziğinin neticelerine 
de ulaşacaklarını belirtir. Bu sebeple Gazali’nin filozofların görüşlerini reddetmesine 

25  Ahmed Cevdet Paşa, Miyar-ı Sedad, s. 119.
26  Süleyman Hayri Bolay, Ahmed Cevdet Paşa’nın Dine Bakışı, Ahmed Cevdet Paşa Semineri, s. 103-

104.
27  Ahmed Cevdet Paşa, Miyar-ı Sedad, s. 120.
28  Necati Öner, a.g.e., s. 113.
29  Delilin batıl olmasından medlûlünde batıl olmasının lazım gelmesi
30  Süleyman Uludağ, Mukaddime, 24 nolu dipnot, s. 890.
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rağmen, mantıktaki kaideleri düşünce faaliyetine esas alan kelamcılar Aristoteles gibi 
düşünmekten kaçınamamışlardır.

Âdab-ı Sedad, ibtidaiyye mekteplerinde31 münazara derslerinin tedrisi için hazır-
lanmış, Ahmed Cevdet Paşa’nın diğer eserlerinde olduğu gibi sade ve akıcı bir lisan 
kullanılmıştır. Bu dersten sonra okutulacak olan fıkıh, kelam ve tefsir gibi derslerden 
örnekler alınmış, yer yer mezhepler arasındaki tartışmalar örnek olarak verilmiştir.

Âdab-ı Sedad, mukaddime ve hatime ile birlikte toplam altı bölümden müte-
şekkildir. Mukaddimede, münazara ile ilgili terimler açıklanmış, münazarada takip 
edilecek yollar belirtilmiştir. Münazarada kullanılan deliller ve özellikleri mantık 
çerçevesinde açıklanmıştır.

İlk bölüm, men’ (yasak) hakkındadır. Sâilin (Suâl eden) bir delili men’ yolu ile 
inkârı ve bunun üzerine muallilin (ta’lîl eden) ona nasıl karşılık vereceği açıklanmış-
tır. İkinci bölüm, nakz (bozma) hakkındadır. Sailin delili nakz etmesi ve bunun üzeri-
ne muallilin takip edeceği yolları ifade edilmiştir. Üçüncü bölüm, muâraza (çatışma) 
hakkındadır.  

Dördüncü bölümde, tarif ve bölmelerden bahsedilmiş, münazarada bunların na-
sıl tatbik edileceği ve bunlara nasıl itiraz edileceği açıklanmıştır. Hatime ise münaza-
ra adabına ayrılmıştır.

Ahmed Cevdet Paşa’nın İlim Anlayışı

Ahmed Cevdet Paşa akli ve felsefi ilimleri medrese tahsili esnasında okumuş, 
bu ilimler sayesinde dünya görüşü farklı boyutlar kazanmıştır. Dünyada medeniyetin 
gelişip ilerlemesinin, ilim ve fenne paralel bir seyir takip edeceği inancını taşımakta 
ve ilim anlayışını bu merkezde yoğunlaştırmaktadır.32 Ahmed Cevdet Paşa, Avrupa 
tabiat bilimlerine ve Fransız materyalist felsefesine iltifat edenlere karşı açık bir tavır 
almıştır.33 Batı’nın bütünüyle alınması taraftarı değildir, ona göre şeriata aykırı olan 
ve devletin usûlüne aykırı gelen şeylere itibar edilmemelidir. Bu yönüyle Ahmed 
Cevdet Paşa ilim hususunda muhafazakâr bir yol izlemiş, ıslahat taraftarı olmuştur. 
Ancak bu tutumunun da güçlüğünü ifade etmiştir.34

Ahmed Cevdet Paşa’ya göre ilim zamanla ilerlemektedir ve değişerek yeni fi-
kirler ortaya çıkmaktadır. Her çağda bu fikirler çeşitli icatlara ve sanat akımlarına 
yol açmaktadır. Her devirde gerekli olan ilim tanıtılmalı ve öğretilmelidir. İlimlerin 
tanıtılması ve eğitimi tüm halkın anlayabileceği ve istifade edebileceği şekilde ya-

31  Bugünkü ilköğretim okullarının eğitimine tekabül eder
32  Kemal Sözen, Ahmed Cevdet Paşa’nın Felsefi Düşüncesi, s. 184.
33  Ahmed Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, III, s. 51-52.
34  Ahmed Cevdet Paşa, Ma’ruzât, s. 114.
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pılmalıdır. Ahmed Cevdet Paşa’ya göre ilim ve fen öğrenimi herkes için zaruret arz 
etmektedir. Dünyada ilim ve marifet dışında bir şeref ve meziyet olamaz. İnsanın zâti 
istek ve ihtiyaçlarını sanayi ve eğitimden başka hiçbir şey karşılayamaz. Topluluk-
ların bir arada düzen içinde yaşayabilmesi ve nizâm içinde olabilmesi ancak bilgi ve 
hünerle meydana gelmiş eserlerdir. Eğitim insanları etkileyerek davranışları değişti-
rir. Bu hususta Ahmed Cevdet Paşa’ya göre eğitim, insanı ve toplumu belirleyen şey 
olmaktadır. İnsanın ruhi ve maddi yönüne hitap eden ve ihtiyaçlarını karşılayacak 
olan ilimdir. İnsanın maddi ihtiyaçları ilim sayesinde, fen ve sanayi ile karşılanır. İn-
sanın ruhani ihtiyaçları ise tezhib-i kelâm vasıtasıyla karşılanır, yazılı ve sözlü eserler 
kıymeti ölçüsünde nesiller boyu aktarılır. İşte bu sebeple lisan çok önemlidir. Lisan 
ne kadar iyi kullanılırsa eserlerin ve ilmin değeri artar.35 Bu sebeple Ahmed Cevdet 
Paşa ilk kez araştırmacıların desteklenmesi prensibini ortaya atmıştır.36

Ahmed Cevdet Paşa, Osmanlıcanın aslının Türkçe olduğunu, bununla birlikte 
Türkçe, Farsça ve Arapça’dan mürekkeb bir lisan olduğunu belirtmiş37 bu sebeple 
işlediği dil bilgisi kurallarında bu dillerden etkilenmiştir. Yazdığı eserlerde Arapça 
ve Farsça kuralları da Türkçe kuralların yanında vermiş, Türkçe kelimelerin uyar-
lanmasında Arap dilbilgisinin etkileriyle hareket etmiştir.38 Mantık çalışmalarında da 
Arapça kelimelerin çokluğu ve Farsça tamlamalar belirgindir.

Ahmed Cevdet Paşa, almış olduğu medrese eğitiminin ve yetiştiği çevrenin etki-
leriyle Arapça’nın tesiri altında kalmış, bununla birlikte Türkçenin bir eğitim dili ve 
bilim dili haline gelmesi için büyük uğraşlar vermiştir.39 Ahmed Cevdet Paşa özellik-
le Türk dili konusunda ilklerin adamıdır. İlk Osmanlıca grameri hazırlamış, ilk Os-
manlıca mantık ve münazara eserini vermiş, çocuklar için ve herkesin anlayabileceği 
Osmanlıca eserler telif etmiştir. Çok geniş bir yelpazeye hitap etmiş ve birçok konuda 
dönemin önde gelen çalışmalarına imza atmıştır.

Harun Anay, Ahmed Cevdet Paşa’nın Fransızcasının yetersiz olması sebebiyle, 
Batıyı ikincil kaynaklardan takip etmiş, Batı hakkındaki bilgilerden eksik kalmıştır; 
bu sebeple Ahmed Cevdet Paşa’nın fıkıh, tefsir, tasavvuf, edebiyat, mantık ve hik-
met gibi ilimlerin konuları ve yöntemleri hakkında yenilikler getirdiğini söylemenin 
zor olduğunu ifade eder.40 Ancak Fatma Aliye Hanım, Ahmed Cevdet Paşa’nın Fran-
sızcasının iyi düzeyde olduğunu, Batı hakkındaki gelişmelere mesafeli durmasının 
medrese çevresinin ve yetiştiği ortamın gerekliliği olduğunu belirtir.41 Zaten Harun 

35  Ahmed Cevdet Paşa, Tezâkir, s. 47-54.; Tarih-i Cevded, c.1, s. 16. 
36  Ahmed Cevdet Paşa, Tezâkir, s. 25.
37  Ahmed Cevdet Paşa, Tertib-i Cedîd Kavâid-i Osmaniyye, s. 4. 
38  Necati Özkan, “Ahmed Cevdet Paşa’nın Türk Dili Hakkındaki Görüşleri ve Eserleri”, Sosyal bilimler 

enst. Dergisi, s. 221.
39  Enver Ziya Karal, “Osmanlı Tarihinde Türk Dili Sorunu”, Bilim Kültür ve Öğretim Dili olarak Türk-

çe, s. 58-59.
40  Harun Anay, “Ahmed Cevdet Paşa’nın Modernizme Bakışı”, Ahmed Cevdet Paşa, s. 68-69.
41  Fatma Aliye, a.g.e., s. 41.
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Anay’ın belirttiği ilimlerde mantık haricinde Batı’nın gelişmeleri ile değerlendiril-
mesi oldukça güçtür. Ahmed Cevdet Paşa’nın, kendi çocuklarının eğitiminde Batı 
ilimlerinin öğrenilmesi ve adaptasyonuna önem verdiğini bilmekteyiz. Ahmed Cev-
det Paşa, Avrupa’nın geldiği ileri seviyenin ilimlere bağlılıktan ve çalışma gayretin-
den kaynaklandığını belirtir.42

Ahmed Cevdet Paşa ilmin, fennin ve kültürün ilerlemesi için eğitimin zorunlu 
olduğunu belirttikten sonra eğitim alanında ıslahatların yapılması gerektiğini ifade 
eder ve bu konuda çalışmalarda bulunur. Yeni eğitim öğretim kurumlarının açılması 
ve mevcut eğitim öğretim kurumlarının ıslahı çalışmalarında bulunmuştur. Darül-
muallim, Ahmed Cevdet Paşa’nın müdürlüğünde ıslah edilmiş, Mekteb-i Umumiye 
Nezâreti ve Meclis-i Maarif’de çalışmış, Encümen-i Dâniş’in oluşturulmasını sağla-
mış, bir numune ve hukuk mektebi kurulmasına önayak olmuştur. Okul kitaplarının 
hazırlanması ve yayınların arttırılması faaliyetlerinde bulunmuştur. Bu yayın ve faa-
liyetlerde Türkçenin bilim dili haline getirilmesi ülküsüyle hareket etmiştir.43

Ahmed Cevdet Paşa’ya göre, ilim tarif ile başlar ve kıyas ile devam eder.44 İlim 
birçok meselelerden müteşekkildir. Bu meselelerin yöntem olarak kendine has bir 
biçimde ele alınması ile bu meseleler müstakil bir ilim haline gelir. İlmin yöntemi 
iki esasa ayrılır. Birincisi öze aittir ki, bu ilmin konusunu oluşturur. İkincisi araza ait 
olanıdır ki, bu da ilmin gayesini oluşturur. Bu durumda ilmin konusu, bahis konusu 
edilen şey, gayesi ise fayda sağlamak olacaktır. Ahmed Cevdet Paşa örnek olarak, 
Riyaziye’yi (hesap ilmi) verir ve bu ilmin konusunun sayılar, gayesinin ise bilinen 
sayılardan, bilinmeyen sayılara ulaşmak olduğunu belirtir.45 

Ahmed Cevdet Paşa için mantık ilminin önemini, ilimlerin elde edilmesi hangi 
yolu takip ettiği izlenerek anlaşılabilir. Buna göre, ilmin elde edilmesi için sadece be-
dihi (apaçık bilinen) yahut nazarî (akıl yürütme) yollar takip edilebilir. Akıl yürütme 
ile insan zihninin düşebileceği hatalardan koruyacak olan yalnızca mantığın vereceği 
yöntem anlayışı olacaktır. Bu sebeple mantık ilminin bilinmeden diğer ilimlerin ya-
pılması mümkün olamamaktadır.46

Ahmed Cevdet Paşa’nın ilimleri tasnifi klasik İslâm eserlerinden farklı değil-
dir.47 Ahmed Cevdet Paşa’nın ilimleri tasnifinin esası Harezmî’de mevcuttur.48

Ahmed Cevdet Paşa ilimleri “Ulûm-u Nakliye” ve “Ulûm-u Akliye” diye ikiye 
ayırır.49 Buna göre onun tasnifi aşağıdaki gibi gösterilebilir:

42  Ahmed Cevdet Paşa, Tezâkir, s. 239.
43  Şerafettin Turan, “Cevdet Paşa’nın kültür tarihimizdeki yeri”, Ahmed Cevdet Paşa semineri, s. 17.; 

Kemal Sözen, a.g.e, s. 170-174.; Ayrıca Bkz. Fatma Aliye, a.g.e., s. 50-73.
44  Ahmed Cevdet Paşa, Miyar-ı Sedad, s. 35.
45  Ahmed Cevdet Paşa, Miyar-ı Sedad, s. 10-11.
46  Ahmed Cevdet Paşa, Miyar-ı Sedad, s. 10.
47  Kemal Sözen, a.g.e., s. 198.
48  Necati Öner, Tanzimattan sonra Türkiye’de Antik Çalışmaları, s. 36.
49  Ahmed Cevdet Paşa, Beyanül Ünân, s. 34-39.
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1. Ulûm-u Nakliyye;
 a. Ulûm-u Şer’iye; 

i. Ulûm-u Kur’aniye; İlm-i Kıraat, İlm-i Tefsir, … vd.
ii. Ulûm-u Hadis
iii. İlm-i Fıkıh
iv. İlm-i Usul-u Fıkıh
v. İlm-i Kelam
vi. İlm-i Tasavvuf
vii. İlm-i Tabir-i Rüya

 b. Ulûm-u Arabiyye;
i. İlm-i Lügât
ii. İlm-i İştikât
iii. İlm-i Sarf
iv. İlm-i Nahiv
v. İlm-i Maâni
vi. İlm-i Beyan
vii. İlm-i Aruz
viii. İlm-i Kâfiye  

2. Ulûm-u Akliye;
 a. Hikmet-i Ameliye;

i. İlm-i tehzib-i ahlâk
ii. İlm-i siyaset
iii. İlm-i tebbir-i menzil

 b. Hikmet-i Nazariye
i. İlahiyat
ii. Riyaziyat

  1. İlm-i Adet
 2. İlm-i Hendese

   a. Müsellesât (Üçgenler)
   b. Mahsûtiyyat (Konikler)

 3. İlm-i Heyet
   a. İlm-i Zîc
   b. İlm-i Takvîm

 4. İlm-i Musiki
iii. Tabiîyat

 1. Genelden Bahseden Fen
 2. Fenn-i Felekiyat
 3. Fenn-i Unsuriyât
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Sonuç

Ahmed Cevdet Paşa’nın mantık ve ilim anlayışının klasik İslâm mantık ve ilim 
anlayışının dışında seyretmediğini söyleyebiliriz. Eserlerinin önemi, mantık ve diğer 
ilimlerdeki gelişmelerin önünü açması yönündendir. Ahmed Cevdet Paşa’nın, bilim 
dilinin Türkçe olmadıkça ilimlerde gelişmelere ulaşılamayacağı ülküsü ile yazmış 
olduğu eserleri, ardından gelenlerin çalışmaları için milat olmuştur. Bu bakımdan 
Ahmed Cevdet Paşa’nın eserlerinin yeni gelişmeler için ufuk açıcı olmasının yanı 
sıra, bu eserlerde tercih ettiği dil de Türk düşünce hayatı için önem arz eden hususlar-
dandır. Zira yukarıda görüldüğü gibi kendisi dil hususunda böyle bir tercih yapmakla 
kalmamış, bunu temellendirerek yaygın bir görüş olması hususunda teşvik edici de 
olmuştur. 

Ahmed Cevdet Paşa’nın başka bir önemi de kendisinden sonra gelen düşünürleri 
etkilemiş olmasıdır. Zira Niyazi Berkes’in de belirttiği üzere o, Namık Kemal’den Ziya 
Gökalp’e kadar birçok Osmanlı mütefekkirine etkide bulunmuştur.50 Namık Kemal ve 
Ziya Gökalp gibi düşünürlerin Türk düşünce hayatındaki yerleri düşünülecek olursa 
Ahmed Cevdet Paşa’nın bu hususta ne gibi bir önemi olduğu daha iyi anlaşılabilir. 

Son olarak çalışmamızın da konusunu oluşturan mantık hakkında birkaç tespit 
yapmak mümkündür. Onun mantık alanındaki çalışmaları Klasik İslam Mantık anla-
yışından farklı bir çizgide olmamakla birlikte meseleleri ele alış biçimi kendisinden 
sonra yapılacak olan mantık çalışmalarını etkilemiştir. Dolayısıyla Ahmed Cevdet 
Paşa’nın pedagojik açıdan büyük bir önem taşıdığını söylemek abartılı olmasa gerek-
tir. Nitekim Türkiye’deki mantık çalışmalarının tarihsel arkaplanını kavramak açısın-
dan Ahmed Cevdet Paşa gözardı edilmemesi gereken bir isimdir. 
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ARKAİK VE MODERN BİR TASARIM OLARAK 
“GEÇMİŞ” KAVRAMI

Serdar Uslu*

“THE CONCEPT OF THE PAST” AS AN ARCHAIC 
AND A MODERN DESIGNMENT

ABSTRACT
There is a structural difference between the modern and archaic conceptions of 
the time and the past. The archaic conception of the past attributes an ultimate and 
eternal truthness to the past and from this point of view, the main aim of human 
being is comprehend or re-life of the original religious practices of the mythical 
past times. Because the past (original) time has an ideal model of every human 
truthness and bearing it in a collective social memory has a vital importance in 
the sense of of the continuity of cultural and social structures. Whereas from the 
point of modern view, the past is only an earlier level of human’s evolutionary 
development and the ideals of humanity is in the far future of the time. 
Key Words: The concept of the Past, archaic and modern time conceptions, 
Plato, mythos 

ÖZET
Modern ve arkaik geçmiş tasarımları arasında yapısal bir farklılık bulunmaktadır. 
Arkaik geçmiş tasarımı geçmişe nihai ve ölümsüz bir gerçeklik atfeder ve bu 
bu bakış açısından değerlendirildiğinde insanın temel amacı geçmiş mitsel 
zamanların kökensel dinsel pratiklerini kavramak ve yeniden yaşamaktır. Çünkü 
geçmiş (kökensel) zamanlar her türlü insan gerçekliğinin ideal bir örneğidir ve 

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, Ekim 2012, s. 189-201
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onu ortak bir sosyal bellekte taşımak kültürel ve sosyal yapıların devamlılığı 
adına hayati bir önem taşır. Oysa modern bakış açısıyla değerlendirildiğinde 
geçmiş, insanın evrimsel gelişim sürecinin erken basamaklarından ibarettir ve 
insanlık ideali de uzak gelecektedir. 
Anahtar Kelimeler: Geçmiş tasarımı, arkaik ve modern zaman tasarımları, 
Platon, mitos 

...

Modern insan, beşerî olguların ve olayların anlamlandırılmasında daima bir za-
man boyutuna başvurmak alışkanlığındadır. Olayların, olguların, birtakım kategori 
ve kabullerin zamanla yoğrulduğunu, zamanın, salt fiziksel akışıyla bile şeyleri bi-
çimlendirdiğini düşünmeye eğilimliyizdir ve salt fiziksel sürenin kesin anlamsızlığını 
kabule yanaşmayız. Bu modern anlayışa göre zaman, dünya hadiselerinin kendine 
has akışı içinde şeyleri gerçekleştirir ve kurar. Bu özgün tasavvurun Batı düşünce-
sinin klasik dönemlerine dek uzanan ardılları olduğu kuşku götürmezdir. Tek tanrılı 
kitabi dinlerin çizgisel zaman anlayışında zamanın tarihsel akışının bizleri tayinli bir 
sona doğru götürdüğü, bu yoldaki süreçlerin ilahi bir inayetle kayıt altında oldukları 
düşünülür. Aydınlanma çağının düşünsel etkileriyle, dinî esaslı doğrusal tarih anlayı-
şının yerini seküler zaman anlayışları almışsa da, başlangıçtan sona doğru yürüyen 
bu ilerlemeci zaman anlayışına, ilkece, bugün bile büyük ölçüde sadığızdır ve zaman, 
dünya hadiselerinin belirlenmesinde başlıca bir kategoriyi oluşturur. Hem o kadar ki, 
bu sezgisel kavrayış, gündelik dilde sıklıkla rastlanan “zamana bırak…” türünden 
ifadelerde tabii bir karşılık bulur. 

Bu esas üzere, insanların, toplumların, kültürlerin ve bir bütün olarak dünyanın 
çağdan çağa büyük değişiklikler gösterdiğini, bu değişimleri koşullayan şeyin, za-
mansal ardaşıklık olduğunu ve bunun genellikle geriye doğru bir bakışı gerektirdiğini 
düşünür olmuşuzdur. Böylece insanlığın uzak geçmişine dair araştırmalar yahut uzak 
diyarlarda yaşayan arkaik kabilelerin yaşamlarına yönelik sistematik incelemeler 
modern insanın kendi tarihine göz atışının bir aracı, büyük dizideki eski halkalar ko-
nusunda kanıtlar sağlayan bir vasıta olarak görülmüştür.1 Bu tür incelemeleri motive 
eden başlıca husus, zamanın baştan sona doğru çizgisel biçimde aktığına duyulan 
sezgisel inanç ve insanlığın süreğen bir gelişim süreci içinde olduğu varsayımıdır. 
Modern bir disiplin olarak Tarih biliminin başlıca ülküsü, insanlığın ilk günlerin-
den bu yana olup bitenleri, tabii ardaşıklığı içinde, doğruluk ve tamlıkla aydınlığa 
kavuşturmaktır. Bir zamanların batılı gezginlerini uzak diyarların uzak kültürlerine 
çeken şey de tam olarak budur; kendi geçmişine ve varoluşuna ışık tutmak ya da 

1  Fabian, J., Zaman ve Öteki, çev: Selçuk Budak, Bilim ve Sanat Yayınevi, Ankara, 1999, sf: 63.
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yaşadığı dünyanın zihinsel tamlığına erişmek. Bu modernist anlayışa göre insanın 
yeryüzündeki varlığı, özü gereği, tarihsel ya da zamansal bir görünüm sergiler ve 
bu yüzden insanın kendisini bilmesi biraz da geçmişini bilmesinden, anımsamasın-
dan geçer. Çünkü zamansal bir varlık olarak insanın gerçekliği, geçmiş, şimdi ve 
gelecek kategorilerine bölünmüş durumdadır. Böylece, örneğin modern antropolog 
(ki Antropoloji zaten bir bütün olarak modern bir disiplindir) uzak diyarlara, arkaik 
toplulukların dünyalarına yolculuk yaptığında kendi geçmişine doğru zamansal bir 
seyahate çıkmış olur. 

Ne yöne bir seyahattir bu? Hiç kuşku yok ki, çizgisel zaman anlayışı gereği, 
geriye doğru bir seyahattir ve bu seyahatin bir ilerleme jargonunca belirlendiği açık-
tır. Aynı jargonu kullanarak duruma tersten bakılacak olduğunda, söz konusu diyar-
lardan Batı dünyasına yapılacak bir seyahatin de ileriye doğru bir seyahat olacağı 
zımnen kabul edilmiş olur. Kendi geçmişinin bütünlüklü bir izahına gereksinen Batılı 
için, bu türden bir seyahati anlamlandırabilmek, kendi geleceğinin bilgisini mekânda 
bir seyahatle edinebilme olanağına sahip olduğu teoride kabul edilen arkaik insanın 
seyahatini anlamlandırabilmekten daha kolay olacaksa da şu soru varlığını kaçınıl-
maz olarak dayatacaktır; insan, kendisini tanımak için geçmişinin bilgisine ihtiyaç 
duymaktadır ama geleceğinin bilgisine de aynı ölçüde ihtiyaç duyar mı? Soruyu şu 
şekilde de biçimlendirmek mümkündür; arkaik insan, kendisini gerçekleştirmek için 
Batı dünyasına doğru bir seyahate gereksinir miydi? 

Arkaik insanı, Batılı modern insan tasarımının tabii bir uzantısı olarak görüp onu 
söz konusu modern kategorilerle giydirdiğimizde hiç kuşku yok ki böyle ilginç bir 
gereksinim kendisini dayatabilir. Fakat arkaik insan, modern Batılının bütün değer-
lendirme kıstaslarının ötesinde bir yerde durmaktadır ve bu iki insan tipi arasındaki 
derin fark, kendisini en açık şekilde, bu iki insan tipinin farklı zaman duyumların-
da ortaya koyar. Hiç kuşku yok ki burada zaman derken, adına “tarih” ya da “geç-
miş” denen özgün bir yapıya göndermede bulunulmaktadır. Dolayısıyla söz konusu 
farklılık, her iki insan tipinin geçmiş tasarımları arasındaki bir farklılık olarak da 
anlaşılabilir. Hiç kuşku yok ki, özü itibariyle tarihsel bir varlık olan, yani, en yalın 
ifadesiyle, doğan, yaşayan ve ölen insan, bir geçmiş tasarımına başvurmaksızın ken-
disini anlamlandıramaz. O halde insanın kendisini anlamlandırabilmek için başvur-
duğu geçmiş tasarımları arasındaki farklılıklara odaklanmak, bu geçmiş tasarımlarını 
doğuran zihniyetler arasındaki farklılıkları incelemek insanın kendisini geçmişte ve 
hâlihazırda nasıl anladığının açıklık kazanması adına önemlidir.

Arkaik insanı modern insandan ayıran şey onun sadece farklı bir geçmiş tasarı-
mına sahip olması değil, aynı zamanda farklı bir zaman duyumuna iye olmasıdır. Bu 
farklı zaman duyumu, arkaik insanın kendine has durumunu anlamamızı güçleştiren 
başlıca sebeplerden biridir. Çünkü her toplumsal etkileşim bireyler arası bir görünüm 
sergiler ve bu da o ilişkiye ya da etkileşime katılan kişilerin zamandaş olmalarına, 
aynı zamanı paylaşmalarına bağlıdır. İletişim, paylaşılan ortak bir zaman yaratmak 
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olarak da düşünülebilir.2 Bu zaman boyutunun yanı sıra her toplum, kendine özgü bir 
anlamlar ağı geliştirir ve böylece kültür, toplumsal yapı ya da toplumsal davranışlar-
dan değil, o yapı ya da davranışlar hakkındaki düşünümden kaynaklanır. Yani insan-
lar, ortaklaşa meydana getirdikleri anlam ağlarına ve o ağı ören toplumsal nitelikli 
simgelere kendi tecrübeleri ve amaçları adına birtakım değerler atfederler. Bu yolla 
toplum, üyelerinin zihinlerinde varlık kazanan simgesel bir yapı halini alır.3 Daha 
önce sadece olumsal bir nitelik taşıyan toplumsal olaylar, olgular ve yapılar, böy-
le simgesel bir yapının unsurları haline gelip “anlam” taşımaya başladıkları andan 
itibaren “tarihsel” bir nitelik kazanmış olurlar.4 Bu önemli tespitler ışığında şu ka-
çınılmaz sonuca varılmaktadır; arkaik insan için “toplumsal” nitelik taşıyan her şey 
zorunlulukla tarihseldir. Yani arkaik insan için “geçmiş”, her türlü toplumsal olayın, 
olgunun ve nesnenin anlamlandırılmasına özlü biçimde katılan, o olayları, olguları ve 
nesneleri yoğuran bir anlamlandırma kategorisi gibi iş görmektedir. Bu vargı ışığında 
düşünmeye devam ettiğimizde arkaik toplumun simgesel dışavurumunun, her sefe-
rinde varsayımsal bir “geçmişe ya da geleneğe” göndermede bulunduğu sonucuna 
varılır. Böylece zaman, hâlihazırdaki toplumsal gerçekliğin özünü yoğuran hamur 
olur, yapısal bir boyut haline gelir. Arkaik insan için şimdiki eylem, kültürel geçmişi 
çağrıştırdığı sürece meşrudur. Geçmiş, bugünkü eylemlerin anlamlandırılması adına 
bir kaynak görevi görür. Geçmişe yapılan göndermeler, geçmişle bugün arasındaki 
sürekliliğin simgesel olarak dışa vurulması, topluluğun kültürel bütünlüğünün deği-
şim güçleri tarafından alt üst edilmesi karşısında bütünlüğün korunması adına elve-
rişli bir vasıta haline gelir. Bilinmeyen yeni fenomenler bu yolla tanıdık bir biçime 
kavuşturularak içselleştirilir. Nitekim Goody, arkaik insanın toplumsallık duyumu 
üzerine yaptığı önemli bir çalışmasında geleneksel mitosların, yeni ortaya çıkan bir 
egemenliği meşrulaştırmak için nasıl yeniden yorumlanabildiğini incelemektedir 
(bkz. Goody, 2001: 79). Öte yandan, Borgeaud’a ait olan bir başka incelemede her-
hangi bir kültürün zayıflığının, o kültürün mensuplarının sahip oldukları ortak belle-
ğin zayıflığıyla doğru orantılı olduğunu ve arkaik kültürlerde dinsel yapıların önemli 
bir kısmının bu ortak belleği dinç ve diri tutmak amacına yöneldiğini görürüz.5 

Arkaik insanın geçmiş tasarımı konusundaki hiçbir çalışma Eliade’ninkiler ka-
dar derinleşmemiş olsa gerektir. Eliade, arkaik insan için bir şeyin ilk gerçekleşmesi-
nin anlamlı ve geçerli olduğunu, bu ilk gerçekleşmenin sonraki süreçte birbiri ardına 
ortaya çıkışlarının ise arkaik insanı, kaynaktaki kök gerçeklikten uzaklaştırdığını id-
dia eder. Bu yüzden arkaik kültürlerde çocuklara babalarının ya da büyük babaları-
nın değil, mitsel zamanlarda yaşamış olan uzak atalarının eylemleri öğretilmektedir. 
Çünkü kökenin zamanı güçlü ve anlamlıdır. Kökenden bugüne geçen zaman ise güç 

2  Fabian, 1999, sf: 47. 
3  Cohen, A., Topluluğun Simgesel Kuruluşu, çev: Mehmet Küçük, Dost Kit., Ankara, 1999, sf: 110-111. 
4  Sahlins, M., Tarih Adaları, çev: Hakan Arslan, Dost Kit., Ankara 1998, 113.
5  Borgeaud, P., Karşılaşma Karşılaştırma, çev: M. Emin Özcan, Dost Kit., Ankara, 1999, sf: 62-67.
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ve anlamdan uzaktır. Her şeyin ilk olarak gerçekleştiği o kökene, mitsel ilk zamana 
dönmek arzulanır. Fakat arkaik insan için kökenin bilgisi yeterli değildir, aynı za-
manda çeşitli ritüeller yoluyla kökene geri dönmek ve onu yeniden gerçekleştirmek 
gerekir. Çünkü arkaik insanın, başlangıçtaki sonsuz mutluluk saplantısı, Dünyanın 
yaratılışından beri var olmuş ama giderek yozlaşmış olan her şeyin yok edilmesini 
gerektirir. Başlangıçtaki o yetkinliğe, o sonsuz esenliğe dönmenin tek yolu budur. 
Fakat bundan önce, kolektif belleğin, bu ilksel tarihsel olayın anılarını iyi koruması 
gerekmektedir. Bu ayrıcalığa sahip bireyler, dindışı zamanın, yani mitsel geçmişteki o 
ilk, köken zamandan sonra olup bitmiş olan mükerrer şeylerin zamanının askıya alın-
masını (ilgasını) ve bireyin mitsel kök zamana yansıtılmasını sağlayacaktır. Neredeyse 
bütün dinsel uygulamalar aslında bu amacın gerçekleştirilmesine adanmış görünmek-
tedirler.6 Cassirer’in değerlendirmeleri de bu tespitlerle paralellik arz etmektedir. Ona 
göre, arkaik insanın dini ayinlerinde olup biten şey, bir oluşun salt taklidi değildir. 
Tersine, olup biten şey, oluşun kendisi, doğrudan icrasıdır. Zira her mitik eylemde, 
gerçek bir tözsel dönüşümün; mitik eylemin öznesinin, eylemde anlatılan Tanrıya ya 
da doğaüstü varlığa dönüşümünün gerçekleştiği bir an vardır.7 Hiç kuşkusuz, bu “Tan-
rıya ya da doğaüstü varlığa” dönüşme durumu ancak ilksel zamanda, kökene dönüle-
rek gerçekleştirilebilir. Hem o kadar ki, ritlerin bu dönüşümü mümkün kılacak şekilde 
doğru biçimde kullanılmaları, insan yaşamının ve dünyanın varoluşunun sürekliliği-
nin sağlanmasında hayati önemdedir.8 Aslında arkaik insanın türettiği tüm mitoslar, 
bir bütün olarak ele alındıklarında, her şeyden önce bir sosyal düzeni yerleştirmeye 
yararlar, geçmişteki bir ahlaki davranış örneğini doğrular, korur ve iletirler. İnsan, belli 
olgular üzerindeki ussal ve ampirik denetimini dinsel ritüellerle tamamlama ihtiyaca 
duyar. Mitosun işlevi, yukarıda bahsi edilen ilksel ve yetkin olaylardaki daha yük-
sek, daha iyi, doğaüstü gerçekliğe dayandırarak geleneği güçlendirmek, onu büyük 
bir değer ve saygınlıkla donatmaktır.9 O halde toplumun varlığının devamı demek, 
ilksel örneğin her seferinde aynı tazelik ve doğrulukla tekrarlanması demektir. Bu da, 
biz modernlerin adına “geçmiş” dedikleri yapının, arkaik insan için, dinsel ritüellerle 
daimi olarak tekrarlanması gereken ebedi bir şimdi görünümünde olduğunu göster-
mektedir. Öyle ki, hâlihazırdaki şimdiler, geçmişte kalmış bu ebedi şimdinin sönük 
ve eksiklik tekrarlarından başka bir şey değildir. Bu özgün zaman ve geçmiş algısının, 
günümüz insanının, yazının girişinde kısaca ifade edilmeye çalışılan modern zaman 
duyumundan son derece farklı bir anlayışa dayandığı görülmektedir. 

Modern insan, ideali daima gelecekte görür; arkaik insan ise geçmişte. Modern 
zaman ve tarih duyumumuz çizgisel-ilerlemeci bir boyuta sahip olmakla, bize gele-
ceği bir ideal olarak sunar. Yani insanoğlu, bir evrimsel gelişim sürecinin tabii neti-

6  Eliade, M. Ebedi Dönüş Mitosu, çev: Ümit Altuğ, İmge Kitabevi, Ankara, 1994.
7  Cassirer, E., Mitik Düşünme, çev: Milay Köktürk, Hece Yayınları, Ankara, 2005, sf: 70.
8  Cassirer, 2005, sf: 70.
9  Malinovski, B., Büyü, Bilim ve Din, çev: Saadet Özkal, Kabalcı Yay., İstanbul, 2000, sf: 111-127.
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cesi olarak, giderek aydınlanan, bilim ve teknolojinin sağladığı ilerlemelerce daime 
ileriye atılan ve kusursuz yahut kusursuza yakın biçimini ancak gelecekte bulabi-
lecek bir varlıktır. Aslında o, bir bütün olarak, daima oluşmakta olan bir şeydir ve 
bu oluşum süreci ancak uzak bir geçmişte –o da belki– sonlanacaktır. Geçmiş de, 
günümüz koşulları ve şartları altında her dönemde yeniden yaratılıp yorumlanabilir 
bir yapıdadır. Bu anlamda, bir kaynak olarak geçmiş, henüz tamamlanmış sayılmaz. 
Günümüz amaçları ışığında seçici olarak aktarılıp hatırlanmaya müsait bir yapıdadır. 
Çünkü insan, tarihsel gelişim süreci içinde bugününün ve geleceğinin bilgisi ışığında 
geçmişini de daima yeniden bozup yapar. Nitekim birkaç yüzyıl öncesinin Batılısına 
göre Adem’in evladı olan insan, sonraları maymundan türetilir olmuş; günümüzde 
ise insanlığın uzak kökenlerini yıldızlarda aramak yeni bilimsel jargonun bir parçası 
haline gelmiştir. O halde geçmiş ve gelecek de, tıpkı yeni gelişmeler ışığında daimi 
olarak değişip duran şimdimiz gibi yüzer gezer bir yapıdadır. 

Daha da öteye geçilerek, bu zaman anlayışının modern bilimi de belirlediği ve 
dahi zaman duyumumuzun bilim tarafından belirlendiği söylenebilir. Nitekim mo-
dern “deney” kavramımız henüz gerçekleşmemişe, ortaya çıkmamışa dair bilgiler 
sunar bize. Bilgiyi a posteriori olarak, gözlem ve keşifle, daimi bir yenilik medarı 
olarak kazanmak ve öğrenmek marifet kabul edilir. Modern adam, bilgiyi gelecekte, 
deneyde, keşifte arar. Oysa arkaik insan ve hatta klasik çağların insanı bilgiyi geçmiş-
te aramakta, oradan almakta, önceden kayda geçirilmiş olana, bir kez ortaya çıkmış 
olan hakikatin kaydına bakmaktaydı. Bilgisinin ana kaynağı, bellek içeriği ya da me-
tindi. Onun için bilgi ve bilgelik, her halükarda ve daima hatırlamak ile bir biçimde 
ilişkili olmuştur. Klasik çağların en büyük düşünürü olan ve belki de düşünsel temel-
leri açısından tüm klasisizmi özlü biçimde belirleyen Platon’da, bilginin anımsama 
olarak sunulması son derece anlamlıdır. 

Uzak geçmişin sisi pusu arasında yitip gitmiş Altınçağ ideali, kayıp mükemmel 
geçmiş tasavvuru, arkaik ve klasik insan için belleği, yani anımsamayı en değerli bil-
gi kaynağı haline getirmekteydi. Hiç kuşkusuz arkaik insanın geçmiş tasarımı ile kla-
sik çağ insanının, örneğin Platon’un geçmiş tasarımı her bakımdan örtüşmemektedir 
ama bu temel değerlendirme bakımından özlü bir benzerlik taşıdıkları reddedilemez. 
Modern insan ile arkaik-klasik insanın, geçmiş tasarımlarını oluştururken takındıkla-
rı bu iki farklı tutum, hangi türden zaman anlayışlarına dayanmaktaydı? Arkaik-kla-
sik insan için zamanın akışı kaynaktan, yani idealden, hakikatten uzak düşmektir. Bu 
düşünceye gerek animist öğretilerde, gerek Antik Yunan felsefesinin birçok önem-
li figüründe, gerek Yahudilik, İslam, Hıristiyanlık gibi tek tanrılı dinlerde, gerekse 
uzak Asya’nın büyük hikmet öğretilerinde rastlamak mümkündür. Modern insan 
içinse zamanın akışı ideale biraz daha yaklaşmaktır ve gerek Komünizmde, gerek 
Pozitivizmde, gerek evrimcilikte, gerek aydınlanma düşüncesinde, kısacası modern 
dönemi belirleyen hemen tüm büyük öğretilerde bu anlayışın türevlerine rastlamak 
mümkündür. Kısacası zamanın akışı klasik-arkaik insanı idealden uzaklaştırırken 



Arkaik ve Modern Bir Tasarım Olarak “Geçmiş” Kavramı 195

moderni ona yaklaştırır. Belki bu yüzden modernin dünya duyumu eksiktir; henüz 
tamamlanmamış, oluşmamıştır. Çünkü ideal olan tarihsel bir açınım içindedir ve bu 
açınım henüz tamamına ermiş değildir (Burada Marksizmi ve Hegelciliği anmamak 
elde değildir). Arkaik-klasik insanın dünya duyumu ise sönük ve siliktir. Çünkü ideal 
olan, yani tam ve yetkin olan geçmişte, mitsel ilk zamanda kalmıştır ve geçmişteki o 
idealin anısı birçok doğuşlar ve ölüşlerle, birçok dünya olaylarının araya girmesiy-
le silinmeye, unutulmaya yüz tutmuştur. Bu yüzden modern insan “öğrenir”, klasik 
insan ise “anımsar.” Bu anlayış klasik çağın en büyük düşünürü olan Platon’da en 
doruk noktasına ulaşmıştır.

Bu noktada önemli ve tamamlayıcı bir soru sormak mümkündür; acaba arka-
ik-klasik insan geleceği nasıl bir tasarım doğrultusunda kavramaktadır? Bu sorunun 
yanıtı açıktır; mademki insanın dünyevi yaşamı, ilk örneğin sonsuz kere yinelen-
mesi esasına dayanır ve mademki –bilhassa Yunan özel örneğinde– evren döngüsel 
bir zamansallığa sahiptir, böyle döngüsel bir evren düzeninde geçmişin bilgisi aynı 
zamanda geleceğin de bilgisi anlamına gelir. O yüzden bilge, belleğinde geçmişi ta-
şırken orada aynı zamanda geleceği de görür. Yani bellek, yalnızca geçmişin değil, 
geleceğin de taşıyıcısıdır. İnsan geçmişini anımsamakla “geleceğini de anımsamış” 
olur. Nitekim antik-klasik hikmette bilgelik daima “tamlığın, bütünlüğün bilgisi” 
olarak sunulur ve bu anlayışta geçmiş, şimdi ve geleceğin hep birlikte bir bütünlük 
halinde algılandığı derinlikli bir zaman kavrayışına göndermede bulunulduğu söyle-
nebilir. Klasik çağ düşünürlerinin belki de en büyüğü olan Platon, bilgenin kavrayı-
şının bütünlükle ilişkili olduğunu, bir bütünlük kavrayışı olduğunu Devlet’in birçok 
yerinde dile getirmektedir.10 Platon’da görünür dünya geçmişe, bugüne ve geleceğe 
yayılmıştır ve kendi bütünlüğü içinde ebedi bir suskunlukla zamansız ve mekânsız 
olarak öylece duran ilk kusursuz örneğin (ideaların) zamanda ve mekânda açınmış 
hali gibidir. Onu geçmişi, bugünü ve geleceği ile bir bütün olarak yeniden anlamak 
ve canlandırmak, bir anlamda ideanın, görünür evrendeki bir izdüşümünü yaratmakla 
özdeştir. Tersten söylenecek olduğunda; ideanın bilgisini görünür dünyaya yansıtmak 
demektir. 

Platon’da ilksel, zamansız mekânsız gerçekliğin bu şekilde kavranması ve yaşan-
ması düşüncesinin Antik Yunan’da bazı ardılları olduğu kuşku götürmez. Dionysos-
Orpheus gizem öğretileri bu ardıllara en açık örnektir. Bu anlayışta, görünür dünya ve 
o dünyayı dolduran insanlar ya da şeyler, kendinde bir gerçekliğe sahip değillerdir. 
Gerçeklik Dionysos’tur. Onda her şey yiter. İnsan yaşamak için ona geri dönmek, 
geçmiş tanrısallığa dalmak zorundadır. Orpheusçu parşömenlerde gizemli esrimeyi 
arzulayan, törene kabul edilen kişi şöyle der: “Susuzluktan yandım, ölüyorum, çabuk 
bana Mnemosyne bataklığından kaynayan soğuk su verin.” Mnemosyne, yani bellek, 

10  bkz. Devlet, 475b, 485b, 486a, 486d (Platon, Devlet, çev: Sabahattin Eyüboğlu-M. Ali Cimcoz, İş 
Bankası Yayınları, İstanbul, 1999).



196 Serdar Uslu

insanın susuzluğunu giderir, ona can verir, onu ölümün kuraklığından kurtarır. Bel-
leğin yardımıyla ölümlü olmak yerine tanrı olurum. Bellek, yaşam, Tanrı; bunlar, bu 
dünyaya ait olan unutuluşa, ölüme ve insana karşı gizemli zaferlerdir. İnsan geçmişin 
uçurumunu aşarak Dionysos’la özdeşleşir.11 Bu anlayışta, Dionysos’un zamanına ka-
tılmak, ilksel değişmez gerçekliğin parçası olmak esasının güdüldüğü açıktır.

O halde gerek Dionysosçulukta, gerek Platonculukta, insanın kendisini değiş-
mez, ideal bir gerçekliğin parçası haline getirmek, o gerçekliği kavramak ve yaşamak 
suretiyle anladığına şahit olmaktayız ki, bu da bizi arkaik-klasik zaman ve geçmiş 
duyumunun iki farklı türeviyle karşı karşıya getirmektedir. Fakat Platon’da, işaret 
edilen değişmez ilksel gerçekliğin belli bir geçmiş tasarımından ziyade zamansız 
mekânsız bir aşkınlıkla; idealarla ilişkilendirildiği dikkatlerden kaçmamaktadır. Ya-
zının başından beri, arkaik-klasik insanın ideali daima geçmişte aradığı, bugünkü 
gerçekliği de bir anlamda geçmişe katılarak, onu yeniden var ederek elde ettiği, çün-
kü uzak mitsel geçmişin değişmez bir hakikati temsil ettiği ve tüm gerçekliğin bu 
hakikat aracılığıyla var edildiği vurgulanmakta. Fakat Platon’da değişmez hakikatin 
uzak mitsel geçmişle değil, idealar üzerinden temsil edildiği herkesin malumudur. O 
halde Platon’un idealar öğretisi, bu arkaik-klasik geçmiş tasarımları açısından nasıl 
bir yere oturtulabilir? 

Bu yazının temel vargısı, Platon’da, geçmiş bilgisinin bir varlık bilgisiyle yer 
değiştirdiği ve bunun da Batı düşüncesinin gelişim seyrinde çok büyük bir kırılmaya 
işaret ettiği yönündedir. Bunun ne anlama geldiğini ortaya koymadan önce Platon’un 
düşüncesinde mitosların, özellikle de insanın uzak geçmişine ilişkin mitosların nasıl 
bir işleve sahip olduğunun belirlenmesi gerekir. Zira Platon, bazı eserlerinde insanın 
uzak, mitsel geçmişinde olup bitenlere ilişkin ilginç mitoslar anlatmakta ve bu mi-
toslar üzerinden adeta bir geçmiş tasarımı oluşturmaktadır. Devlet diyalogunda bunu 
adeta bir misyon olarak benimsediğini belli edecek şekilde konuşur; “Mitoslarda ne 
olduğunu bilmediğimiz bir eski gerçeği bize en uygun gelen biçime sokmakla, yalanı 
yararlı kılmış olmuyor muyuz?”12 Bu soru cümlesi Platon’un uzak geçmişe ve ona 
ilişkin mitoslara bakışını belirleyen motivleri saptamakta eşsiz bir öneme sahiptir. Bu 
esasa göre söz konusu mitoslar, gerçekte nasıl olduklarını bilmediğimiz ve asla bile-
meyeceğimiz uzak geçmişteki olayları bize yararlı ve uygun bir kılıf içinde sunmak-
tadırlar; geçmişi kurmakta ve bunu aynı zamanda onu ıslah ederek yapmaktadırlar. 
Platon’un, mitoslar üzerinden bir geçmiş tasarımında bulunulabileceğinin, geçmişi 
bugünün insanının yararını gözeterek yeniden kurulabileceğinin ayırdında olduğu 
anlaşılmaktadır. Nitekim serlerinin birçok yerinde mitoslarda doğruluk payı bulu-
nacağını vurgular.13 Fakat eserlerinde yer verdiği mitoslar dikkatle incelendiğinde, 

11  Colli, G., Felsefenin Doğuşu, çev: Fisun Demir, Dost Kit., Ankara, 2007, sf: 27.
12  Devlet, 382d.
13  bkz. Phaidon, 61b; Phaidros 259cd; Yasalar 682a. (Platon, Phaidon, çev: H. Ragıp Atademir-Kemal 

Yetkin, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 2001; Platon, Phaidros, çev: Hamdi Akverdi, 3. Baskı, Ankara, 
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bunların, nihai bir amacın tahakkukunda, akli uslamlamalarla yararlı bir işbirliği, bir 
“işbölümü” yaptıkları görülmektedir. Bu mitoslar, aslında Platoncu öğretiyi bütünle-
yecek veriler sağlayan sorun alanlarına yönelmiştir. Platon’un mitosları ya ruhun ya-
pısına, ya dünyanın başlangıç zamanlarına, ya ölüm sonrası yaşama ya da Tanrıların 
durumlarına ilişkindir. Bunların tümü de, felsefenin üzerinde pek konuşamayacağı ve 
en yetkin uslamlamaların dahi haklarında lal-ü ebkem kesileceği müphemlikler içe-
rir. Bir anlamda felsefi söylemin sustuğu yerde mitsel söylem konuşmaya başlamakta 
ve bu ikisi birbirlerini tamamlamaktadır. 

Platon’un insanlığın ilk günlerine ya da dünyanın uzak geçmişteki mitsel zaman-
larına ilişkin mitosları da bu genel belirlemeye dâhil edilebilir. Yani bir anlamda uzak 
geçmişe ilişkin mitoslar görünür dünyanın bugününe ilişkin bilgimizi tamamlayıcı 
bir mahiyet arz eder, akıp giden zamanın ilk günlerine ilişkin malumatlar sunarlar. 
Yani görünür dünyanın bugününe ilişkin bilgimizi tamamlamak işlevini üstlenirler. 
O halde onlar, tıpkı gözleme ilişkin sanı esaslı bilgilerimiz gibi, oluşun alanına ta-
bidirler ve o alana dair sanı esaslı bir bilgi verirler. Gerçekten de Platon mitos dili-
ni kullanarak geçmişten söz ederken her hâlükârda bu dünyadan, duyularımıza ve 
sanılarımıza hitap eden bu dünyanın mazisinden, bu dünyanın olaylarından söz et-
mekte değil midir? Ona göre idealardan, yani bütünlüğü, değişmezliği, zamansızlığı 
ve mekânsızlığı içindeki aslî gerçeklikten, ideal yetkin gerçeklikten, yani idealardan 
söz etmeyen her konuşma, büsbütün asılsız değilse bile, asıldan uzak bir konuşma 
olacaktır. Bu durumda güneşin doğudan doğup batıdan battığını söylemekle, bir za-
manlar bunun tam tersinin olduğunu söylemek arasında14 insanların şimdi müsta-
kil varlıklar olarak yeryüzünde seyran ettikleri halde bir zamanlar birbirlerine iki-
şer ikişer yapışık olduklarını söylemek arasında15 ne gibi bir fark olabilir? Gerçekte 
şeylerden söz eden her konuşmaözünde idealar arası ilişkilere dayanmalıdır ve eğer 
bu tür bir ideal konuşma güneşin batıdan da doğabileceğini söylemeye el veriyorsa, 
yani ideaların bilgisi onların bu türlü bir duyusal ilişki içinde de bulunabilecekleri 
sonucunu doğruyorsa, Platon açısından, duyulur dünyada bunun bir zamanlar böyle 
olmuş olduğunu söylemenin hiçbir abes tarafı yoktur. Bir şey zamanda ve mekânda 
gerçekleştiği sürece onun kesin doğruluğundan zaten asla söz edilemez. Bu durum-
da mitos söylemi ile duyulur olana ilişkin sanı esaslı söylem arasında özce bir fark 
yoktur. Uzak geçmişe ya da geleceğe (örneğin ruhun ölümden sonraki yaşamına) 
ilişkin mitoslar duyulur dünyanın bugününe dair gündelik bilgimizi bütünler ve onu 
geçmişi ve geleceğine bağlar. O halde Platon’da üç söylem alanını birbirinden kesin 
biçimde ayırmamız gerekir; bugünün dünyasına ilişkin söylem, bugünün dünyasının 
tabii bir uzantısı olan fakat duyusal gözlem alanımıza bir biçimde dâhil olmayan mit-

MEB, 1997; Platon, Yasalar, çev: Saffet Babür, İstanbul, Kabalcı, 1998) 
14  bkz Devlet Adamı, 272e (Platon, Devlet Adamı, çev: Behice Boran-Mehmet Karasan, Sosyal Yayınlar, 

İstanbul, 2001).
15  bkz. Symposion, 190e (Platon, Symposion, çev: Cenap Karakaya, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 2000).



198 Serdar Uslu

sel alanlara ilişkin söylem ve idealara ilişkin söylem. Bunlardan ilk ikisi birbirlerini 
bütünlerler ve bize hep birlikte bütünlüklü bir maddi dünya resmi sunarlar. Öyle ki, 
bu dünya resmi, bugünkü zamanı (şimdiyi) geçmiş ve geleceğe bağlar ve böylece onu 
yapı bakımından bütünler. O halde Platon’un, son kertede mitosu bir tür bilme formu, 
bir bilme aşaması, belirli bir nesne alanıyla mecburi uygunluk taşıyan ve bu alana 
tam karşılık gelip onun upuygun ifadesi olan bir yapı olarak anladığı söylenebilir. 
Böylece Platon’da mitos felsefi bakımdan aklamış olur ama bu aklama aynı zamanda 
mitosun felsefi bakımdan hükümsüz kalması sonucunu doğurur. Platon’a göre mitos, 
belki bir kavram içeriği taşımaktadır ama içinde yalnızca oluşun dünyasının beyan 
edilebildiği bir kavram dilidir bu16 Platon’un mitosa kendince bir geçerlilik verdiği-
ni, bunun başlıca sebebinin de aklın, ruh, ölüm ötesi yaşam, insanlığın ilk durumu, 
evrenin ortaya çıkışı gibi konularda yetersiz kalması olduğunu söyleyen Edelstein’in 
değerlendirmeleri de bu tespitlerle paralellik arz etmektedir.17 

O halde Platoncu geçmiş tasarımı, geçmişin bir uzak ideali temsil ettiği düşün-
cesine dayanıyor olması nedeniyle (ki Devlet Adamı’ndaki Kronos Çağı mitosu bu 
düşüncenin en yetkin örneğidir)18 arkaik-animist geçmiş tasavvurlarının bir örneği-
dir fakat ona nihai bir gerçeklik kaynağı olma vasfı atfetmiyor olması nedeniyle de 
onlardan ayrılır. Aslında Platon’un eserlerinin birçok yerinde ideal örneğin daima 
geçmişte aranması gereğine işaret eden pasajlara rastlamak mümkündür. Örneğin, 
Kratylos diyalogunda sözcüklerin zamanla uğradıkları değişimler tartışılırken zama-
nın işinin sözcükleri değiştirmekle sınırlı olduğuna değinilir. Üstelik bu değişimler 
tarihsel bir nitelik taşımazlar çünkü keyfi, tesadüfi, düzensiz ve yararsızdırlar.19 Yani 
Platon’a göre zamanın akışı ya da “tarih” dediğimiz şey daima bozmakta, kaynaktan 
uzaklaştırmakta, keyfi, yararsız ve düzensiz olgularla gerçekliği deforme etmektedir. 
Bahsi geçen diyalogda Platon, insandan çok daha yüksek bir gücün şeylere ilk adları 
verdiğini ve bu adların kaçınılmaz biçimde doğru adlar olduğunu söyledikten son-
ra20 bunların tarihsel süreç içinde uğradıkları deformasyonlardan dem vurur. Aslında 
zamanın akışına tabi olan her şey ve dolayısıyla dünyanın yaşamına ilişkin mitsel 
anlatılar da, işte böyle ilksel hakikatin keyfi ve düzensiz deformasyonları ile doludur. 
Platon’da insan bir anlamda “nisyan ile maluldür.” Mitos birçok unutulmuşluklar-
la doludur, insan zihni unutulmuşluklarla doludur ve dil unutulmuşluklarla doludur. 
Hepsinde de hakikat, zamanın tahribatlarının sonucu olarak birçok unutuluşlarla sa-
rılı halde derinlerde uyumakta ve Platon’un amacı bunların tümünü birden unutul-
muşluklarından kurtarıp özlerindeki hakikate erişmektir. Bu yüzden ona göre her tür 

16  Cassirer, 2005, sf: 17.
17  Edelstein, L., The Function of the Myth in Plato’s Philosophy, Journal of the History of Ideas, Vol 10, 

No. 4, 1949, sf: 464.
18  Devlet Adamı, 269d-274e.
19  Veyne, P., Yunanlılar Mitlerine İnanmışlar mıydı?, çev: M. Alkan, Dost Kit., Ankara, 2003, sf: 93-94.
20  Kratylos, 389a; 391e.
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bilme bir anımsamadır ve tüm Platoncu mitoslar insanı hatırlamaya çağırırlar. Ona 
maziyi resmederler. Platon’un, “maziyi resmetme” genel nitelemesine uymayan tek 
bir mitosu bile yoktur. Platon mitoslarında ya insanı bu yaşamından önceki yaşamını 
anımsamaya çağırır ya da yeryüzündeki ilk günlerini anımsamaya. Platon’da mitsel 
anlatı, bugüne dair tam bir suskunluk içindedir. Fakat mazi söz konusu olduğunda du-
rum bütünüyle değişir. Aslında Platon’un eserlerinde geçen bütün mitosların, dikkatli 
biçimde incelendiklerinde son kertede bir geçmiş tasarımına dönüştürülebilecekleri 
görünür. Örneğin öte dünyaya ilişkin anlatılar insanın zaten daha önce bulunduğu bir 
yeri anlatır, o yeri anımsatırlar. Ruhla ilgili mitoslar ruhun geçmişteki ve gelecek-
teki (döngüsel zaman anlayışı bakımından gelecek de bir mazi olduğunda göre her 
seferinde daime geçmişteki) yaşamından dem vururlar ve bunların tümü de aslında 
bir geçmiş tasarımının parçalarıdırlar. Fakat böyle bile olsa, Platon insanı vardırmak 
istediği nihai doğruluğu, yetkin ve ideal gerçekliği asla bu geçmiş tasarımı üzerin-
den vermez. Onda gerçeklik bir mazi tarafından taşınan bir şey olmaktan çıkmış, bir 
varlık öğretisine dönüşmüştür. Bütün bu değerlendirmelerden sonra Platon’un arkaik 
geçmiş tasarımı bilgisini nasıl varlık bilgisine dönüştürdüğü ortaya konabilir artık. 

Yunanlıların to on (varlık) sözcüğüne yükledikleri anlamın bir boyutu genellikle 
görmezden gelinmektedir. Bu sözcük Eski Yunan dilinde her şeyden önce “geçmişte-
ki ve gelecektekileri karşıt olarak şimdi var olan, hâl, hâzır, hâl-i hazır olanları ifade 
etmekte kullanılmaktaydı.21 Bu anlam, bir bakıma sözcüğün birinci elden dile getir-
diği naif gündelik anlamı vermekteydi. Yani mitoslar insana her seferinde bir geçmişi 
resmetmektelerken, bunun tersine onta (on), ebedi bir şimdidedir. O düşünen akıl 
için daima olduğu o aynı yerdedir. Oysa mitik olan geçmişe ya da geleceğe dairdir. 
Bu anlamda o, onta sözcüğünün yüklendiği anlamlar bağlamında düşünüldüğünde, 
aslında bir varlık söylemi değildir ya da (eğer böyle bir şey mümkünse) o hale getiril-
mesi gereken bir şeydir. Aslında idea da mitik olan da hâlihazırdaki zaman ve mekân 
duyumumuza uymazlar. İdea, zaman ve mekânla hiçbir ilişkisi olmayan bir yapı iken 
mitik olan uzak geçmişte kalmış bir zamansallık ve mekânsallıkla, kutsal bir köken 
zaman ve mekân ile ilişkilidir. Platon, arkaik insanın hakikat ile insan arasına koy-
duğu o aşılmaz zamansal ve mekânsal uzaklığı gidermeye çalışmış ve bunu, ideayı 
zamansız mekânsız bir anlıksal şimdide anlayarak yapmıştır. Artık gerçeklik, bir ilk-
sel zamana katılmak ve onu mükerreren yaşayıp var etmekle değil, salt akılsal olan 
ve daima aklın erişimi dâhilinde olan bir yapıyı, yani varlığın kendiliğini ifade eden 
şeyi kavramakla elde edilecektir. Platon’da insan, anımsamakla yükümlüdür ama 
anımsaması gereken şey arkaik-animist insanınki gibi uzak geçmişin ilksel olayları 
değil, ideaların aklî bilgisidir. Felsefe bir ebeliktir artık. Ölümden yaşam çıkartma, 
unutuluştan anımsama ya da yaşam türetmektir. Tam da bu noktada Yunan mitoloji-

21  Peters, F. E., Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü, çev: Hakkı Hünler, Paradigma Yayınları, İstan-
bul, 2004, sf: 259.
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sinde ölümün hep bir unutma ile birlikte geldiğini ve Hades’e gidenlerin önce Lethe 
yani unutuş ırmağından geçtiklerini anımsamak yerinde olacaktır. Bu arkaik Yunan 
anlayışına göre ölünün bir belleği yoktur ve ölü olması biraz da bununla ilgilidir.
Oysa Platon’da unutuş doğumla birlikte gelir (bkz. Phaidon, 75d-76a). Felsefenin 
amacı, dünyaya gelmeden önce edindiği bilgileri unutan ruhu ikinci kez doğurtmak, 
yani ona gerçeği bir kez daha anımsatmaktır. Ölü bedenden (maddeden) canlı bir ruh 
doğurmaktır. Zaten doğurmak, meydana getirmek, orada öylece gizli olarak duranı, 
bir imkânı yokluktan varlığa getirmekten başka bir şey değildir. O halde o, bir an-
lamda evrenin yüce mimarının, Demiourgos’un etkinliğini tekrarlamak, Tanrı gibi 
olmaktır. Ruha ideaları anımsatmak, Ruhu aslında düzene sokmak, sınıra getirmek, 
doğurtmaktır ki Demiourgos’un evreni meydana getirirken yaptığı tam olarak budur. 
Felsefe, bir anlamda ruhu, zindanı olan bedenden çıkarmaktır. Platon, bizi değişmez 
bir gerçek tasarımına eriştirmiş görünmektedir. Yani anımsanması ve yeniden canlan-
dırılması gereken geçmiş, artık zamansal ve mekânsal bir düzlemde gelişen ve birçok 
değişken beşeri nitelikli yeryüzü olayıyla dönüşüp durmuş bir uzak mazinin yeniden 
anımsanması ya da yaşanması değil, zamansallığa ve mekânsallığa asla tabi olmamış, 
bu yüzden de asla değişmemiş olan bir mazinin, idealar âleminin anımsanması ve 
yaşanmasıdır artık.

Aslında özü itibariyle arkaik geçmiş tasarımlarına bir açıdan yakın duran bir 
anlayıştır bu. Çünkü arkaik insanın geçmiş tasarımında da, geçmiş daima orada bir 
yerlrde bir bellek içeriği olarak değişmeksizin durmaktadır fakat bu değişmez ger-
çeklikle insan arasına bir bellek etkinliği, bir anımsama fiili girmektedir. Elbette bu 
durum, geçmişin ideal biçimde yeniden yaşanmasına mani olmaktadır. Platon’da da 
böyle değil midir? Onda da ideaların yetkin örneğini zihinsel yetilerimizin elverdiği 
ölçüde canlandırmakla kalmaz mıyız? Bir anlamda arkaik insan için uzak geçmişte 
olmuş ilksel, kök olaylar Platon’un ideaları gibi bir yerlerde öylece duran ve anım-
sanması gereken bir değişmez hakikati temsil etmez mi? Burada aslında Platon’un, 
arkaik geçmiş tasarımlarının en son ve en yetkin örneği olduğunu ve herhangi bir 
geleneğin sonunu temsil eden her isim gibi, ondan belli ölçülerde ayrıldığını ve bu 
ayrılığın da Platon’un yaklaşımındaki felsefi-akli tarafların altını çizdiğini görmekte-
yiz. Gerek arkaik insanın geçmişi olsun, gerekse klasik bir düşünür olarak Platon’un 
ideaları, her ikisi de hakikati temsil eder ve bu hakikat “anımsanması” gereken bir 
hakikattir. O halde ideali gelecekte arayan modern insanın zaman duyumundan ve 
geçmiş tasarımından bu bakımdan ayrılmakta ve bir “arkaik-klasik geçmiş tasarımı” 
ifadesini anlamlı kılmaktadırlar. 
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MODERNİZMDE BEN VE İDEALİZM

Mehmet Günenç*

THE I IN MODERNISM AND IDEALISM

ABSTRACT
In this article it has been shown the process of construction of ‘I’ in the 
modernity which started with Descartes. This construction process, started with 
the sentence “I think therefore I exist”, had been continued by Kant. However, 
this I, were faced with deepened problems because of Kant’s critics. German 
Idealism wanted to correct this problematic I. The purpose of this article is to 
explain that correction in question.
Key Words: Construction of I, modern understanding of subject, Idealism.

ÖZET 
Bu makalede modernizmin ben anlayışının nasıl inşa edildiği Descartes’ten baş-
layan süreçte gösterilmeye çalışılmıştır. Descartes’in “Düşünüyorum o halde 
varım” cümlesiyle başlayan benin inşası Kant ile ilerlemeye devam etmiştir. Ne 
var ki söz konusu olan özne Kant’ın eleştirileriyle daha derinleşen bir benlik 
problemiyle karşı karşıya kalmıştır. Alman İdealizmi öznenin sorunlu ben anla-
yışını düzenlemek istemiştir. Makalemizin temel amacı söz konusu olan düzen-
lemeyi açıklamaya çalışmaktır.  
Anahtar Kelimeler: Modern felsefede Ben inşası, modern özne anlayışı, İde-
alizm.
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Descartes’in öznesinin şüphesi sonuçları itibarıyla değerlendirildiğinde metodik 
olarak nitelendirilir. Buna karşın bu şüphe aynı zamanda yalnızlaştırıcıdır. Nitekim 
söz konusu şüphe hiçbir modern filozofun kabul etmediği ama hepsinin de kenarında 
durduğu solipsizme doğru giden yolu açmıştır. Çünkü şüphe ettiğinden şüphe etme-
nin tutarsızlığına dayanmak haricinde herhangi bir yol bırakmaz düşünene. Descar-
tes’in sonrasında Kant, “Düşünüyorum o halde varım” sözünden hareketle ortaya 
çıkan ve problematik idealizm olarak nitelendirdiği Descartes’in özne anlayışını eleş-
tirir.1 Bu bağlamda Kant öznenin düşünme işlevinin Ben olarak nitelendirilmesini 
paralogism olarak adlandırır.2 Aslında Kant sorunlu olarak gördüğü bu idealizmin 
eleştirisini yaparken modern öznenin kendisini tümden reddetmeyi amaçlamıyordu. 
Ama Kant bu özne ile Ben arasında bir mesafe koymaya çalışırken Kant’ı yorumla-
yarak felsefe görüşünü oluşturan idealizmin düşünürleri bu Ben’i mutlaklaştırmaya 
çalışacaktır. İdealizm için Kant’ın öznesi (dünyayı ve kendisini) bölmekteydi. İşte 
bu makalede modern felsefenin Descartes’le başlayan özne ve onun zorunlu versi-
yonu olan Ben’in oluşum ve gelişim sürecini sorunlarıyla beraber değerlendirmeye 
çalışacağız. Bu bağlamda Descartes, Kant ve Alman İdealizm’ini3 belirli bir çizgi 
içerisinde işleyeceğiz. 

Descartes’in Sorunlu Ben Anlayışına Karşılık Olarak 
Kant’ın Eleştirisi’nde Ben  

“Düşünüyorum o halde varım” sözü insanın sadece düşünen bir nesne yani özne 
olduğunun ötesinde bir anlam taşır. Burada öznenin ancak ve ancak kendi varlığının 
bilincinde olmaktan hareket edebileceği gözlemlenir. İşte öznenin bu bilinci sonucu 
ortaya çıkan Ben, modern felsefenin merkezine yerleşmiştir. Kant buna kendi fel-
sefesinden bakılınca doğru gözüken ama Descartes için pek de anlamlı olamaya-

1  Kant, Immanuel, Critique of Pure Reason, trans. Norman Keimph Smith, St Martin’s Press, Newyork 
1929, B275. Bundan sonra KrV olarak geçecektir.

2 Kant, a.e. A341/B399.
3 Bundan sonra idealizm olarak geçecektir. İdealizmin ampirik anlamda kurucusu olarak kabul edilen 

Berkeley’in bulunduğu İngiliz çeşidini unutmamak lazımdır. Bunun yanında Alman İdealizmi’nin sı-
nırlarını çizmek çok kolay değildir. Nereye tam olarak dayandığı ve nereleri tam olarak etkilediği 
diğer akımlara nazaran daha girifttir. Bunun önemli bir nedeni İdealizmin etkilenmesini ve etkileme-
sinin diğer düşünce akımlarına nazaran çok daha belirli olmasıdır. Bir anlamda İdealizm, kendisinden 
önceki Descartes, Kant gibi filozofların felsefelerini yorumlayarak ve Marx, Hölderlin, Kierkegard, 
Sartre gibi filozofların da kendilerini yorumlamasını sağlayarak sınırlarını belirlemeyi zorlaştırmıştır.  
Bkz. Abdurrahman Aliy, “Alman İdealizmi ve Fichte’nin Subjektif İdealist Tanrı Kavramı”, Kutadgu 
Bilig 19. sayı, ss.321-322.
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cak iki eleştiri getirmiştir. İlk olarak salt düşünmeden hareketle Ben’in varlığının 
kanıtlanamayacağını iddia etmiştir. İkinci olarak Descartes, düşünmede, düşünenin 
yanında düşünülenin olması gerektiğini hesaba katmadığından, ortaya çıkan Ben’in 
ne ve nasıl olduğu üzerinde konuşma imkânı yoktur. Aslına Ben hep düşünendir ve 
düşünülen olmayacağı için ne olduğundan bahsetmek mümkün olmayacaktır. Bu, 
problematik yani aşılamayan bir idealizmdir. Kant bunun farkında olduğu için söz 
konusu idealizmi problematik olarak adlandırmış ve çözümü öznenin kendisini Ben 
olarak bilmesini sınırlandırmakta bulmuştur.

 Bu aşamada idealizm farklı bir noktaya işaret ederek çıkış yolu bulmak ister. 
Her düşünmenin aslında yargılama faaliyeti olarak tasavvura ve tamalgıya dayan-
masını analiz eder. Bu bağlam içinde değerlendirildiğinde öznenin düşünmesinin bir 
karşıtlık içerisinde kendisini konumlandırdığını belirtir. “Düşünüyorum o halde 
varım” yargısı bile temelinde bir tasavvur biçiminin en temel ifadesidir. Bu nedenle 
Alman İdealizmi’nin kurucusu olan Fichte için “Ben varım ve doğrusu Ben yalın 
olarak varolduğum için varım.” cümlesi Descartes’e atıfta bulunarak ortaya koyulur.4 
Düşünülen nesne ile düşünen özne arasındaki karşıtlık aslında Ben’in düşünme biçi-
midir. Böylece hem Kantçı anlamda düşünmeyi ortaya çıkaran özne, hem de Descar-
tesçi anlamda özneyi ortaya çıkaran bir düşünme Ben’de birleşmiş olur.5  

Kant öznenin düşünme işlevi üzerinde tanımlanmasını kabul eder ama bu düşün-
menin sonucunda Ben denilen varlığın olmasına ya da onun bilgisine götürebilece-
ğini reddeder. Kant bunun yerine düşünmenin bir yargılama faaliyeti olduğunu öne 
sürerek öznenin kendi düşünme biçiminin yargının da biçimlerini belirlediğini vur-
gulamıştır. Söz konusu olan biçimsellik geleneksel anlayıştan çok daha fazla yargının 
içeriğini belirleyecek etkinlikteydi. Böylece Descartes’le başlayan sürece Kant’ın öz-
nesi, yargıda bulunan değil, yargıyı oluşturan olarak destek olur. 

Kant’a göre kavramlar tasavvurdurlar ve kavramlar aracılığıyla yapılabilecek 
olan yargılamalar da tasavvurun tasavvurudurlar. Görünüşler bilinçle irtibata geç-
tiklerinde ortaya algı çıkar. Nasıl ki, tasavvurun tasavvuru varsa algının algılanması 
veya bilincin bilinci olarak da tamalgı vardır. Algılamanın dağınık olmaması için 
bunların tasavvur, kavram, yargı gibi çeşitli aşamadaki belirli birlikler içinde olma-
ları gerekmektedir.6 Her bir birlikte yer alan farklı unsurları diğerinden ayıracak bir 
bilince ihtiyaç duyulur.7 Şu halde bir nesnenin diğeri ile özdeş olmadığının bilinme-
sinde mantıktan önce, bir tasavvurun diğerinden ayrı olduğu tamalgısına ihtiyaç 

4 Fichte, “Aenesidemus’un Eleştirisi”, Alman İdealizmi I: Fichte, Hazırlayanlar: Güçlü Ateşoğlu, Eyüp 
Ali Kılıçaslan, Doğu Batı, 2006, s.46. Fichte’nin burada geçen tüm eserleri için bu kaynaktan fayda-
lanılmıştır.

5 Fichte, a.g.e., s. 50.
6 Elbette sadece bu birliği değil öncesinde bir anı diğerinden ayıracak olan ve birleştiren Ben’dir. Kant 

buna Ben demez. Daha çok zihnin her türlü faaliyetinin farkındalığı olarak tamalgı der. 
7 Kant, KrV, A103-104.
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vardır. Ama Kant, Ben’in yargıyı oluşturacak kadar etkin olduğunu iddia edecek hem 
de bu etkinliği gerçekleştiren bir Ben’e ulaşmanın imkânsız ya da böyle bir Ben’in 
olmadığı sonucuna varacaktır. Bu nedenle idealist düşünürler, Kant’ın kendi felsefe-
sini doğru bir biçimde kuramadığını düşünmüşlerdir.8 Sonuçta anlığın saf kavramları 
olarak yargılara ve bu bağlamda kategorilere Kant tarafından merkezi bir rol veril-
mesine karşılık düşünen Ben’in anlaşılmasında idealizm için önemli olan tamalgı ve 
tasavvurdur. Bunlar Kant için de yargılama işlevini yerine getiren anlığı oluşturan 
önemli unsurlardır. Buna karşın Kant düşünen Ben’in resmini, dış dünyaya bakan du-
ruşu itibariyle çizmek ister. Hâlbuki yargıyı inşa eden özneden söz edilmek isteniyor-
sa o zaman öznenin dışarıya bakan duruşundan değil, bizzat öznenin kendisi olarak 
Ben’e yönelmek gerekir. Çünkü Schelling de belirttiği üzere “…kendi başına şey, pek 
belirsiz bir şey olduğu ve öyle varolmayacağı için (zira nesneyi bir şey, gerçek bir 
şey yapan şey, özneden gelmektedir), bir sonraki adım hiç tartışmasız, geriye sadece 
öznenin, Ben’in geriye kalmasıdır.” Bu nedenden olsa gerek, Kant’ın kategorileri 
ve yargısı yerine, tamalgı ve tasavvurun üzerinde yoğunlaşır idealizmin düşünürleri. 

Kant için tamalgının ne anlama geldiğini zaman formuyla olan ilişkisinde daha 
açık kılabiliriz. Ardı ardına gelen anların bir yığın değil de toplam oluşturmaları bun-
ların ayrımsanmalarını ama aynı zamanda aynı olduklarını düşünen bir bilincin yani 
tamalgının işidir. Zaman içinde bunları birbirinden ayıran ama aynı zamanda birleş-
tirerek bütünlüğü sağlayan tamalgının sentetik birliği’dir.9 Kant bu tamalgıya Ben 
adını verir. 

Kant’a göre hayalgücü ile anlık tamalgının sentetik birliğinde ortaklaşa çalışır-
lar. Çünkü hayalgücü olarak anlık, ayrımsama ve çağrışım gibi işlevleri yerine getirir. 
Buna karşın gerek bu çağrışım gerekse ayrımsama yani algılananların düzenlenmesi 
devamlı bilinçli olmayı gerektirdiğinden tamalgıya ihtiyaç duyulur. Düşünme faa-
liyetinin konusu olan yargılamada her metalin bir cisim olduğunu bilirken birleş-
tiren ama her cismin metal olmadığını bilirken de ayıran ama bütün bunları aynı 
düşünme altında yapan bir Ben idrakinden değil de Ben’in idrakinden bahsetmek 
gereklidir.10 Bu ayrım önemlidir. Çünkü Kant’ın özellikle Descartes’e karşı çıkarken 
belirtmek istediği husus, onun bir Ben idrakinin olmadığıdır. Kant’a göre yargıları 
sağlayan Ben’in kendisi yargılama konusu olamaz. Şu halde “Düşünüyorum o halde 
varım.” bir varlığı varsayabilir ama bir varlığa işaret edemez. Düşünme zaten dü-
şünenin varlığını gerektirir ama salt düşünme, Ben’in inşası için yeterli ve gerekli 
veriyi vermediğinden aslında kendisinin nasıl varolduğuna ya da ne olduğuna ilişkin 
bir bilgi de vermez. Sonuçta Kant için tamalgının sentetik birliğinde ortaya çıkan 
Ben, olduğu gibi değil de göründüğü gibi bilinebilir. Bu ise Ben’in görünüş olarak 

8 Fichte. a.g.e, s.49.
9 Kant, KrV, A107.
10 Kant, a.e, B142.
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kendisini konumlandırma imkânı olmadığından mümkün değildir.11

Descartes’in düşünme anlayışında ortaya koyulan Ben’in dedüktif değil de sez-
gisel olduğu söylenerek Kant’a yanıt verilebilir. Buna karşın Kant için “Ben tasarı-
mındaki öz-bilincim bir sezgi değil ama yalnızca düşünen bir öznenin kendiliğinden 
etkinliğinin anlıksal bir tasarımıdır.”12 Kant için düşünmek öznenin hiçbir zaman 
kendisinde ayıramayacağı bir durumdur. Mesela zaman sezgisinin ardışıklığı üret-
mesi anlığın da katıldığı bir düşünme eylemidir. Zaman doğrudan sezilir ama ardı-
şıklıkta düşünülür. Zaman sezgisi anlığın kuralları ya da sınırları içinde somutlaşır 
yani düşünülebilir hale gelir. Öyleyse düşünme ile sezgi birbirlerinden farklı olan 
ama düşünme ediminde asla birbirinden ayrılamayacak olan yetilerdir. Kant’ın bura-
da şöyle bir sonuca vararak Descartes’i eleştirebileceğini düşünebiliriz: Eğer Ben’in 
olduğu kabul edilecekse bunun ancak tamalgının zaman üzerinden matematikte so-
mutlaşmasıyla gerçekleşeceğini kabul etmek gereklidir. O halde bu Ben matematik-
sel bir Ben’dir. Nitekim Descartes cismin ne olduğunu değil, cismin neye indirgene-
bileceğini ortaya koyarken Ben’in matematiksel düşünme biçimini ifşa etmiş olur. 
Kant, Ben’in kendisinin böyle bir zorunluluğa sokulmasını kabul ederse de bunun 
yıkıcılığından kaçınmak için Ben’i teorik ve pratik olarak, dünyayı da fenomenal ve 
numenal olarak ikiye ayırmak zorunda kalır. 

Kant’ın Bölünmüş Ben Anlayışına Karşı İdealizmin Ben’i

İdealizm için bu şekilde parçalanmış bir ben ve dünya tasavvuru kabul edilemez. 
Bu nedenle tekrar “Düşünüyorum o halde varım” yargısının düzenlenmesine çalışılır. 
İdealizm için bu ifade Ben’in varoluş çabasını göstermektedir. Düşünmenin kendi 
içine yönelmesinin önemli bir adımıdır. Düşünen bir varlık olmak bir şeyin hem de en 
temel bir şeyin bilincinde olmaktır. Bu şey bilincin kendisidir. Aradaki fark insanın 
düşündüğünü fark etmesi değil, kendisini düşünmede fark etmesi ve bu fark edişin 
bir eylem olarak kurgulanmasıdır.13  

Bunun için İdealizm tarafından öznenin kendisini Ben olarak koyması teorik ak-
lın tamalgı kavramıyla ilgili olduğu kadar pratik aklın istediği eylem kavramıyla da 
ilgili hale getirilir. Kant için tamalgının transendental birliği Ben’i ifade etmekteydi. 
Buna karşın Kant’ın Ben’i, deneyimi yargılamada ortaya çıkan ampirik bir bilinçle 
sınırlandırılması gereken bir Ben’di. Çünkü nesnelerin yani çoklunun birleştirilme-
sinde bir işleve sahip olan (nesneyi) bildiğini bilen ama kendisini bilmeyen bir Ben 
söz konusuydu. Hâlbuki ileride daha detaylı olarak ele alacağımız Fichte’ye göre 

11 A.e.. B158.
12  Kant, Arı Usun Eleştirisi, Çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınları, 2008, B278. 
13 Fichte, a.g.e. s.52; ayrıca Schelling, Kant-Fichte, s.504.
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Ben, bir nesneyi algılamada olduğu gibi algılamanın konusu yapılmamalıdır. Ben’in 
Ben olarak bilinci bir eylemi ifade etmelidir. Gerek Kant’ta gerekse Descartes’te özne 
aslında düşünen bir nesne olarak kabul edilir. Bu haliyle özne, nesneyi düşünen nes-
ne ya da nesne için düşünen nesne olarak kabul edilmiş olur.14 Hâlbuki insanın bu 
biçimde düşünen nesne olarak kabul edilmesi onun düşünmesinin bir davranış olarak 
değersizleştirilmesi anlamına gelmektedir. İnsanın düşünmesi onun aslında hayvan-
dan farklı olarak eyleyen bir varlık olması anlamına gelmektedir. Ben’in yapmaları 
eylemdir; özgürlüğe dayanır. Hayvanın yapmaları ise davranıştır; zorunluluk içerir. 
Kant ancak pratik aklı ön plana çıkararak eyleme geçiş yapmaktaydı. İdealizmin ka-
bul etmediği husus, insanı teorik ve pratik olarak, dünyayı ise fenomenal ve numenal 
olarak ayırmakla öznenin parçalanmış bir hale sokulmasıdır. İdealizm, aklın teorik 
ve pratik olarak mutlak bir biçimde ayrılması yerine mutlak bir biçimde Ben altında 
birleştirir. Çünkü akıl tek bir akıl altında pratik ve teorik olarak ayrıldığının (Ben ola-
rak) bilincindedir. Teorik anlamda anlığın bağımlılığı pratik anlamda aklın bağımsız 
ve otonomluğunu anlamlı kılar. Bir diğer deyişle, kendisini teorik anlamda bağımlı 
kıldığını anlayan aklın pratik alana kayma çabası (ahlaki) bir eylemdir.15 Ben, teorik 
ve pratik olarak kendisini parçalamaz. Daha çok, bu iki alanı birleştirerek Ben olma 
tasavvurunu dahi, ahlaki hale getirir.   

Bu aşamada idealizme geçmeden önce arada olan bir grup filozofun eleştirilerin-
den bahsetmek gereklidir. Bu filozofların idealizmin alacağı şekli etkileyecek kadar 
önemli olduklarını belirtmemiz gerekir. Kant’ı dualist olması bağlamda tenkit eden 
filozofların başında gelen Jacobi’ye göre, Kant’ın mental etkinliğin içinde kendinde 
şeyden bahsetmesi sorunludur. Çünkü kendinde şeylik denilen kavram da nihaye-
tinde mental bir etkinliğin bakış açısını yansıtan duyumsal bir düzeydir. Bir diğer 
deyişle, “kendinde şey” demek dahi, insanın kendi mental etkinliğinin bir yansıması 
sonucu yapabileceği bir nitelendirmedir. Aslında Jacobi bu şekilde Kantçı öznel ba-
kış açısının egoizme nasıl sürüklediğini göstermeyi amaçlıyordu. Kant’ın göz ardı 
ettiği veya farkına varmadığı durum, duyarlılığın da bir bilinç içeriği olarak kabul 
edilmesi gerektiğidir. Yani duyarlılığımız bilinci gerektirdiği için duyumsananı de-
ğil, duyumsananın bilinç tarafından yorumlanmasını ancak bilebiliriz. Jacobi, Kant 
eleştirisinde temelde nesne olarak kabul edilen şeylerin aslında tasavvurlar olduğu 
için özneden bağımsız olarak bir nesneden bahsetmenin imkânsız olduğunu iddia 
etmektedir. Böylece Jacobi Kant’ın, Berkeleyci tarzda öznel bir idealist olduğunu ve 
onun felsefesinin nesnenin varlığına ilişkin olarak şüpheye götürdüğünü iddia eder. 
Nitekim Kant ilk eleştirinin ikinci baskısında idealizmin reddini yayımlayacak ama 
yine Jacobi’ye göre temelde farklı bir şey ortaya koymayacaktır.16

14 Mesela anlığın saf kavramlarının deneyim için olması gibi.
15 Fichte, a.g.e. s.52.; Bilim Öğretisi, s.205.
16 Will Dudley, Understanding German Idealism, Durham, GBR:Acumen, 2007, ss.49-50.
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Reinhold üzerinden Kant’ı aynı noktadan eleştiren Schulze’ye göre, Kant, ken-
dinde şeyler ile tasavvurlar arasındaki ilişkide tasavvurların üreticisi olarak anlığı be-
lirleyici kılmıştır.17 Böylece nesne kendinde şey olarak pasif, zihin ise aktif durumda 
kabul edilmiştir. Hâlbuki Schulze, bunun tersinin de gayet olanaklı olduğunu yani 
kendinde şeylere göre zihnimizin ayarlanmış olabileceğini öne sürmüştür.18 Buna pa-
ralel olarak Schulze, bir diğer eleştirisinde, Kant’ın ahlak teolojisinde bizzat karşı 
çıktığı kozmolojik eleştirinin durumuna düştüğünü iddia etmiştir. Kant’ın ahlak teo-
lojisinde ilkönce ahlak yasasının olduğu varsayılır ve daha sonra da buna uygun bir 
dünya düzeninin olduğu kabulüne geçilmiştir.19 Böylece ahlaki özneyi temele alarak 
bir dünya ve Tanrı tasarımına gitmek yerine neden böyle bir Tanrı’ya göre öznenin 
yaratıldığı kabul edilmesin sorusu Schulze tarafından sorulur. Schulze’ye göre, Kant 
burada kendi felsefesine de aykırı davranmaktadır. Çünkü kozmolojik kanıtta oldu-
ğu gibi deneyimde verili olan bir şeyi deneyimde ulaşılamayacak bir şey hakkında 
yargıya dönüştürmüştür. Bir diğer filozof Maimon’un eleştirisi, Kant’ın felsefesinin 
bahsi geçen düalist yönüne ilişkindir. Teorik ve pratik ayrımını zorunlu gören Kant, 
Maimon’a göre Descartes’in sorunlu düalist yaklaşımının farklı bir versiyonunu öne 
sürmüştür. Maimon’un yaptığı eleştiriyi felsefenin böylesi bir ikicilikten kaçınılması 
gerektiği şeklinde anlayabiliriz. Nitekim idealizm Ben’i merkeze alırken böylesi bir 
ikicilikten kaçınmanın yollarını arayacaktır.20 

Gerek Schulze gerek Maimon gerekse Jacobi’nin eleştirilerinde vurgulanan nok-
ta modern felsefede ortaya çıkan Ben’e ilişkindir. Çünkü Kant’ın felsefesi söz konusu 
olan modern Ben’in problematik durumunu aşma denemesinde dünyayı ve Ben’i böl-
mekten; parçalamaktan başka bir yol bulamamıştır. Bu anlamda söz konusu filozoflar 
Ben’in bu halini egoizme düşülme olarak kolaylıkla görebilmişlerdir. Buna karşıt 
olan ve özelde Kant’ın felsefesini ama genelde de felsefeyi Kant üzerinden gelişti-
rip sistem haline getirmek isteyen Reinhold, idealizmin dışında olsa da bir bakıma 
bu akımın başlatıcısı olarak kendisine felsefe tarihinde yer edinmiştir. Reinhold’un, 
Kant’ın felsefesinden etkilenmesi iki yönlüdür. Bir yönüyle Kant’ın transendental 
idealizmini kabul etmiş, bir diğer yönüyle ise Kant’ın bu idealizmin sınırları içinde 
kalan felsefesinin bir bilim olma imkânına ilişkin Kant tarafından yapılan deneme-
nin başarısız olduğunu ve tamamlanması gerektiğini düşünmüştür. Böyle bir birliğin 
imkânını Reinhold, özellikle tasavvurların bilinçle olan ilişkisi üzerinden çıkarmaya 
çalışmıştır. 

Bilinçte, özne ile nesne hem birbirinden ayrılmakta hem de birbirlerine bağlan-

17 Schulze, özellikle Reinhold ve Fichte’nin Kant felsefesini kabul edip yorumlarken Schulze’nin eleşti-
rilerine ayrı bir önem vermişlerdir. Bkz. Philosophy of Hegel, Allen Speight, GBR: Acumen, 2008, 
s.20.

18 Fichte, a.g.e. s.43-45.
19 A.e. s.53.
20 Frederick C. Beiser, Companion to Hegel, Cambridge University Press, 2006,  s.11.
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maktadırlar. Bilgi oluşturma işleminde Kant duyarlılıkta yer alan çokluk ile anlığın 
birlik ilkesinin sentezini öne sürüyordu. Burada Kant çokluğu anlığın birleştirici ak-
tivitesine açık halde duran bir şekilde tasvir ediyordu. Hâlbuki tasavvur ve öz-bilinç 
kavramlarından hareket eden Reinhold, çokluğun çokluk olarak idrakinin kendine 
has mental bir yapısı olduğunu belirterek duyarlılığın da bir aktivite olarak değerlen-
dirilmesine açık kapı bırakıyordu. Böylece Reinhold, tasavvur ve öz-bilinçten hare-
ketle kurmaya çalışacağı sistematik felsefeyle aynı kaygıyı taşıyacak olan Fichte’ye 
yol açar. Nitekim Reinhold’un tasavvur ve öz-bilinç yorumu Fichte’nin elinde Ben ve 
Ben-olmayan ayrımıyla idealizm olarak şekil almaya başlayacaktır. 

Yukarıdaki örnekten hareket edecek olursak, çokluk ben-olmayan olarak ben’in 
temel belirlenimi; tasavvur etme biçimidir. Reinhold, Fichte’ye göre tasavvur ve öz-
bilinç kavramlarıyla Kant’ın felsefesinin nasıl ilerleneceğini tam olarak idrak ede-
mediğinden başarısız olmuştur. Nitekim Fichte bütün sentezlerin aslında Ben’in bir 
eylemi olduğunu düşünmüş ve bunu açıklamaya çalışmıştır. Böylece Fichte yukarıda 
bahsi geçen egoizmi öznellik olarak kurmak daha doğrusu bu öznelliği yukarıdaki 
tenkitçilerin yaptığı gibi bir son olarak görmek yerine bir başlangıç olarak görmüştür. 
Bir diğer deyişle, Jacobi, Kant’ın felsefesinin aslında egoizme götürdüğü yargısını 
ortaya koyduğunda, Fichte bunu Kant’ın felsefesinin yanlışlığını göstermesinden zi-
yade daha farklı bir biçimde ilerletilmesi gereken bir başlangıç olarak ele almıştır.21 

Örnek vermek gerekirse, Ben ile Ben-olmayan arasında yapılan ayrım hem an-
lığın kavramları olan kategoriler hem de duyarlılığın formları olan zaman ve mekân 
bağlamında yorumlanır. Ben ve Ben-olmayanın arasında bir üçüncü mutlak kavram 
sınırlamadır.22 Buna göre, Ben’in Ben-olmayan olarak yaptığı belirleme bir sınırla-
madır. Aynı işlemde Ben-olmayan olarak nesnelerin sınırsız yüklemleri Ben’in altın-
da sınırlamaya yani belirlenmeye tabi tutulmaktadır. Mesela hızın belirli aşamalara 
bölünmesi aslında Ben’in müdahalesini taşımaktadır. Böylece Ben’den hareketle ya-
pılan bir sınırlama aslında nicelik olarak hızın niteliksel değerlendirmesine imkân 
tanımaktadır. İşte nicelikseli niteliğe çeviren aslında Ben’in kendisidir. Aynı şekilde 
zaman ve mekânı da Ben’in tasavvurlarının sınırlanmasında ortaya çıkan bir durum 
olarak belirleyebiliriz. Bir diğer deyişle, zaman ve mekânın sonsuzluk ve sınırsızlı-
ğında yer alan belirsizliğin aşılması Ben’in Ben-olmayan altında yaptığı sınırlama 
ve değilleme sayesindedir. Zamanda anların ayrılmasında aynı kalan ve her bir anı 
ayırmak için bunları ayrı olarak kurması ve birleştirmesi gereken bir Ben vardır. Şu 
halde zamanın yapısından dahi Ben’in hem değillemesi hem de sınırlaması kullanıl-
mış olmaktadır.

21 Fichte, a.g.e. s.49-50. Fichte’nin ego tanımı öz-bilince karşılık gelir. Bu nedenle egoizmi denilince 
sadece kendisine değer vermesini değil sadece kendi üzerine düşünmede eylem olarak ortaya çıkan 
Ben’i düşünmeliyiz. Ben’in Ben olarak ortaya koyulması öz-bilinçtir. Kendisinin farkında olduğunun 
farkında olma olarak Ben öz-bilincin faaliyeti; eylemidir. Ayrıca bkz. Fichte, Bilim Öğretisi, s.206. 

22 Fichte, Wissenchafteslehre Kavramı Ya Da ‘Felsefe’ Olarak Anılan Kavram Üzerine, s.109.
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Burada iyiden iyiye Fichte’nin devreye girmesini ve idealizmin ortaya çıkışını 
görebiliriz. Çünkü tasavvurda yer alan ve bilincin meydana gelmesinde belirginleşen 
husus, duyu verilerinin çokluğundan ziyade bunları (özsel olarak) önceleyen bir öz-
ne-nesne karşıtlığının olmasıdır. Yani duyuların çokluğunun zihin tarafından birlik 
halinde işlenmesi olarak sentezin temelinde daha farklı bir gerçeklik söz konusudur. 
Zihin ilk önce ve ancak bu çokluda yer alan nesneye karşı kendisini özne olarak 
konumlandırarak sentezin ayaklarını oluşturmaktadır.23 Böylece Reinhold’un tasav-
vurunda yer alan bilincin daha detaylı bir serimlemesinde Fichte çokluk ile anlığın, 
tasavvurun içinde sentez halinde ifade edilmesini daha farklı bir biçimde formüle 
eder. İlkönce bu ilişkiyi nesne ile özne arasındaki karşıtlık olarak yorumlar. Daha 
sonra bu karşıtlığı da Ben ve Ben-olmayan şeklinde temellendirir. Dolayısıyla aslın-
da bilincin yaptığı, nesneyi Ben-olmayan olarak ayırmak ve kendisini yani Ben’i de 
bu karşıtlıkta tanımlayabilmektir. Ama şimdi bu tanımlamanın bir eylem olduğunun 
ortaya koyulması gerekiyordu. 

Bu nedenle Reinhold’un tek ilke etrafında birleştirerek Kant’ın felsefesini sistem-
leştirme çabası Fichte tarafından özgürlük ilkesiyle desteklenir. Ben’in Ben olarak öz-
gürleşmesi Fichte tarafından en temel eylem biçimi olarak öne sürülür. Özgürleşmenin 
eylemin sonunda gerçekleşmesi ancak eylemde bulundukça kendini bilen insandan zi-
yade kendi bilincini oluşturan ve geliştiren yani Ben haline gelen insanla mümkündür. 
İnsan özgür olduğu için eylemez; eylemde bulundukça özgürleşir yani gittikçe Ben 
haline gelir. Böylece Ben, olan, verili bir şeyden ziyade oluşan bir şeydir.24 Bir diğer 
deyişle Ben bu ya da şu değildir aynı zamanda böyle veya şöyle ol(uş)an bir şeydir.25

Aslında Fichte, Kant’ın ahlak felsefesinde ele aldığı özgürlük kavramını daha 
genişlettiği gibi işlevsel hale de getirmeye çalışır. Kant’ta özgürlüğün varlığının ka-
nıtlanmasına ihtiyaç yoktur çünkü ahlak yasası aracılığıyla düşünülebilmesi yeter-
li ve gereklidir. Ancak bu şekilde bağımsız ve özerk bir kişiden bahsedilebilir. Bu 
özerkliğe kavuşma Fichte için, Ben’in Ben’i oluşturmasından başka bir şey değildir. 
Ama bu Ben Kant’ta sadece pratik alanla sınırlandırılmışken Fichte, Kant’ta yer alan 

23 Fichte, “Bilim İnsanının Belirlenimi Üzerine Bazı Dersler”, s.118. Burada kastedilen daha çok ampirik 
Ben’dir.

24 Daha ileride açıklayacağımız gibi eylemde bulundukça Ben’in kendini oluşturması aslında Geist’in 
kendisini açması ve özgürleşmesidir. 

25 Fichte, “Bilim İnsanın Belirlenimi Üzerine Bazı Dersler”, s.117. Fichte, şöyle ifade eder: “Ancak, 
insana ilişkin şeylerin tümü mutlak varoluşla, saf ve yalın bir şekilde varoluşla sınırlı değildir. Bu mut-
lak varoluşun çok sayıda özel belirlenimi de onunla ilgilidir. Yalnızca “o vardır” değil; aynı zamanda o 
bir şeydir. Yalnızca “Ben varım demez; “Ben şuyum ya da buyum” diye ekler. “Dikkat edilirse Fichte 
bu ya da şu ifadelerini kullanır. Buna rağmen bu ya da şu olmak belirlenmiş olmaya daha doğrusu 
sadece kavramın tanımlanmasından hareket etmek demektir. Hâlbuki böyle ya da şöyle olmak, o in-
sandaki, sadece diğer nesnelerden değil, diğer Ben’lerden de ayrı olana işaret edebilir. Nitekim Fichte 
bu paragrafın devamında “… varolduğu sürece rasyonel bir varlıktır. Ancak, şu ya da bu olduğu sürece 
nedir? Şimdi yanıtlamak zorunda olduğumuz soru bu.” diyerek aslında ortaya koyulması gerekenin bu 
ya da şu’yu belirlemekten ziyade böyle ya da şöyle olmak olduğunu, kanaatimizce, belirtmiş olur.
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tamalgının transendental birliğinden de hareket eder. Yukarıda belirttiğimiz gibi algı-
lamadaki çokluğu yargıdaki birliğe dönüştüren tamalgıdır. Bu anlamda tamalgı temel 
bir roldedir. 

Fichte Kant’ın tamalgısını ampirik Ben aşamasından mutlak Ben aşamasına gö-
türmeyi de dener. Tamalgı ne çokluyu yargının birliğinde deneyim olarak bir araya 
getirilmesi ne de bizzat deneyimin kendisini inşa etme sürecidir. Tamalgı aslında 
Ben’in kendisini mutlak olarak inşa etmesinin imkânıdır. İnsanın yargıda bulunması 
epistemolojik bir işlem değil, daha çok ontolojik bir işlemdir ve burada ontolojik 
işlemin temelinde bir praksis vardır. Herhangi bir eylemdeki aktif olan (das Thätige) 
ve bunun sonucunda meydana getirilen ise aktivitedir (die Thätigkeit). Düşünme ey-
leminde, inşa eden kişi (Agent/das Handelnde), inşa eyleminin ürünüdür (der Hand-
lung). İşte kişi ile onun aktivitesi arasındaki özdeşlik yani düşünen Ben’in kendisini 
düşünmesinin aktivite olarak alınıp birleştirilmesi işine Fichte Thathandlung adını 
verir.26  Bu belirleme sadece Descartes’in problematik idealizminin değil, aynı za-
manda epistemolojik nesnel idealizmin de sınırlarının aşılmasıdır.

Fichte için zihne ilişkin olarak yapılan her analiz zihnin parçaları ya da fonksi-
yonları olmaktan ziyade zihnin kendisini ifade etmekteydi. Nitekim Ben’in kendini 
ortaya koyması ilkönce hissetme, duyarlılık, sezgi ve en sonunda da kavram şek-
linde olur. Bu durumda zihin, Ben’in kendisini Ben-olmayan olarak fark etmesinin 
alanıdır. Kant’ın kategorilerine ya da duyarlılığın formlarına bakıldığında yapılması 
gereken, bunların aklın bir eleştirisi olarak analiz edilerek ayrı ayrı bölümlenip daha 
sonra nasıl bir arada çalıştıklarının gösterilmesinden ziyade bunların aslında aynı 
zeminde oldukları ya da Ben’in farklı yansımalarından başka bir şeyi ifade etmedik-
lerinin ortaya konulmasıdır.27 Bu nedenle Fichte’nin bu türden bir farkındalığı hem 
kendini ortaya koyma hem de eylem olarak ifade etmesi anlaşılır hale gelmektedir.28 
Mesela Kant’a göre deneyimin birliğini öz bilincin birliğinin sağlaması Fichte’ye 
göre Ben’in Ben-olmayanı yorumlamasıdır. Ben’in sağladığı bu tek zemin sayesinde 
deneyimin birliği doğanın, dünyanın evrenin birliğine dönüşerek karşımıza çıkar.29 
Bir diğer deyişle, öz-bilincin aşamaları karşımıza farklı birlikteki yorumlar olarak 
doğa, dünya, evren tasavvurlarını meydana getirir. Fichte, zihin tasavvurunun dün-
yayı içinde barındırdığını hatta bu dünya tasavvuruna sahip olmadan zihnin kendisi-
ni oluşturamadığını belirtmektedir. Böylece zihnin Ben olarak belirlenimi kendisini 
dünyanın yansıması olarak ortaya koyar. 

Zihinde yer alan Ben’e ait arzu aslında zihinde varolan sonsuzluk kavramını ev-

26 Daniel Ross, Kant and His Influence, London, GBR: Continuum International Publishing, 2006, ss. 
184-5.

27 Dieter Henrich, Between Kant and Hegel, Harward University Press, 2008, s.18.
28 Robert C. Solomon, History of Philosophy, Volume VI: The Age of German Idealism, a.g.e., ss.152-

155.
29 Henrich, a.g.e. s.22.
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ren tasavvuru olarak inşa etmesine olanak tanır. Evren bu anlamda sonlu anların ardı 
ardına gelmesinden ibaret olan sonsuz bir alanın tasavvurundan ibaretse de söz ko-
nusu geçişi sağlayan Ben’in arzusudur. Bu durumu hayalgücünde çok daha bariz bir 
biçimde görürüz.30 Bir şeyleri kavradığımızda aslında hayalgücünün ürettiği formları 
kavrayarak bir gerçeklik inşası yapmaktayızdır. Bir diğer deyişle, tek tek nesnelerin 
inşası sırasında bu nesnelerin bütünün yer aldığı bir gerçekliğin inşası söz konusudur. 
Artık, tasavvur sadece bir şeyin bilinçte tekrar sunulması değil, bilincin kendisini 
bulma ve daha üst bir formda sunma arzusunun gerçeklik olarak kurgulamasıdır. 

Burada birbirleriyle içiçe geçmiş olan, ne olduğunun bilincinde olmak ile ne 
yaptığının bilincinde olmayı analiz etmeliyiz. Bir şeyin ne olduğunun bilincine var-
mak aslında onu bilince getirmenin yani onun (Benden ayrı olarak değil ayrı kıla-
rak) farkında olmayı gerektirmektedir. Bilmeye konu olan bir olgu Benim bilincimde 
eyleme dönüşmektedir. İlginç bir biçimde burada Kant’ın pek de hoş karşılamaya-
cağı entelektüel kavramını Fichte kullanır ve hatta bunu entelektüel görü olarak 
değerlendirir. Bir diğer deyişle, entelektüel görü yukarıda bahsi geçen eylemdeki far-
kındalığı yakalayan görüdür. Tam da burada eylemde Schulze’nin de kendinde şeye 
ilişkin eleştirisinden kaçınılabilir. Çünkü bu eylemde söz konusu olan kişinin kendisi 
olacağı için kendinde şeyin x olması söz konusu olmaktan çıkar. Nitekim Fichte, 
Kant’ın aksine, Ben’in kendisi üzerine olan farkındalığının bir bilgi olduğunu yani 
analitik değil sentetik olduğunu iddia etmiştir. Şimdi bu sentetik bilgi bundan sonra 
inşa edilecek olan bilimsel bilginin içeriğinin nasıl doldurulacağını ve yönteminin 
nasıl olacağına ilişkin olarak yolu belirler. Gerek Schelling gerekse Hegel bu yolun 
nasıl olması gerektiğine ilişkin olarak belirlenimlerde bulunacaklardır. 31

İdealizmin Evrimi: Öznel İdealizmden Nesnel İdealizme Geçiş

Fichte’nin Kant yorumu düşünmenin ne için olduğunu yine düşünme içinde ara-
masından dolayı nesnel bir sonuca ulaşmayı sorunlu kılar. Çünkü Fichte’nin öznesi 
kendisini merkeze aldığında, özne karşısındaki nesne olarak doğayı içi boş bir hale 
getirmektedir. Bu ise Kant’ın x olan kendinde şeyinden çok daha farklı değildir.32 
Modern Ben’in sorunu olan bölme Fichte’de birliğe kavuşmuş gözükse de öznellik 
ve bu bağlamda egoizm sorununu aşılamamıştır. Bu nedenle Ben ile Ben-olmayan 
ayrımında, Ben-olmayanın somut bir biçimde ortaya koyulması gerekmektedir. Aslı-
na bakılırsa Fichte’nin kendisi de Ben-olmayana önem veriyordu. Onun mutlak Ben 
kavramının pratik anlamda kavranılması gerektiği yukarıda ortaya koyuldu. Ama bu 
ortaya koyma en azından sonra gelen İdealistler için Kant ve Reinhold’un düzeltilme-

30 A.e. s.19.
31 Ross, a.g.e. s.186.
32 Schelling, a.g.e. s.514.
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siyle sınırlandırıldı. Ahlaki Mutlak Ben’in kendisine bir dünya yaratarak ve kendisin-
den hareket etmesi vurgusu ne kadar haklı olsa da bunun öznel olması söz konusuy-
du. Çünkü nasıl teorik ya da pratik özne modern filozoflarca sadece modern dönemin 
insanını kapsar şeklinde bir sınırlamayla belirlenmiyorsa bu mutlak Ben’in de bütün 
tarihi ve doğayı kapsayacak şekilde kendisini ortaya koyması gerekmekteydi.   

İşte idealizmin ikinci filozofu Schelling (ve üçüncüsü Hegel) Ben ve Ben-ol-
mayan ayrımında Ben-olmayan’ın doğada ve tarihte somutlaştırılmasının yollarını 
arar. Doğa, öznenin karşısındaki basit bir nesne değildir. Böyle olursa, doğaya karşı 
bu bakış Ben’i oluşturmaktan ziyade Bencilce olur. Doğanın bu şekilde özneye göre 
değerlendirilmesi insanın doğanın bir parçası olduğu gerçeğinin göz ardı edilmesi 
anlamına gelmektedir.33 Bu nedenle Schelling özellikle Fichte’nin doğayı öznelleştir-
mesinden rahatsızlık duymuş ve Spinoza’nın canlı doğayı ifade eden natura naturans 
tarzında bir oluşunu Kant’ın transendental felsefesiyle mecz etmek istemiştir.34

Gerek Hegel gerekse Schelling aslında hem Spinoza’nın hem de Kant’ın belirli 
ölçülerde Tanrı konusundaki düşüncelerini paylaşırlar. İdealizm Kant’ın geleneksel 
metafiziğe Tanrı’nın bilinmesine yönelik getirdiği eleştiriyi kabul eder. Bu anlamda 
geleneksel metafiziğin Tanrı’yı işleyiş biçimi onları ilgilendirmez. Ama Kant’ın pra-
tik aklın kullandığı biçimde postula edilmesiyle de ilgilenmezler. İdealistler Tanrı’yı 
Spinoza’nın tözü olarak görürler ve O’nun kendisini doğada açtığını (natura natu-
rans) savunurlar. Tanrı haricindeki her şey Tanrı’nın yarattığı değil, bizzat Kendisi 
olduğu bir oluş biçimidir. Tanrı vardır değil Tanrı oluşmaktadır bu oluşma özellikle 
tarih alanında potansiyellikten aktüelliğe geçiş şeklinde ya da onların ifadesiyle Ge-
ist’in35 özgürleşmesi şeklinde olmaktadır. Hemen belirtmeliyiz ki, gerek Schelling 
gerekse Hegel’in Spinoza’yı bütünüyle takip ettiği söylenemez. Onların dünyası Spi-
noza’nın eleştirilen donmuş dünyası değildir. Çünkü Schelling için doğa geometrik 
bir kesinlik sergilemekten ziyade canlı bir organizma gibidir. 36

Burada idealizmin söz konusu iki filozofu bağlamında Kant’ın iki kritiği arasın-
daki bir farklılığa işaret etmeliyiz. İlk kritik özneye göre bir doğa tasarımı sunarken 
son kritik bu tasarımın sınırlarını zorlayarak doğanın özne karşısında bir kendinden-
liğini yakalamak ister. Bir diğer deyişle, doğa yine öznenin yani Ben’in karşısında 
Ben-olmayan olarak duracaktır. Ama bu doğa ve öznenin aynı dinamik yapıya (Ge-
ist) farklı yoğunluklarda sahip olması şeklinde değerlendirilecektir. Nitekim Fichte 
ağırlıklı olarak ilk kritikten hareket ederken, Schelling son kritiği kullanır. Buna göre 
doğanın aslında Ben’in belirlenimi olması doğanın fazlasıyla Ben altında özneleş-
tirilmesi anlamına gelmektedir. Doğa sadece insan tarafından hâkim olunmak için 

33 Andrew Bowie, Aesthetics and Subjectivity: From Kant to Nietzche, Manchester, GBR: Manchester 
University Press, 2003 s.103.

34 Solomon, a.g.e. 161.
35 Tin olarak kullanılmasını tercih etmedik. 
36 Beiser, a.g.e. ss.5-7.
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olan bir varlık alanı değildir. Nitekim amaçsız amaçlılık içeriğiyle güzelin değerlen-
dirilmesi doğaya karşı bakış açısının estetik alternatifini bize vermektedir. Bu estetik, 
özellikle doğanın teleolojik inşasında kendisini göstermektedir. 

Schelling için Ben, gerek Kant gerekse Fichte’de ve hatta bütün modern felse-
fede olan yalnız ve soyut karakterinden sıyrılmak zorundadır. Ben’in somutlaşması 
onun doğa içinde kendisini somutlaştıracak bir form bulması anlamına geliyordu. 
Ben-olmayanın da en az Ben kadar nesnel bir biçimde bilinmesinin sağlanması için 
sanata geçmek gerekiyordu. Ben’in ortaya konması, sadece Ben’in kendi bilincine 
varmasının formülasyonu olarak ifade etmek yerine Ben’in sanatla somutlaşan ey-
lemlerinde aranabilirdi.37 Doğadaki amaçlılığın güzel formu altında işlenmesi gerek-
tiğini salık veren Schelling için sanat, doğanın değiştirilmesi değil, insanın kendi 
yaratıcılığının yani Ben’in doğa aracılığıyla ortaya çıkarılmasıdır. Doğa kendisindeki 
içkin formların öznedeki güzel yargısıyla açığa çıkması için insanı beklemektedir. 
Güzel olanı taşıdığını doğa fark edemediğinden insan, sanata mesela resme dökerek 
onu somutlaştırır. Sanat aracılığıyla yapılan bu deneme somuttur çünkü sanatın nes-
nesi duyulabilir. Sanattaki yaratıcılık, Ben’in kendisini ortaya koyması, geliştirmesi 
ve bu anlamda özgürleşmesidir. Böylece doğa ile insan, nesne ile özne arasındaki bö-
lünmüşlük sanat eserinde ortadan kalkar. Estetik ya da sanat anlık tarafından doğaya 
ilişkin olarak üretilen doğruların gayesel bir bütünlük içinde ve aynı zamanda pratik 
akla uyumlu olacak şekilde oluşturulmasını sağlar. 

Schelling aynı zamanda sanattan tarihe doğru bir yol çizer aynı teleolojiden sa-
nata bir yol çizdiği gibi. Ona göre sanat hayalgücünden, hayalgücü imgelerden, tarih 
mitolojiden başlatılmalıdır. Bu anlamda Grek mitolojisindeki figürlerin sadece Ho-
meros tarafından üretilmiş değil, dönemin ruhunun Homeros’un hayalgücünde bir 
yansıması olarak alınması gerekecektir. Çünkü Odyyseus aslında bir hayalürünü de-
ğil Geist’in o çağdaki temsilidir.38 

Doğanın anlaşılması Schelling için aklın nesnel sisteminin anlaşılmasından iba-
rettir. Fichte’nin özne kavramını özellikle doğa felsefesi alanında kullanacak olan 
Schelling doğa bilimlerini aklın nesnel sistemi olarak görecektir. Schelling presok-
ratiklere kadar gitse de akıl ile doğa arasında ilişkiyi Kant’tan sonra gelen bir filozof 
olarak daha canlı tutmaya çalışacaktır. Artık, Kant’ın a priori kavramlarına göre inşa 
edilen bir doğa sistemi hiç de öznel bir sistem olarak okunmayacaktır Schelling ta-
rafından. Aksine bu aklın nesnel sistemidir. Hatta doğada bir sistem varsa buna artık 
doğanın veya öznenin sistemi demenin anlamı yoktur. Buna akılsal bir sistem demek 
lazımdır. Çünkü gerek a priori gerekse dedüktif bir akıl yürütme biçiminde olduğu 
üzere, ancak zorunluluk taşıdığında nesnel olduğunu söylemek mümkün hale gelir. 
Böylece doğa, bilincin bir yansıması olarak görülebilir. Daha doğrusu doğanın a pri-

37 Solomon, a.g.e., s. 165.
38 Ross, a.g.e., s.194.
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ori olarak bilinmesi bilincin mutlak bir belirlenimi haline gelir. Aslında a priori ola-
rak doğa kavramı altında toplanan bütünlük bilincin sadece bir farkına varma değil, 
bir inşa eyleminin kaynağı olarak görülmesi gerektiğini ifade etmektedir.39 Sonuçta 
Schelling Kant için öznel olan özne ile nesne arasındaki birlikteliği nesnel hale getir-
meyi amaçlarken bu nesnelliği mutlak olarak tanımlamak istemiştir.40

Burada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta vardır. Schelling doğayı ya 
da Ben-olmayanı önemserken asla Ben’in merkeze alınmasından taviz vermiyordu. 
Vurgulamak istediği nokta Ben ile Ben-olmayanın özdeşliği savunuluyor ise Ben’i, 
Ben-olmayandan okumanın daha doğru olacağıydı. Bu nedenle doğanın Fichte’de 
olduğu gibi sadece bilincin diğer tarafı olarak konumlandırılması aşılmaya çalışılır. 
Doğadaki maddenin bilinçsiz olan hareketi aslında Geist’in kendisine doğru olan bir 
gelişimin ilk adımı olarak görülür.41 Geist bilinçsiz bir gelişimle doğadan başlar ama 
daha sonra kendisini yüksek bir bilinçle olarak ortaya koyarak ilerler. Sonuçta doğa 
Geist’in görünebilir yönü, Geist de doğanın görünemez yönü olarak belirlenir.42

Schelling’in, Kant ve Fichte’den önemli bir farkı, gerek transendental felsefenin 
gerekse doğa felsefelerinin tek başlarına bütünsel bir bilgi oluşturmada yeterli olma-
yacağını iddia etmesidir. Daha ziyade o, doğa ile aklın bir olduğu Spinozacı temeller 
üzerine hem Kant’ın felsefesini hem de bilimleri inşa ederek bir doğa felsefesi oluş-
turmak istemiştir. Bu anlayıştan hareket edildiğinde felsefe, bilimlerin bütünleşmesi 
oluyordu. Özne ile nesne arasındaki karşıtlığı da Schelling, doğanın mekânik ya da 
düalist felsefede olduğu üzere cansız değil de canlı ya da organik olduğunu söyle-
yerek aşmaya çalışır. Doğa ile insan arasındaki farklılık türsel ya da niteliksel değil, 
derece mahiyetinde olan bir ayrım halinde okunur. Örnek vermek gerekirse Schelling 
için, fiziksel olanın yüksek derecedeki organik düzeni mental olana karşılık gelmek-
tedir.43

Anlığın çıkarımsal gücünün sınırlarının doğanın bir yönüne yönelmesine ve bu-
nun rasyonel bilgi olarak tanımlanması Schelling için yeterli değildir. Çünkü rasyo-
nel bilgi aslında aklın bütününe bakıldığında sadece anlığın bu biçimde kullanımıyla 
sınırlı olmaması gereken bir bilgidir. Bu durumda Schelling, aynı Fichte gibi, ente-
lektüel görüyü öne sürer ki bu yetide Kant’ın koyduğu sınırlamaların olmasına gerek 
yoktur. Çünkü entelektüel görünün uğraştığı alan içkin bir metafiziktir. İçkin meta-
fizikte doğanın dışında ya da içinde olan değil doğanın bizzat kendiliği araştırılır.44 
Bütün bunların yanında Schelling, Fichte’den daha derinlikli bir biçimde tarih ve 

39 Solomon, a.g.e. s.156.
40 Tom Rockmore, Kant and Idealism. New Haven, CT, USA: Yale University Press, 2007, s72.ve 162
41 Solomon, a.g.e. s.165.
42 A.e., ss.165-166.
43 Michael Friedman, Kantian Legacy in Nineteenth-Century Science, Cambridge, MA, USA: MIT 

Press, 2006., s.22.
44 Beiser, a.g.e. s.16.
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pratik felsefesinin doğa felsefesinin bir devamı olarak nasıl görülebileceğini göster-
miştir. Tarih felsefesi insanın özgürlüğünün Kant’ın kategorik imperatif kavramı da 
dâhil olmak üzere nasıl geliştiğinin karşılığıdır. İnsanın doğadan ayrılması mutlağın 
adil bir sosyal yapı kurma çabasının doğa dışında devam etmesinden başka bir şey 
değildir. Nitekim doğa aslında duyarlılıktan, duyusal sezgiye daha sonra refleksiyona 
en sonuna da iradeye geçiş yapar.45 

Schelling’in tanımlamasında tarih geçmişte olan ve bitmiş bir şey değildir. Tarih 
uyumun giderek arttığı, bu anlamda mutlak Ben’in daha da özgürleştiği canlı bir 
alandır. Tarihin bu canlılığı, geçmişin olmuş bitmiş bir alandan ziyade şimdiye doğru 
ilerleyen, bir bakıma şimdiyi anlamlandıran yapıya sokar.46 Bu sebepten olsa gerek 
Schelling “tarihin teolojik inşasına geçer ve tarihi Tanrı ile bir olmayı sağlayacak bir 
süreç, tanrısal varlığın bir kanıtı Tanrı’nın kendi örtüsünü açtığı alan olarak görmeye 
başlar. Schelling böylece Schiller’den aldığı etkilerle geliştirdiği estetik tarih felse-
fesini son döneminde Hıristiyan öğretisine dayalı bir tarih teolojisine dönüştürmüş 
olur.”47 

İdealizmin ve Ben’in Nihai Formu: Mutlak Ben ve Mutlak İdealizm

Alman idealizminin en büyük ve önemli filozofu olan Hegel’in Kant’ı eleştirdiği 
noktaların hepsine burada değinmenin imkânı yoktur. Buna karşın, onun özellikle 
Ben bağlamında Kant’a getirdiği eleştirilerde temel olan bir iki noktayı belirlemek 
mümkündür. Hegel için Kant’ın felsefesi hem aklın ortaya çıkarılmış olan yapısıyla 
hem de bu yapıya ilişkin olarak ortaya koyulan önerilerle pasif bir felsefedir. Söz 
konusu pasiflik, Kant’ın aklın bir eleştirisini yapsa da anlığa akıldan daha çok önem 
vermesiyle ilgilidir. Kant, gerek kategoriler gerekse duyarlılığın formlarını daha ge-
niş bir çerçeveden değerlendirmek yerine bilimsel bilginin elde edilmesindeki işlev-
leri üzerine yoğunlaştığından aklı kenarda tutmuştur. Yani Kant bilim için aklı inşa 
etmiştir. Yapılması gereken bu bilimleri ortaya koyan aklı fark edebilmektir. Kant, 
sanki ilk kritikte akla nihai bir yer veriyor gözükse de hep onun müdahil olduğu alan-
ları deneyimin sınırlı bilgisi uğruna feda etmekte; işlevsizleştirmektir. Çünkü akıl, 
paralogism, antinomi, yanılsama gibi nitelendirmelerle sorunlu olarak görülmüştür. 
Hâlbuki Hegel’e göre antinomilerin sorunlu olarak görmek yerine daha derinden de-
ğerlendirmek gerekir. Kant’ın iddia ettiği gibi mesele bunlara bakış açımızdan ya da 
anlığın yapısından değil, daha çok bilincin burada işleyişinin böyle olmasından kay-
naklanmaktadır. Öz-bilinç çelişiktir. Bu çelişki onun temel hareket noktasıdır. Şartsız 

45 Solomon a.g.e.,s. 167.
46 Fichte, “Wissenchafteslehre Kavramı Ya Da ‘Felsefe’ Olarak Anılan Kavram Üzerine”, s.108.
47  Doğan Özlem, Tarih Felsefesi, İnkılap Kitabevi, 2001, s.113.
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olana48 ulaşmada şartlı olandan hareket edilmesi öz-bilinci açığa çıkarmaktadır. Çün-
kü bilinç ancak böyle bir karşıtlıkta öz-bilinç olur.49 Ama bu aktiflik Kant için sınır-
ları aşma olarak değerlendirildiğinde negatif bir hal alır. Bunun sonucu olarak insan 
gerçeklikle olan bağlantısını tam olarak sağlayamamaktadır.50 Hegel’e göre Kant’ta 
görünün çokluğu aslında nesnenin nicel olarak değerlendirilmesi anlamına geliyor-
du. Görüdeki çokluk nesnelerin değerliliğini göz ardı eden bilgiyi oluşturduğunu sa-
narken gerçekliği kaçıran bir görüştür.51 Nitekim Kant’ın ortaya koyduğu bilginin 
sınırlılığı onun niteliksel olarak farklı kılınmasıyla aşılmaya çalışılmıştır. Bilmeye 
özgürlük olarak bakılması, mutlak olması ya da Geist olarak kimlikleştirilmesi as-
lında anlıktaki/bilgideki nesneye yapılan vurgudan akılda/bilmede özneye geçişe işa-
ret etmektedir. Bilginin içselleştirilerek bileni farklılaştırdığını ama tam da bilmeyle 
yani bilmenin eylem olarak telakki edilmesiyle mümkün olacağını göstermektedir. 
Böylece Hegel için bilginin niteliği bilenin kendisine yönelik bir değişikliğe dayan-
dırılmaktadır.52 

 Hegel, aynı Schelling gibi, bilginin mutlaklığını sağlamaya çalışırken bilgiden 
ziyade bilmenin kendisi üzerinden durur.53 Bu anlamda bilginin anlığa, bilmenin ise 
akla bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Aradaki fark, anlığın en azından Hegel için akla 
nazaran daha pasif bir konumda olmasıdır. Çünkü anlığın ortaya çıkardığı bilgiyi 
bütünlük haline sokan aklın penceresinden bakmak, gerçekliği gösterecektir. Kant’ın 
bilgi anlayışı Ben, anlığın pasifliğine sıkıştığından dünyayı seyretmekle yetinir.54 
Hâlbuki böyle bir bilginin aşılmasına ilişkin imkân bizzat Kant’ın felsefesiyle açığa 
çıkmıştır. Bilgi, Ben’den çıkan ve Ben’i oluşturan bir yapıdadır. Bu açıdan bakıldı-
ğında bilginin yanında bilmeye ayrı bir yer açılması anlam kazanmaktadır. Sokra-
tes’in “Bir şey biliyorsam o da hiçbir şey bilmediğimdir” ifadesinde ortada bir bilgi 
olmasa da bir bilme vardır. Hegel için Kant’ın eleştirel felsefesinin Sokratesçi anla-
ma gelmesi muhtemeldir. Çünkü Kant’ın akıl eleştirisi pasifliğine rağmen insanın 
bilme sınırlarına ilişkin olarak bizzat aklın yapabileceği bir eleştiride bulanabilme 
cesaret ve imkânını taşır. Dolayısıyla idealizmin ruhunda olan Kant’ın felsefesinde-
ki potansiyelin aktüel hale getirilmesi Hegel’de kendisini bu şekilde göstermiş olur. 
Aslında Hegel aklın bu türden bir girişiminin sorunları olacağını düşünür. Eğer akıl 
kendisinin eleştirisini kendisi dışına çıkmadan yapamıyorsa o zaman bu eleştirinin 
geçerliliğini ne sağlayacaktır? Yukarıda bahsettiğimiz gibi Hegel için bilme tam da 
aklın kendi kendisini eleştirmesiyle başlamaktadır. Bir diğer deyişle, bilgiden bilme-

48 Ens realissimum.
49 Rockmore, a.g.e., s.174.
50 A.e., s.184.
51 Robert Stern, Hegel, Kant and the Structure of the Object, Florence, KY, USA: Routledge, 1990, s.50.
52 Solomon, a.g.e., s. 193.
53 Schelling, “Kant-Fichte”, s.504.
54 Tulin Bumin, Hegel, YKY, 2005, ss.32-33.
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ye geçişte eleştiri, aklın kendisinin bilincine varmaya başlamasıdır. İşte Kant’ta son 
olan bu türden bir bilme Hegel için sadece bir başlangıçtır.55

Hegel’e göre Kant’ta idealar soyut olarak kalmışlardır. Hâlbuki Kant’ın onların 
böyle uzakta tutmasının nedeni ideaların belirlenimlerini ortaya koyamamasındandır. 
Aklın şartsız olanı bilmeyi istemesine rağmen belirlemekten yoksun olduğunu çünkü 
bunu destekleyecek duyusal verilerin olmadığını söyleyen Kant’a karşılık, bilginin 
duyusal kavrayışa dayalı olarak inşasını yeterli bulmayan Hegel, şartsız olanın daha 
farklı bir biçimde düzenlenmesine çalışacaktır. Bu bağlamda Hegel ilkönce özne ile 
nesnenin özdeşliğinin ötesinde diyalektik birliğini inşa ederken mutlak Ben’i var-
lık sahnesine çıkaracaktır. Bunun yanında Tanrı, doğa alanında ama özellikle tarihte 
kendisini Geist olarak gösterecektir. Tanrı, insan düşüncesindeki Geist’in birçok sim-
gesinden başka bir şey değildir. Böylece yaşanılan bütün durumlar tarihsel süreçlere 
ayrılabilir ve bunlar Geist’in ilerlemesi açısından bakıldığında gelişimin mantığının 
adı diyalektik olur.56

Hegel’e göre, Kant’ın inşa edici felsefesi aslında nesne ile öznenin birliğine da-
yanmaktaydı. Bu birliği sağlayan hususun başında ise kategoriler gelmekteydi. Kate-
gorilerin varlığı nesnenin a priori bir zemine oturtulmasından çok nesnenin ancak bu 
zeminde nesne olması anlamına gelmekteydi. Kant’tan sonra gelen Fichte’de, a priori 
zemine sahip olan öznenin antropolojik açıdan değerlendirilmesi ve bu anlamda da 
a priori bir alandan a posteriori bir alana kayılması söz konusu olacaktır. Daha sonra 
gelen Schelling ve özellikle Hegel’in özneyi tarihsel alanda ele almasıysa a posteriori 
alanın farklılaştırılmasıdır. Kant’ın öznesinin soyut, bölünmüş olan içeriği bu şekilde 
somutlaştırılmakta ve toparlanmaktadır. Bu anlamda a priori zeminden a posteriori 
zemine kayılması gibi ilk bakışta gerileme olarak görülebilecek bir özellik, aslında 
Descartes ve Kant’ın öznesinin düzenlenmesini ifade etmektedir.57 

Yukarıda her ne kadar öz-bilincin kendisini karşıtlıkta tanımladığını söylesek de 
idealizmin tümünde olduğu gibi Hegel için de söz konusu karşıtlık, bilincin kendini 
bilmesi sağlandığında birliğe dönüşecek yapıdadır. Kant’ın sorunu Hegel’e göre, bu 
türden bir birliği akla değil de anlığa bağlamasındadır. Hâlbuki doğada birlik halinde 
olanı anlık böler, akıl ise tekrar birleştirmeye çalışır.  Hegel için, Fichte’nin özne 
ile nesne birlikteliğinde ortaya çıkan ego fazla özneldi. Çünkü Fichte nihayetinde 
mutlağın, düşünmenin refleksiyonunda ortaya çıktığını savunmaktaydı. Bu nedenle 
özne-nesne özdeşliği öznel olarak kalır. İşte Hegel’in amacı bu öznelliğin aşılarak 
nesnelliğe hatta mutlaklığa kavuşturulmasıdır.58 Söz konusu nesnellik varlık alanın-
daki nesnelerin karşıtlığının birliğine vurgu yapacaktır. Bu yaklaşım elbette Hegel’in 

55 Solomon, a.g.e, s.193.
56 Rockmore, a.g.e., s.173-4.
57 Rockmore, a.g.e., s.79.
58 Rockmore, a.g.e., s.161.
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diyalektik metodunu bütünüyle vermez. Buna karşın ortaya konulan karşıtlığın iki 
nesne arasında bir birlik, bütün nesneler arasındaysa bütünlük oluşturacak şekilde 
anlaşıldığında Hegel’in nesnellikten mutlaklığa geçişinin açığa çıktığını görebiliriz.59

Schelling’de sanat, felsefe, teoloji tarih arasındaki ilişkilerin belirsizliği aradaki 
geçişlerin de kimi zaman kopuk olmasına ve bu nedenle Schelling’in felsefesinin 
düzensiz bir karakterde olmasına neden olmuştur. Hegel, Schelling’in söz konusu dü-
zensizliğini aşar. O tarihin, sanatın, teolojinin iç içe geçmişliğini Geist’in diyalektik 
bir zenginliği olarak görür. Buna karşın, Hegel’in sanattan ziyade felsefe tarihine ve 
hatta insanlık tarihine kayması, spekülatif felsefe ve teorilerde Geist’i daha kesin ve 
mutlak bir biçimde ortaya koyduğuna duyduğu inançtan olsa gerektir. Her teori mut-
laka doğru olacak değildir. Ama doğruyu veya hakikati ortaya çıkaracak olan teoriden 
de başkası olmayacaktır. Çünkü teoriler hakikate varmak için yapılan denemelerdir. 
Deneyimin yanlışlaması, teorinin aslında yanlışlığından öte eksikliğine işaret eder 
ki deneyimin yardımcı rolü de burada ortaya çıkar. Deneyimin kendisi kendisinde 
yer almayan ama ancak teoriyle anlaşılabilecek olanı taşır.60 Amaçlanan, deneyimin 
Kant’ta olduğu üzere tam olarak bilinmesi değil, deneyimden hareket ederek mutlak 
olana ulaşılmasıdır. Bu nedenle bir teorinin yanlışlanması yani deneyime bakarak te-
oriye çeki düzen verilmesi gerekmektedir. Deneyim o nesneye ilişkin olarak teorinin 
yanlış olduğunu söyleyebilir ama doğru olanın ne olduğunu yine teori bize belirte-
cektir. Şu halde öznenin yapması gereken nesneyi daha iyi bilmekten ziyade teoriyi 
daha mükemmel hale getirmektir.61 Böylece özne ile mutlak Ben arasındaki perde de 
ortadan kalkmış olacaktır.

Sonuç

“Düşünüyorum o halde varım.” cümlesi öznenin kendi varlığını sağlama alma 
kaygısından çok merkeze almasıyla ilgilidir. Merkeze alma Descartes’te dünyanın res 
extensa Kant’ta da kendinde şey olarak ayrılmasına neden olmuştur. Ayrıca söz ko-
nusu olan Ben, Descartes’te yalnız bir haldeyken Kant’ta hem yalnız hem de bölün-
müş bir halde karşımıza çıkmaktadır. Çünkü Descartes Ben’in kendisini bilmesinden 
hareket ederken Kant bunu nesneyi bilen ama kendisini bilmeyen olarak düzeltmeye 
çalışır. Çünkü Kant, Descartes türü bilmenin aslında bir bilinç olduğunu ortaya ko-

59 Daniel Dahlstrom, Studies in Philosophy and the History of Philosophy: Philosophical Legacies: Es-
says on the Thought of Kant, Hegel, and Their Contemporaries, Washington, DC, USA: Catholic 
University of America Press, 2008, s. 93.

60 Teori ile spekülatiflik arasındaki bağlantının nasıl olduğuna ilişkin bir fikir vermesi açısından Hegel’in 
kendi teorileri de dâhil olmak üzere değillemenin önemli olduğunu belirtmemiz gereklidir. Teori ken-
disini olumsuzladığında ilerler; gelişir. Bkz. Orman, a.g.e., s. 60. Bu durum, Fichte’nin değillemeyi 
kullanmasının daha geniş bir şekli olarak düşünülebilir.  

61 Rockmore, a.g.e., s.83.
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yarken bilincin belirli bir Ben anlamına gelmeyeceğini düşünmüştür. Bilinç, bildiğini 
bilmekti. Ama bu, Ben’in bilgi oluşturacak nitelikte olması için yeterli değildi. Kant 
bu nedenle ben’in bilgi olarak değil de eylem olarak inşasını saf aklın pratik kısmında 
yapmaya çalışır. Bunun anlamı ise ben’in teorik ve pratik; dünyanın da fenomenal ve 
numenal olarak parçalanmasıdır.

 Fichte söz konusu olan Ben’in dışına çıkılmasının mümkün olmadığını iddia 
ettiğinde Kant’ı bir adım öteye götürmüş olur. Onun öznel idealizmi her şeyin ben 
olduğunu değil kendinde şey kavramı da dâhil olmak üzere her şeye Ben’in pence-
resinden bakılabileceğini ifade eder. Schelling söz konusu olan Ben’in alanını geniş-
letmek ister. Ben-olmayan rasyonel olmayan; Geist olmayan değildir.62 Ben-olmayan 
sadece ben değildir. Hegel, gerek Descartes’in gerek Kant’ın gerekse kendisinden 
önce gelen İdealistlerin Ben anlayışına nihai şekli vermek ister. Bunları eleştirmesi 
aslında onların Ben anlayışlarını Geist bağlamında ortaya çıkarmasıdır. Çünkü onla-
rın felsefeleri Geist’in bir nevi doğum sancısıdır.  

Anlaşıldığı üzere, İdealizm, modernizmin Ben anlayışına sonuna kadar sahip 
çıktığından bu sorunları aşmayı dener. Bu nedenle idealizmin Kant ve Descartes eleş-
tirisi haklı mıdır sorusunun cevabı çok önemli değildir. Önemli olan idealizmin filo-
zoflarınca bunların belirli bir tarzda okumasının yapılmasıdır. Bunun nedeni mesela 
Kant’ın felsefesinin yukarıda bahsettiğimiz üzere pasifliğinden değildir. Daha çok 
idealizmin aktifliğinden daha doğrusu böylesi bir aktifliğe ihtiyaç duymasındandır. 
Gerek Alman birliğinin kurulma arzusu gerekse modernlikte ve gerekse aydınlan-
mada ortaya çıkan Ben’in hızlı yükselişine rağmen taşıdığı sorunlar Descartes ve 
Kant’ın felsefesinin alması gereken biçimde belirleyici olmuşlardır. Ama idealizm 
sonrasında, özelde felsefenin genelde ise insanlığın başarısızlığı ve huzursuzluğu, bu 
belirleyiciliğin meşruluğunu sorgulamamızı gerektirir. İdealizmin ne derecede bunda 
rolünün olduğu ayrı bir tartışma konusudur. Bunun yanında, idealizme karşıt olsa 
da ondan etkilendiği aşikâr olan varoluşçuluğun penceresinden bakıldığında bulantı, 
kaygı, saçma gibi kavramların sıkıntılı bir Ben’in ruh halini yansıttığını söylemeliyiz.     

62 Enver Orman, “Alman İdealizmi ve Hegel”, Kant Sonrası Metafizik Üzerine Konuşmalar, Yayına 
Hazırlayan: Erdal Yıldız, Küre Yayınları, 2012, s.59.
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PLATON’UN FELSEFESİNDE BİR ERDEM OLARAK CESARET 

Mustafa Yıldız*

“Yaşamak herkesin elinin altında olan bir şeydir; 
ölmek ise ancak eğitimle öğrenilen bir sanattır.” 

Arthur Koestler, Spartaküs

COURAGE AS A VIRTUE IN PLATO’S PHILOSOPHY

ABSTRACT
It has been aimed in this study to designate the conceptual content of the courage 
in Plato’s philosophy and to interrogate in what aspects could be a basis for 
virtuous live. Depending on this aim, it had been studied to find the answers to 
the questions such as “what is courage?”, “what is the subject of the courage?”, 
“what is the relation the courage with the knowledge”.
Plato had discussed his opinions related to the courage dissipatedly in his 
various works. He presents quite detailed a discussion field in this works. Plato, 
who is affected from the attitude in the face of the death of Socrates, especially 
researches the courage of virtuous man in the face of the evilness. By this way, 
the courage manifests as a basic virtue both for the individual and for the state. 
The courage regarding to the other virtues submits a content associated ethics 
and politics. The function of the courage is preserving and maintaining the 
perfection of the virtuous man and the virtuous state.  
Key Words: Plato, courage, fear, death, virtue.
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ÖZET
Bu çalışmada Platon’un felsefesinde cesaretin kavramsal içeriğini belirlemek ve 
hangi anlamda erdemli hayatın temellerinden olabileceğini sorgulamak amaç-
lanmıştır. Bu amaca bağlı olarak, “cesaret nedir?”, “cesaretin nesnesi nedir?” 
“cesaretin bilgi ile ilişkisi nedir?”, “cesaret eğitim konusu mudur?”gibi sorulara 
yanıt aranmıştır.
 Platon cesaret ile ilgili görüşlerini çeşitli eserlerine serpiştirilmiş biçimde ele al-
mıştır. O bu eserlerinde oldukça geniş bir tartışma alanı sunar. Sokrates’in ölüm 
karşısındaki tavrından önemli ölçüde etkilenen Platon, özellikle erdemli kişinin 
kötülük karşısında ne yapması gerektiğini konu edinir. Böylece cesaret hem bi-
reyin hem de devletin temel erdemlerinden biri olarak açığa çıkar. Bu bağlamda 
diğer erdemlerle ilişkisi içinde cesaret, etik ve politikayı birleştirici bir işleve 
sahiptir. Onun işlevi, erdemli bireyin ve ideal devletin yetkinliğini korumak ve 
sürdürmektir. 
Anahtar Kelimeler: Platon, cesaret, korku, ölüm, erdem.

...

Giriş

Bilindiği gibi Platon Devlet adlı eserinde siyasal hayatın bilgelik, adalet, ölçü-
lülük ve cesaret olmak üzere dört temel erdem üzerine kurulması gerektiğini öne 
sürerek ahlak felsefesi ile siyaset felsefesini birleştiren bir görüş geliştirmiş ve bu 
görüş kendisinden sonra da önemli ölçüde etkili olmuştur. Bu görüşün ana ekseni, 
bireyin kendini gerçekleştirmesi yönünde başkalarıyla ilişkisini ya da toplumla bü-
tünlenmesini gerektirecek biçimde, etiği işlevselci bir yaklaşımla toplumsal hayattaki 
tezahürleriyle, siyaset felsefesini de etik temelleriyle ele almaya çalışmasıdır.1 

Teleolojik bir dünya görüşü benimseyen Platon’a göre bir şeyin erdemi, doğanın 
kendisine yüklediği işlevi yerine getirmesine bağlıdır. İnsanın erdemliliği de, eylem-
lerinin son amacı olan en yüksek iyiye yaklaştırmasına bağlıdır. En yüksek iyi ise 
bilgelik, ölçülülük ve adalet erdemlerinin bireyde bir araya gelmesiyle oluşan mut-
luluktur. Her varlık kendi belirlenimine ancak kendine uyan işlevi yerine getirmekle 
erişebildiği gibi, insan da kendine uyan bu erdemlerle kendi belirlenimine, yani en 
yüksek iyiye ulaşabilir.2

Bu durumda sorulması gereken soru, insanın son amacı olan en yüksek iyiye 
ulaşmasında cesaretin yerinin ne olduğudur. Platon’a göre temel erdemler içinde ce-
saretin konumu diğerlerinden farklıdır.3 Bu farklılık cesaretin, kimi zaman bilgiye 

1 Ahmet Cevizci, Etiğe Giriş, 1. Baskı, (İstanbul: Paradigma Yayınları, 2002), 61.
2 Bedia Akarsu, Ahlak Öğretileri, 3. Baskı, (İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları), 86.
3 Platon, Protagoras, çev. Nurattin Şazi Kösemihal, (İstanbul: MEB Yayınları,1965), 359a.
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sahip olmayan kimselere de özgü bir üstünlük/erdem olarak görülebilmesinden kay-
naklanmaktadır.4 Başka bir deyişle cesaretin bilgi ile ilişkilendirilmesindeki güçlük, 
onun bir erdem olarak temellendirilmesini de zorlaştırmaktadır. 

Dolayısıyla yukarıdaki soru bağlamında ele alınması gereken konu cesaretin 
hangi anlamda bir erdem olarak tanınabileceğine yöneliktir. Gerçekten cesaret kime 
özgüdür? İyi insana mı, yoksa kötü insana mı? Cesur insan neye karşı cesurdur? 
Onun cesareti kendi öz varlığı için mi, yoksa diğer insanlar için midir? O, erdeme 
mi, yoksa kötülüğe mi hizmet eder? Cesaretin bilgi ile bir ilişkisi var mıdır? Yoksa 
oldukça yaygın biçimde dile getirildiği gibi “cahil cesur olur” mu denilebilecek?

Bu bağlamda makalemizin amacı Platon’un diyaloglarında ortaya koyduğu biçi-
miyle cesaretin bireysel ve toplumsal hayattaki yerini bulmaya çalışmaktır. Konunun 
günümüzdeki çalışmalarda özellikle “girişimcilik ruhu” anlamıyla birçok tartışmada 
ele alındığı görülebilir. Ancak bu çalışmalarda cesaretin, felsefî açıdan çözümleme-
sinin göz ardı edildiğini de söylemek mümkündür. Hatta tarihsel süreç içerisinde, 
Platon’dan sonra cesaret kavramına yönelik felsefî ilginin gittikçe zayıfladığı da söy-
lenebilir. Öyle ki, birçok konuda Platon’un felsefesini aşan Aristoteles bile, cesaret 
kavramına yönelik çözümlemelerinde Platon’a göre oldukça yetersiz kalır. 

Bununla birlikte bir erdem olarak cesaret, kahramanlık şiir ve türküleri, şövalye 
öyküleri, halk destanları başta olmak üzere birçok yazın türünde temel temalardan 
biri olmuştur. Cesaretin pratik hayatta, bireyi olduğu kadar toplumları de harekete 
geçiren işlevi, evrensel bir ahlak ilkesi olarak görülebileceğine işaret eder. 

Ayrıca son zamanlarda görülen terör olaylarında intihar saldırısı gibi en uç nok-
tasına kadar götürülen cesaretin, “kötünün cesareti” olarak, günümüz siyaset bilimin-
de bir tartışma konusu olduğu da gözden kaçmamalıdır.5 Gerçekten kötünün cesare-
tinden söz etmek ne ölçüde olanaklıdır? Sonuçta cesaret eyleme bağlı olduğu ölçüde 
iyiliğe doğru bir atılımdır. Bu nedenle cesaret, bireyin ve toplumun erdemliliğine ve 
bu yolda istenen özgürlük karşısındaki tehdide yönelik eyleme geçirici bir itkidir.  
İşte bu bakımdan Platon’un cesaret üzerine görüşleri günümüzde de güncelliğini ko-
rumakta ve bize Albert Camus’un deyimiyle “başkaldıran insan”ın ilkesel yorumunu 
sunmaktadır.

Bireysel Bir Erdem Olarak Cesaret

Cesaret, bir zorluk ya da tehlike karşısında kişinin geri çekilmeyip savaşmasına 
neden olan ruhsal güç olarak tanımlanabilir. Bu anlamıyla cesaret, hem bireysel hem 

4 a.g.e., 349d.
5 Ryan K. Balot, “Subardinating Courage to Justice: Statecraft and Soulcraft in Fourth-Century Athenian 

Rhetoric and Platoning Political Philosophy”, Rhetorica, Vol. XXV, Issue 1, (2007), 35-36.
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de toplumsal açıdan etiğin temel kavramlarından biridir. Onun önemi, güçlü ahlakî 
kişiliği belirleyici bir nitelik ve temel erdemlerden biri olmasında görülür.6 

Bu bağlamda cesareti, kültürel olarak onanmış ve felsefî açıdan temellendirilmiş 
ahlakî bir çatıya yerleştirmekle, “gözü karalık” ya da “ataklık”tan ayırabiliriz.7 Ni-
tekim cesaret zaten kötü olana karşı bir tavır, onu denetlemek ya da alt etmek olarak 
görülmelidir. Bu anlamda cesaret, eğitim yoluyla kazanılan bir değerdir.8 Dolayısıyla 
cesareti bir kişilik özelliği olarak değil de bir davranış biçimi olarak görmek, onun 
eğitim yoluyla kazanılabilen bir erdem olarak etik ve politik açıdan temellendirilme-
sinde ilk adımdır. 

Platon’un cesareti etik ve politik açıdan bir erdem olarak temellendirmesinde 
çıkış noktasının, Eski Yunan kültüründe bu kavrama yüklenen anlam olduğu söylene-
bilir. Nitekim Eski Yunan düşüncesinde cesaret, “savaş sırasında erkekçe sergilenen 
erkeğe özgü bir erdem” olarak ortaya çıkar. Cesaretin Eski Yunanca karşılığı olan 
andreia sözcüğü “gerçek erkek” anlamındaki anér’le ilgilidir. Bu anlamda erkeksi 
olmayan kimse anandron’dur. Dolayısıyla cesaret, soylu savaşçının düşman karşı-
sında yerinde kalıp savaşmasıyla ilgisi içinde erkeğin davranışında açığa çıkan bir 
erdemdir. Asker sadece saldırmak için değil savunma ve geri çekilmede de cesarete 
gereksinim duyar.9 

Bu bakımdan Aristoteles’in de anladığı biçimde cesaretin alanı oldukça dardır. 
Aristoteles’e göre gerçek anlamda cesur kişi, güzel bir ölüm karşısında ve ölümü ge-
tirebilecek şeylerle burun buruna geldiğinde korku duymayan kişidir ki, böylesi şey-
ler ancak savaşta olur.10 Böylece Aristoteles’in tek cesaret biçimi olarak kabul ettiği 
fiziksel cesaret, yalnızca savaştaki ölüm korkusu karşısında açığa çıkar. Denizci ya da 
kâşifin cesaretinin hesaba katılmaması haklı olmasa da, onların askerlerin yaptığı gibi 
vatanları için ölüme göğüs germedikleri anımsanacak olursa anlaşılabilir bir şeydir. 
Aristoteles için diğerlerinin değil, yalnızca askerin ölümünü soylu kılan, ulaşılması 
gereken ereğin büyüklüğü, yani devlet güvenliğinin söz konusu olmasıdır.11 

Buna karşın Platon’un felsefesinde cesaretin anlamı çok daha geniştir ve askerî 
olmanın ötesinde tüm sivil hayata özgü kılınır. Gerçi Platon da bu tür bir askeri an-
lamdan hareket eder. Ancak bununla sınırlı kalmaz; bu anlamı genişleterek cesareti 
bireyin dünyaya bakış açısındaki genel ruh haliyle ilgisi içinde ele alır. 

6 David Lutz, “Courage”, Ethics, ed. J. K. Roth, Pasadene California: Salem Press, 333.
7 Ryan K. Balot, “Subardinating Courage to Justice”, p. 36.
8 Platon, Devlet, çev. Sabahattin Eyuboğlu, M. Ali Cimcoz, 8. Baskı, (İstanbul: Türkiye İş Bankası 

Kültür Yayınları, 2004), 430b.
9 Nancy L. Schwartz, “Dreaded and Dared: Courage as a Virtue”, Polity, Vol. XXXVI, No. 3 (April), 

Palgrave Macmillan Journals, (2004), 343.
10 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, çev. Saffet Babür, (İstanbul: Ayraç Yayınları, 1998), 1115a 30–35, 
11 David Ross, Aristoteles,  çev. Ahmet Arslan, İhsan Oktay Anar, Özcan Kavasoğlu, Zerrin Kurtoğlu, 

(İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2002), 242.
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Platon’un askerî anlamıyla cesareti konu edindiği eseri Lakhes’tir. Lakhes’te bu 
tema, gelecek nesillerin barış zamanındaki eğitimi ile ilgisi içinde ele alınır. Bu ese-
rine Platon, cesareti bir eğitim sorunu olarak ele almakla başlar. Bu yönde sorulan 
ilk soru, silahla dövüşmeyi öğrenmenin gençler için iyi bir şey olup olmadığıdır.12 
Temelde bu soru iki sıradan kişi, Lysimakhos ve Melesias tarafından iki ünlü genera-
le, Lakhes ve Nikias’a yöneltilir. Lysimakhos ve Melesias’ın bu konuda, Lakhes ve 
Nikias’a danışmalarının arka planında bu kişilerin gerçekten cesur olduğuna yönelik 
bir inançları olduğu görülebilir. Öyle ki bu iki karakter Pelopones Savaşı’nda cesaret 
örneği sergileyerek ünlenmiş iki önemli generaldir.13 Lysimakhos’un inancına göre, 
onların savaştaki cesaretinin günlük yaşamdaki karşılığı, doğruluğu bulmak için 
çalışmaları, bulunca da söylemekten çekinmemeleridir.14 Başka bir deyişle savaşta 
gösterilen cesaret, günlük yaşamda dürüstlük biçiminde açığa çıkmaktadır. Nitekim 
savaşta ölümü göze alan birisinin insanların hoşuna gitmek ya da buna benzer bir 
nedenle yalan söylemesi beklenmez. Bu açıdan cesaretin ve dürüstlüğün birbirini 
desteklediği görülebilir. 

Benzer biçimde Lakhes ve Nikias, Atina toplumunda başarılarıyla ünlenmiş iki 
örnek kişi olmaları bakımından, Lysimakhos ve Melesias’ın onlara danışma istek-
lerinin arka planında hayattaki başarıların ardında cesaretin bulunduğuna ilişkin bir 
inancın olduğu da söylenebilir. Nitekim Lysimakhos ve Melesias, kendileri sıradan 
olmalarına karşın babaları pek çok başarıyı elde etmiş saygın kimselerdir. Ancak 
babalarının kendilerini gençliklerinde ihmal etmeleri yüzünden onların başarıları-
nın gölgesinde kalmışlardır. Böylece çocuklarının kendi babaları gibi aynı başarıları 
sergilemesi için bir yol aramaktadırlar. Bu yol da cesaretin öğretilebilir bir şey olup 
olmadığını sorgulamaktan geçmektedir. Eğer cesaret öğretilebilir bir şey ise, çocuk-
larını bu yönde eğiterek hayatta başarılı olmalarının yolunu açabileceklerdir. 

Şu var ki eğitim ve öğretim konusunda konuşmak askerlerin işi midir? Nitekim 
askeri hayatla sivil hayat birbirinden özce farklıdır. Cesaret özellikle savaş alanında 
somut örneğini bulduğuna göre, bu konuda iki ünlü savaşçının konuşması anlaşılabi-
lir bir şeydir. Bununla birlikte eğitim ve öğretim konusu da özelde sivil hayata özgü-
dür. Askerî hayatla sivil hayatın bu şekilde birbirine karıştırılması çekincesine karşı 
konuşmaya sivil hayattan birinin, işi eğitim ve öğretim olan bir bilgenin katılması 
gerekir ki bu kişi Lakhes ve Nikias’a göre Sokrates’tir.15  

Böylece silahla dövüşmeyi öğrenmenin gençlere faydasına ilişkin olarak Niki-
as’ın konuşmasıyla başlayan tartışma, Sokrates’in katılımıyla temele, yani cesaretin 
ne olduğunu sorgulamaya yönelir. Nitekim bir şeyin ne olduğunu bilmeden o şeyin 

12 Platon, Lakhes, çev. Nurattin Şazi Kösemihal, (İstanbul: Maarif Vekâleti Yayınları, 1958), 181c.
13 Nancy L. Schwartz, “Dreaded and Dared”, 346
14 Platon, Lakhes, 178b.
15 a.g.e., 181b-d.
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neye yol açtığını bilmek zordur. Bu konuda Sokrates’in örneği açımlayıcı nitelikte-
dir: İşitme ya da görmenin ne olduğunu bilmeden gözler ve kulaklar için iyi bir hekim 
sayılmamız zordur.16 Öyleyse cesaretin işlevini ve öğretilebilir bir şey olup olmadığı-
nı bilmek, cesaretin anlamının ne olduğuna bağlıdır. 

Bu soru karşısında Lakhes’in cevabı, bir tanım değil, cesur kişinin niteliğidir: 
“Savaş dizisindeki yerinde durarak kaçmaksızın düşmana dayanan kişi cesaretlidir.”17 
Sokrates’in buna itirazı, düşmana karşı koymanın kimi zaman kaçarak olabileceğini 
göstermekle ortaya konulur.18 Nitekim bu yolla iyi bir dövüşçünün tek başına sayıca 
kendinden fazla birçok düşmanı alt etmesi olanaklıdır.19 Bu açıdan cesaret, eylemle-
rin sonucunu da hesaba katmayı gerektirir. Eylem ile sonucu arasındaki bu bağlantı, 
kuşkusuz utilitarist bir etiği akla getirmektedir. Ancak Platon’un amacı bu değildir; 
onun amacı daha çok cesareti atılganlık ya da cüretkârlıktan ayırmak ve onu bir er-
dem olarak ortaya koymaktır. Bir eylemin erdemli olarak nitelenmesi ise bireyin 
amacına yaptığı katkıya göre belirlenir. 

Bu açıdan tartışmaya Sokrates’i katmakla Platon, cesaretin sadece askerî alanda-
ki değil, onun en genel anlamına ulaşıp buradan hareketle onun bireysel ve toplumsal 
hayata katkısını belirlemek ister. Platon’un ifadesiyle;

“Yalnız piyadelerde değil atlılarda, her türlü askerde cesaret nedir? Yalnız savaşa giden-
lerde de değil, denizin tehlikelerine göğüs gerenlerde, hastalığa, yoksulluğa, siyasetin 
dönüşü yüzünden başa geçenlere yiğitlik gösterip dayananlarda cesaret nedir? Şunu da 
katayım: yalnız acıya korkuya yiğitlik gösterenlerde değil, arzularına, zevklerine karşı 
koyanlarda görülen cesaret, ister dayanmakla ister kaçmakla gösterilen cesaret nedir?”20 

İşte cesaretin tüm bu farklı görünümlerindeki ortak özelliğin ne olduğu bilinirse, 
onun öğretim konusu yapılıp yapılamayacağı, dolayısıyla bir erdem olup olmayacağı 
açıklık kazanır.  

Lakhes bu anlamda cesaretin, “bir tür ruh metinliği” olduğunu ileri sürer. Sokra-
tes bu cevabı iyi ve kötü olana metin olmanın cesaret olup olmadığı sorgulamasıyla 
ancak akıllıca olan metinliğin cesaret olabileceğini belirterek bir ölçüde kabul eder.21 
Fakat cesaret soruşturması burada bitmez. Nitekim akıllıca olan metinlik de, pek çok 
durumda cesaret olarak değil, korkaklık olarak açığa çıkar.   

Bu sorun Nikias’ın cesaret tanımıyla çözülmeye çalışılır. Onun tanımı, Lahkes’ 
e oranla daha kuramsaldır. Cesaret, “savaşta olsun, nerede olursa olsun, nelerden 

16 a.g.e., 190a
17 a.g.e., 190e.
18 a.g.e., 191a.
19 Platon, Devlet, 422b-c.
20 Platon, Lakhes, 191d.
21 a.g.e., 192c-d.
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kaçıp/korkup neleri göze alabileceğimize/korkmayacağımıza ilişkin bilgidir.”22 Böy-
lelikle cesareti kimi hayvanlarda ya da çocuklarda da görülen ve korkusuzluk biçi-
minde açığa çıkan atılganlıktan ayırmak olanaklı olmaktadır.23 

Şu var ki Nikias’ın tanımında cesaret öncelikle bilgiyle, ikincil derecede eylem-
le ilgili görülmektedir. Bilgi ise kişinin korkması ve korkmaması gereken şeylerin 
ne olduğuyla ilgilidir. Bu da iyinin ve kötünün bilgisiyle ilgili görünmektedir.24 Bu 
durumda cesaretin ne olduğu sorunu çözümsüz kalır. Çünkü iyilik ve kötülüklerin 
bilgisi olarak onu bilgelikten, adaletten ve ölçülülükten ayıran özellik bulunamamış-
tır: “Tanrılarla da insanlarla da olan işlerinde nelerden korkulup nelerden korkulma-
yacağını ayırt edebilen, kendisinde böyle bir yetkinlik olan kimsede, iyilikleri nasıl 
kullanacağını bildiği için onlara erebilen insanda bilgelik mi yoktur, adalet mi yoktur, 
ölçülülük mü yoktur?”25 

Özce söylemek gerekirse Sokrates için Nikias’ın tanımı da yakın ayrımla yapı-
lan bir tanım olmadığı için yetersiz kalmaktadır. 

Şu da var ki Platon orta dönem eserlerinden olan Protagoras’ta bu tanımı yeni-
den ele alarak ayrım sorununu çözüme kavuşturmayı dener:

“Korkulacak ve korkulmayacak nesneler hakkındaki bilgi cesarettir ki; bu korkulacak 
ve korkulmayacak nesneler hakkındaki bilgisizliğin, yani korkaklığın tam karşıtıdır.”26 

Şu var ki, buradaki cesaret tanımını önceleyen kavram “tehlike”dir.27 Korkaklar 
tehlikenin bulunmadığı yere, cesurlar ise tehlikeye doğru yönelirler. Bununla birlikte 
gerçekten tehlikeli olan bir şeye atılmak cahillikten ileri gelir. Bu durumda bilgi ile 
eylem arasında bir çelişki mi söz konusudur? Aslında çözüm oldukça basittir: Kor-
kakların kaçmaya yönelmesi kaçtıkları şeyin, yine bilinçsizce ataklık gösterenlerin 
ataklıkları da atıldıkları şeyin ne olduğunu bilmemelerinden kaynaklanır. Her ikisi de 
utanç verici ve kötü şeylere neden olur. Oysa cesurların ne korktukları zaman utanç 
verecek korkuları ne de atak davrandıkları zaman utanç verecek ataklıkları vardır.28 

Böylece Platon cesaretin bir yandan bilgiyle olan ilgisini vurgularken diğer yan-
dan da tehlike karşısındaki eylem ile olan ilgisine dikkat çeker. Şöyle ki korkuya 
neden olan bir tehlike karşısında kişi, ahlakî bir karar almak durumundadır. Bu bağ-
lamda korku nesnesinin kötü olarak bilinen bir şey olduğu, kötü olarak bilinen bir 
şeyi ise kimsenin isteyerek seçip yapmayacağı söylenebilir.29 Öyleyse iyinin ve kötü-

22 a.g.e., 195a, 199b.
23 a.g.e., 197a-b.
24 a.g.e., 199c.
25 a.g.e., 199d.  
26 Platon, Protagoras, 360d.
27 a.g.e., 359c.
28 a.g.e., 360b
29 a.g.e., 258e.
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nün bilgisini elde eden kişi için doğal ya da toplumsal korku veren hiçbir şey yoktur. 
Çünkü iyiyi bilmek onu savunmayı, kötüyü bilmek ise onunla savaşmayı gerektirir. 
Bu yüzden cesaret, başkalarının haksızlık ve baskılarına karşı adaletin ve özgürlüğün 
güvencesidir.30

İşte Platon, bu türden bir cesareti, yani iyinin savunusu ve kötüye karşı savaşı-
mın örneğini Sokrates’in Savunması adlı eserinde, çok özel anlamda tehlikelerin bel-
ki de en büyüğü olan ölüm karşısında Sokrates’in aldığı tavırla somutlaştırır. Böylece 
cesaretin, Yunan toplumunda o zamana kadar askeri alandaki görünümlerinin dışına 
taşıyarak, toplumsal ve politik alanda da ortaya çıkan bir erdem olarak somut örne-
ğini sunmuş olur. Bu bakımdan Platon’un Sokrates’in Savunması adlı eserinin aynı 
zamanda siyasetteki sapmalar yüzünden kötü duruma düşmüş kişinin, bozuk düzene 
karşı gösterilen bir cesaret örneği olarak özgür düşünceyi baskı altına alan yönetime 
yönelik en önemli eleştiri olduğu da söylenebilir.        

Bu bağlamda Sokrates’in Savunması’nda cesaretin özellikle ölüme karşı alınan 
tavırla ilgili olduğu açıktır. Şu var ki, ölüm tehlikesi karşısında ölümü yok saymak 
ve korku duymamak bir erdem değil, cahillik ya da çılgınlığın bir işareti olduğu da 
söylenebilir.31 Ancak Sokrates’in tavrı bu yönde değildir. Sokrates’in ölüme atılışı 
bir seçme ve kararlılıktır. Onu ölüme götürecek bu tavrı yeğlemesindeki savunusuna 
göre: “… Bir adamın değeri ne denli az olursa olsun, ölür müyüm kalır mıyım diye 
düşünmemelidir o adam. Bir iş görürken doğru mu eğri mi davrandığını, yiğit bir 
adam gibi mi yoksa ödlek bir adam gibi mi davrandığını düşünmelidir yalnız... En 
doğru davranış Atinalılar, bir kimsenin yeri neresi olursa olsun, ister kendinin yaraşır 
bulup seçtiği, ister komutanının gösterdiği yerde sakıncaya karşı dayatmak, diret-
mektir bence; ölümü, ona benzer daha nice sakıncaları değil, ancak onuru göz önünde 
tutmalıdır insan.”32 

Buna göre Sokrates’in bakış açısından bir işin sonunda ölümün kaçınılmaz 
olduğunu bilmek, o işin yapılmasına engel değildir. Çünkü alçak olarak yaşamak 
ölmekten daha korkunçtur. Bu anlamıyla cesaret, ölüm ile kötülük arasında seçim 
yapmaktır. Başka bir deyişle cesaret, ölüm tehlikesini içeren bir durum karşısında 
erdemi savunmak adına iyi olan eylemi gerçekleştirmek ve bu uğurda ölmeyi göze 
almak demektir. 

Şu var ki eğer cesaret iyinin ve kötünün bilgisini gerektiriyorsa kötü bir du-
rum karşısında ölümü yeğlemenin cesaret olup olmadığı kuşkuludur. Çünkü ölüm, 
ne olduğu (iyi ya da kötü olduğu) bilinmeyendir. Dolayısıyla ölümü yeğlemek, iyiyi 
yeğlemek anlamına gelmemektedir. İşte bu çekinceye karşı Sokrates’in ölümü her ne 

30 Ryan K. Balot, “Subardinating Courage to Justice”, 43.
31 Nancy L. Schwartz, “Dreaded and Dared”, 347.
32 Platon, Sokrates’in Savunması, çev. Teoman Aktürel, 4. Basım, (İstanbul: Remzi Yayınları,1995), 28b-

d.
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kadar bilinmeyen olarak nitelese de, neyin kötülük olduğu biliniyorsa bu kötülüğe 
boyun eğmek bilinmeyene kucak açmaktan daha aşağı bir durum olduğunu ekler: 

“Kötülük olduğunu iyice bildiğim şeylerden korkarım; ama iyi olmadığını kestiremedi-
ğim şeylerden ne korkar ne çekinirim.”33 

Böylece cesaret, bilinmeyenden duyulan korkuya karşı gösterilen dirence işaret 
eder. Bununla birlikte bu korku, bilme isteğine de katkıda bulunur. Böylece, cesaretin 
karşı konulamaz gücü açığa çıkar.34 Bilme isteğine yaptığı katkıyla o bir erdem hali-
ne gelir. Kötülüğe karşı alınan tavır bireyi içeriği bilinmeyen bir yolculuğa (ölüme) 
sürüklese de, aşağılık bir durumda kalmaktan kurtarır. Nitekim yaşamak, yalvarıp 
yakarmak, ağlayıp sızlanmak gibi bir takım aşağılık durumlara katlanmayı gerektiri-
yorsa ölmeyi yeğlemek daha sevimlidir. Öyle ki savaş alanlarında olduğu gibi adalet 
saraylarında da ölümden kaçmak için türlü çarelere başvurmaya kimsenin hakkı yok-
tur.35 Savaş alanlarında askerler silahlarını bırakıp düşmandan aman dilemekle ölüm-
den kurtulabilir. Ancak bu, zafer kazandırmadığı gibi özgürlüğün kaybedilip aşağı bir 
durumda, buyruk altında yaşamı sürdürmek demektir:

“Güç olan ölümden kaçmak değil, kötülükten kaçınmaktır. Çünkü kötülük ölümden daha 
hızlı koşar. Bu durumda ben yaşlı ve yavaş olduğum için ikisinden daha yavaş olanı ye-
tişir bana; oysa beni suçlayanlar güçlü ve tez canlı olduklarından, çabuk koşan kötülük 
yetişmiştir onlara.”36

Burada, ölüme doğru yol alışta cesarete eşlik eden önemli öğenin Sokrates’in 
etik bir ilke olarak gördüğü “içsel buyruğa” da değinmeden geçmek olanaklı gö-
rünmemektedir. Öyle ki Sokrates ölüme doğru gidişini bu içsel buyruğa bağlamakla 
cesaretli eylem için de bir ilke ortaya koymaktadır. Sokrates’in bakış açısıyla: 

“İyice düşünecek olursak ölümün kötülük sayılması yanılgıya düşmektir. Bunun kesin 
kanıtı şudur: bu benim yaptığım şey iyi bir şey olmasaydı, içimdeki ses beni bundan 
alıkoymaktan geri durmazdı.”37 

Burada şunu vurgulamak gerekir ki içsel buyruğun, kötülüklerden alıkoyan bir 
ilke olması, buna karşın ölüm karşısında sessiz kalması ölümün iyi bir şey olduğunu 
güvenceye almaktadır. Fakat Platon bununla da yetinmez: Olgusal açıdan bilinemez 
nitelikte olan ölümün, kötülüğün karşısında bir seçenek olması için, iyilik olarak be-
lirlenmesi gerekir. Bunun yolu mantıksal açıdan ölümün ne olduğu üzerine düşün-

33 a.g.e., 29a-B
34 Darrell Dobbs, “For Lack of Wisdom: Courage and Inquiry in Plato’s Laches”, The Journal of Politics, 

Vol. 48, No. 4 (November, 1986), 848.  
35 Platon, Sokrates’in Savunması, 38d-e.
36 a.g.e., 39a-b
37 a.g.e., 40b-c.
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mekten geçer. Sokrates mantıktaki bölme yöntemini kullanarak ölümün ya “hiçlik” 
ya da başka bir hayata “geçiş” olarak yorumlanabileceğini, her iki durumda bir iyilik 
olduğunu ortaya koyar: 

“Ölüm deliksiz ve düzsüz bir uykuya benzer bir şeyse, bence büyük bir kazançtır; öyle 
ya, geriye kalan bütün zaman tek bir geceymiş gibi gelecek. Öte yandan, ölüm bizi bun-
dan başka bir yere götürecek sanki bir geçitse, denildiği gibi, orada bütün insanlar bir 
arada toplanıyorlarsa, bundan daha büyük bir iyilik olur mu yargıçlar? Çünkü sonunda, 
öteki dünyada, bu sözde yargıçlardan kurtulup doğruluğu sağlayan gerçek yargıçları (…) 
bulacaksak, katlanmaya değmez mi bu yolculuk?”38  

Sokrates’in durumunun, korku ile kaygı kavramları arasında ayrım yapan Kier-
kegaard, Heidegger ve Jaspers gibi çağdaş varoluşçu filozofların görüşleri açısından 
önemli olduğu söylenebilir. Bu bakış açısına göre “korku belirli bir şeye yönelmiştir; 
kaygının ise nesnesi yoktur.”39 Ölümü anlamlandıramamak onun karşısında korku 
değil, kaygıya neden olur. Oysa nesnesi belirsiz olduğu için kaygıyı yenmenin yolu 
yoktur. Bu durumda ölümün bir korku nesnesi olması gerekir ki, onu yenmek olanak-
lı olsun. Buna göre Sokrates’in ölümü anlamlandırması, onun karşısında duyduğu 
korkuyu yenmenin, yani cesaretin yoludur. Öyleyse yapılması gereken iş, aşağı yuka-
rı korku veren nesnenin ne olduğunu bilip onu yenecek bir ahlaki bilince ulaşmaktır. 
Bu yüzden bir hayvan atak olabilir, ama bir ahlaki bilinç olarak cesarete ulaşamaz. 
Böylece korku da ahlaki bir kavram olarak karşımıza çıkar.40 Ahlaki bir karar olarak 
cesaret ise, korkuyu ortadan kaldırma eylemine yol açar. Dolayısıyla korkunun eşlik 
etmediği bir cesaret düşünülemez; bu anlamda korku cesaretin beşiğidir. Cesaret ise 
korkuyu yenmenin biricik yoludur. 

Diğer yandan şu da söylenebilir ki, Sokrates’in durumunda Platon, “bir amaç 
uğruna öldürme”nin değil, “bir amaç uğruna ölme”nin ahlakî temellerini araştırır. 
Cesaret doğası gereği öldürmeye yönelik bir erdem değildir; öldürmeye (ya da kötü 
bir eyleme) yönelik ataklık, bu uğurda ölümü göze almak söz konusu da olsa, cesaret 
olarak nitelenemez. Cesaret ölmeye yönelik bir erdemdir. Dolayısıyla Sokrates’in 
tavrı, İspanyol faşistlerinin öldürmeyi yücelten “Viva la muerte/Yaşasın ölüm!” biçi-
minde sloganlaştırdığı türden değil, “hiç olarak yaşamaktansa, yaşasın ölüm!” biçi-
minde ifade edilebilecek olan pasifist bir tavırdır.

Ancak burada şu soru gündeme gelmektedir: Bir insanın cesur olarak nitelenme-
si için ölmesi gerekiyorsa, onun bu erdemin taşıyıcısı olması, cesaretin bireysel değil 
-çünkü artık kendisi yoktur- toplumsal işlevine işaret eder. Başka bir deyişle cesaretin 
işlevi bireysel olduğundan daha önemli ölçüde politik ve toplumsal olması gerekir ki, 

38 Platon, Sokrates’in Savunması, 40d-41b.
39 Walter Schulz, “Çağdaş Felsefede Kaygı Sorunu”, çev. Nusuh Barın, Korku ve Kaygı, ed. Hoimar von 

Ditfurth, (İstanbul: Metis Yayınları, 1991), 7.
40 a.g.e., s. 8.
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makalemizin bundan sonraki bölümde bu konu ele alınacaktır.

Toplumsal Bir Erdem Olarak Cesaret

Bir önceki başlıkta Platon’un kimi eserlerinde cesaretin özelde tek bir insanın 
kötülük karşısında ölümü göze almakla ilgili bir erdem olduğunun temellendirme-
si ortaya konuldu. Bu sırada makalenin başında Lakhes adlı diyaloğun ana çatısını 
oluşturan cesaretin eğitim yoluyla kazandırılabilir bir erdem olup olmadığı sorusuna 
Platon’un iyinin ve kötünün bilgisiyle ilişkilendirerek olumlu yanıt verdiği söylene-
bilir. Ancak bu yanıt, iki yeni soruna yol açmaktadır. Bunlardan birincisi cesaretin 
toplumsal işlevi ve topluma nasıl kazandırılacağı ile ilgilidir. İkincisi ise kötülüğü 
belirleyen ölçüte ilişkindir. 

Platon’un Yasalar adlı eserine bu iki sorun bağlamında giriş yapıldığı söylenebi-
lir. Bu bağlamda Platon öncelikle yasa koyucunun kim olduğu, hemen akabinde ise 
onun toplu yemek yeme, beden eğitimi ve silahlanma biçimi ile ilgili yasaları neden 
koyduğunu sorgular. Bu konuda Platon’un yaklaşımının, yüzyıllar sonra Hobbes’un 
siyaset felsefesinin temel ilkelerinden biri olarak formüle ettiği tüm insanların doğal 
olarak birbirleriyle bir savaş durumu içinde olduğu yönündeki görüşüne temel oldu-
ğu düşünülebilir. Açıkçası devletlerin birbiriyle ilan edilmemiş de olsa doğa gereği 
sürekli bir savaşı vardır. Bu yüzden yasa koyucu özel olsun genel olsun tüm yasaları 
savaşı göz önünde bulundurarak buyurmuştur. Çünkü güçlü olunmadığında yenilen-
lerin tüm varlığı yenenlere geçtiği için, yasaların konulma amacı, korunmaktır.  Do-
layısıyla iyi yönetilen bir devlet, yasalarının savaşta öteki devletleri yenecek biçimde 
düzenlenerek yönetildiği bir devlettir.41 Cesaretin bu özel anlamda işlevi ise dıştan 
gelen saldırılara karşı toplumu korumak ve barış düzenini sürdürmektir.

Şu da var ki, Platon’un diyalektik yöntemi gereğince akıl yürütmesinin burada 
sonuçlanmadığını belirtmeliyiz. Nitekim devletler arasında geçerli olan savaş duru-
mu, köyler arasında, köylerdeki aileler arasında ve bireyler arasında da geçerlidir. 
Nihayet birey de kendi kendisine karşı sürekli savaş durumundadır. Böylece konuyu 
temel ilkesine, yani bireye getiren Platon “kendini yenmek” ve “kendine yenilmek” 
gibi iki görece durumdan söz eder. Ona göre kendini yenmek zaferlerin en başta ge-
leni; kendine yenilmek ise tüm bozgunların en kötüsüdür.42 

Öyleyse “kendi” kavramının, bireyin, varlığını sürekli kılacak şekilde koruya-
mamasına neden olan yönüne işaret ettiği söylenebilir. Bu durum bir ailede, köyde 
ya da kentte de aynı biçimde açığa çıkar. Buna göre amaç, ister birey ister devlet 
söz konusu olsun, var oluşu yetkinliği ve sürekliliği içinde korumaktır. Kötülük ise, 

41 Platon, Yasalar, çev. Candan Şentuna, Safet Babür, 2. Basım, (İstanbul: Kabalcı Yayınevi), 625d-626c.
42 a.g.e., 226d.
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kişinin ya da devletin varlığını yetkin bir biçimde sürdürme istemine karşı yöneltilen 
saldırıdır. Bu saldırı, dıştan geldiği gibi içten de gelebilir. Kuşkusuz içten gelen kötü-
lüğü alt etmek ve böylece bütün içindeki tüm unsurları barışa kavuşturmak öncelikli 
amaçtır. Bu bağlamda yasaların özellikle içsel barışı göz önünde tutarak, böylece 
dikkatin dış düşmanlara çevrilmesine olanak veren barış ortamı için konulması gere-
kir. Dolayısıyla cesaret, daha çok barış uğruna savaş yasalarının konulmasıyla ilgili 
görünmektedir.43 

Ancak burada yukarda belirtilen ikinci sorun, yani kötülüğü belirleyen ölçütün 
ne olduğu sorunu açığa çıkar ve Platon’un cesaret hakkındaki tartışmalarında etik 
ve politik iyilik ya da kötülük merkezi bir yere kavuşur. Bu soruna yaklaşımında 
Platon bireyi olduğu gibi devleti de sürekli kılacak olan bilgelik, adalet ve ölçülülük 
göz önüne alınarak konulan yasalara aykırı olan durumları kötülük olarak niteler ve 
cesareti bu temel erdemlerle birleştirir. Nitekim içsel barışın sağlanması erdemlerin 
bütününün varlığı ile ilgilidir.44 Bu yüzden bilgelik, adalet ve ölçülülükle birleşen bir 
cesaret, içsel barışın güvencesidir. Buna karşın ozanların övdüğü dış düşmana karşı 
gösterilen cesaretin değeri sıra ve önem bakımından en alt sıradadır.45 Böylece Pla-
ton, akıl yürütmesinin bu noktasında, savaş durumu göz önüne alınarak erdemin en 
alt sıradaki parçası olan cesarete göre yasaların konulması gerektiği yönündeki önce-
ki yargısını değiştirerek, erdemin bütününe bakarak yasaların konulması gerektiğini 
ileri sürer.46 Dolayısıyla da, cesaretin ancak erdem bütününün göz önüne alınmasıyla 
bir değere sahip olabileceğini belirtmiş olur. Cesaret erdem sıralaması içinde, ancak 
diğer erdemlerle ilgisi çerçevesinde yüksek bir değere sahiptir. Başka bir deyişle ce-
saret, ister tek birey isterse tüm toplum söz konusu olsun erdem bütünlüğünün den-
geli bir biçimde yer aldığı bir kişilik özelliğidir. 

Aksi durumda, eğer ki yasalar, salt cesaret erdemine göre konulursa, totaliter bir 
rejimin kurulması kaçınılmazdır; oysa cesaret erdem bütününün korunmasıyla ilgisi 
içinde ideal devlet için bir güvencedir. Bu güvence, özel olarak bir devlette, devlet 
uğruna savaşan kesimin sahip olduğu bir erdemdir. Bu kesimin dışında kalan insan-
ların korkak ya da yiğit olması, devletin korkak ya da yiğit olmasına yol açmaz. Peki, 
bu kesimin görevi nedir? Yasa koyucunun eğitim yoluyla belirlediği ve insanlara aşı-
ladığı neden korkulup neden korkulmayacağına ilişkin değeri, yani yasaların verdiği 
inancı her yerde ve her zaman korumaktır.47 Bu bakımdan cesaret toplumun politik 
varlığının sürekliliği için belirli bir sınıfın savaşması ve ölmesini göze almasıdır. 

Dolayısıyla Platon, Devlet ve Yasalar adlı eserlerinde cesareti, toplumsal bakış 
açısından ele almış, toplumsal iyiliği sürdürme ve korumayı öncelikli amaç olarak 

43 a.g.e., 628a-e.
44 a.g.e., 630a-b.
45 a.g.e., 630c-d.
46 a.g.e., 630e-631b.)
47 Platon, Devlet, 429a-d.
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görmüştür. Aristoteles de bu bakış açısını sürdürerek cesaretin sergilenmesinde baş-
ta gelen alanın kenti (devleti) korumak için yapılan savaş olduğunu ifade etmiştir. 
Aristoteles için cesur insan öz saygısını kazanmış ve savaş gibi acı ve korku veren 
bir durum içinde bile kendi iyiliği için soylu eylemi yapmaktan hoşnutluk duyan 
kişidir. Bu hoşnutluğun kaynağı onun toplumsal iyiye katkı yaptığını ve böylece po-
litik düzenin sürekliliğini desteklediğini bilmesidir.48 Bu açıdan cesaret erdeminin 
temelindeki bilgi, politik düzenin sürekliliğine duyulan inançla desteklenmiş olur. 
Böylece cesaret erdemiyle ilgili sorun, neden korkulup neden korkulmayacağı, başka 
bir deyişle tıpkı bireysel açıdan olduğu gibi toplumsal açıdan da var oluşun yetkin bir 
biçimde süregitmesine engel olan şeylerin belirlenip yasaların verdiği inancı koruma 
yolunun ne olduğudur. 

Bu bağlamda iyi yönetimin ve adaletin güvencesi olarak cesaret, savaşta ölenle-
rin cenaze törenlerinde verilen söylevlerle toplumsal yaşamı taçlandırır. İşte Platon 
Meneksenos adlı eserinde bu tür savaşlarda ölenler için yapılan övgü dolu bir söylev 
örneği sunar. Buna göre çokluğun onayı ile kurulmuş olan bir devlette erdem ve bil-
gelikten başka hiçbir üstünlük yoktur.49 İşte bu tür bir devleti kendi içindeki sapkın-
lıklara ve barbarların köleleştirici emellerine karşı koruyanların gösterdikleri cesaret 
sayesindedir ki toplum kendi öz varlığını yüce tutabilir. 

Savaşa gidenlerin, geri dönmemeleri durumunda çocuklarına söylenmesini iste-
diği sözlere kulak verilecek olursa: “… Çocuklarım, yiğit kimselerin oğulları oldu-
ğunuzu bu tören açıkça gösteriyor. Şerefsiz yaşayabilirdik; fakat sizi ve evlatlarımızı 
lekelemektense, babalarımıza ve atalarımıza şerefsizlik getirmektense, şerefle ölmeyi 
tercih ettik. Soyunu alçaltan kimse için, hayat boş bir şeydir. Böyle birini ne tanrılar 
arasında, ne yeryüzünde ne de ölümünden sonra yerlerin altında sevecek kimse bu-
lunmaz. Onun için sözlerimizi hatırlayın ve unutmayın ki, hayatta göreceğiniz iş ne 
olursa olsun erdem olmayınca, elde edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonun-
da utanç ve kötülük vardır...”50

Buradan anlaşıldığına göre cesaretin, toplumsal iyiliğe yönelik bir tehlike kar-
şısında erdemli insanın zorunlu tepkisine yol açan bir erdem olduğu açıktır. Fakat 
Platon için bu yeterli değildir. Nitekim Platon’u kendi zamanındaki diğer Atinalı-
lardan ayıran nokta da bu değildir. O Atina demokrasisini ikiyüzlü bulur ve düzel-
tilme ihtiyacı içinde bulunduğunu ileri sürer. Ona göre demokrasi, devlet adamının 
en önemli işinin yurttaşların ahlaki gelişimi olduğu bilgisini gerektirir. Yurttaşların 
kişiliği önceliklidir ve tüm toplumsal kurumların belirleyicisidir. Kısaca Atinalılar 
politika felsefesine gereksinim duymaktadır.51 

48 Ryan K. Balot, “Subardinating Courage to Justice”, 39.
49 Platon, Meneksenos, çev. İrfan Şahinbaş, (İstanbul: MEB Yayınları, 1989), 238-c-e,
50 a.g.e., 246d.
51 Ryan K. Balot, “Subardinating Courage to Justice”, 41.
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İşte bu noktada Aristoteles’ten farklı olarak Platon’un çıkış noktasındaki etik 
temeli hatırlamak yerinde olur. Platon devletin iyiliği ve sürekliliği için gösterilen 
cesaretin temeline bireyin içsel çatışmasından zaferle çıkmasından doğan hoşnutluğu 
koymuştur. Dolayısıyla o, cesareti politik açıdan belirlerken bireyde bulunan yetiler 
ve bu yetilerin birbiriyle savaşımından hareket etmiştir. Bu da yukarıda belirtilen 
insanın “kendini yenmesi” ya da “kendine yenilmesi” durumuyla ilgilidir. 

Burada cesaretin, insan varlığının bütünselliği içinde yalnızca korku ve acıya 
karşı gösterilen direnci mi kapsadığı yoksa arzulara ve hazlara karşı gösterilen di-
renci de içine alacak biçimde genişletilmesi gerekip gerekmediği sorunu gündeme 
gelir. Nitekim arzu ve hazlarına yenik düşen kişinin acılara yenik düşenden daha 
aşağı biçimde kendine yenildiği söylenebilir.52 Buna göre yasa koyucunun acıya kar-
şı gösterilecek direnci arttıracak yönde yasalar koyması ve uygulamalar belirlemesi 
cesaret erdemi için yeterli değildir. Bununla birlikte hazlara ve arzulara karşı direnci 
arttıracak yönde yasa ve uygulamaların belirlenmesi gerekir. Aksi halde ruhlarının 
bir parçası köle, bir parçası özgür olacak, tam anlamıyla cesur ve özgür insan diye 
adlandırmaya layık olmayacaktır.53 

Ancak burada Platon’un hazzı ya da acıyı kötülük olarak belirlemediğinin altını 
çizmek gerekir. Haz ya da acı insanın yetkinleşmesine engel olduğu ölçüde kötülük-
tür. Bunlar temelde doğal olarak fışkıran iki pınar gibidir: Bunlardan gerektiği yerde, 
gerektiği zaman, gerektiği kadar alan, devlet olsun birey olsun her canlı varlık mutlu 
olur, buna karşılık bilinçsizce ve zamansız alan mutsuz yaşar.54 

Şu var ki bu durum yine temel erdemlerden olan ölçülülükle ilgili göründüğü 
için makale konumuzun dışında kalmaktadır. Başka bir deyişle bizi asıl ilgilendiren, 
kötülük olarak acı ve hazza karşı gösterilen dirençtir. Bu anlamda acı ve haz, her 
bireyde bulunan birbirine karşıt ve akıl dışı iki dürtüdür. Yine gelecekteki nesnelere 
ilişkin olarak bunlara eşlik eden beklentiye korku ve güven denilir. Bunların üstünde 
ise neyin iyi, neyin kötü olduğunu belirleyen uslamlama yer alır ki, bu, bir devletin 
ortak kararı haline gelince yasa adını alır.55

 Bu durumda yasanın, korku ve güven beklentisini biçimlendirici bir işlevi 
vardır. Korkunun ise iki türü vardır: Birincisi acı veren şeylere diğeri ise haz veren 
şeylere karşıdır. İşte cesaretin nesnesi de buna göre biçimlenir: Zaferi sağlayan iki 
şeyden biri düşman karşısındaki gözü peklik, diğeri ise dostlar karşısındaki utanma 
korkusudur.  Birinci yönüyle insanın cesur olması ikinci yönüyle de korkak olması 
gerekir.56 Dolayısıyla gerek utanma duygusunun eşlik etmediği cesaret, gerekse de 

52 Platon, Yasalar, 633d-e.
53 a.g.e., 635c-d.
54 a.g.e., 636e
55 a.g.e., 644c-e.
56 a.g.e., 647b-c.
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cesaretin eşlik etmediği utanma duygusu, tek başına erdemi ortaya çıkarmayacak ve 
istenmeyen durumlara yol açacaktır. 

Böylece cesaretin politik değeri etik değeriyle iç içe gelişir. Politik anlamıy-
la cesaret, kişinin keder, sevinç, istek ve korku gibi durumlar karşısında kanunların 
verdiği inancı bir yana bırakmaması demektir. Başka bir deyişle cesaret, korkulacak 
ve korkulmayacak şeyler üstüne, yasalara uygun olarak,  beslenen inancın sarsılmaz-
lığıdır.57

Sonuç

Platon’un ilk dönem eserlerinden Lakhes, Sokrates’in cesaretin ne olduğuna yö-
nelik bir sonuç önermesine ulaşmadığı felsefî soruşturma örneği olarak görülebilir. 
Şu var ki sonuçsuz olan bu diyalogun amacı sonuca ulaşmak değildir. Bir felsefi so-
ruşturma, sonuca ulaşmasa da soruşturma sırasında elde edilen kazanımlar, sonuçtan 
daha önemlidir. Bu soruşturma, cesaretin ne olduğunu, Sokrates’in felsefî sorgulama 
yöntemiyle ortaya koymakta, ancak okura net bir tanım vermemektedir. 

Buna karşın, Lakhes’te genel bir tanıma ulaşmak için sorgulama konusu olan 
cesaretin diğer eserleriyle de ilgisi içinde üç açıdan anlamlandırıldığı söylenebilir:

1. Savaş sırasında askerin düşmana karşı gösterdiği direnç,
2. Toplumsal düzendeki bozukluğa karşı erdemli bireyin gösterdiği direnç,
3. Yalnızca acıya karşı değil, hazza karşı da yasaların korunması adına göste-

rilen direnç.
Böylece Platon’da cesaret, hem etik hem de politik bir değer olarak ortaya çıkar. 

Gerek erdemlerin elde edilmesi ve korunması bakımından ve gerekse ideal devletin 
kurulması ve süregitmesi bakımından cesaret ana erdemlerden biridir. O temelde bil-
gelik, ölçülülük ve adaletin yolu ve güvencesidir. Bu açıdan değerlendirilecek olursa, 
cesaretin erdemli bireyin gerek bireysel gerekse de toplumsal yaşamını biçimlendi-
rici bir etkisi olduğu açıktır. Nitekim cesaret olmaksızın bireyin toplumdaki olum-
suzluklar karşısında erdemli yaşamayı sürdürmesi, bu değerleri topluma yayması ve 
koruması olanaklı değildir. Bunun sonunda ölümün olması durumu değiştirmez. 

Bu anlamda ölüme atılmak, bir açıdan kendini feda etme olarak görülebilir. Fa-
kat başka bir açıdan, bireyin ve toplumun yaptıklarının kör talihin değil de, kendi 
özgür iradesinin ürünü olduğunun en önemli belirtisidir. İşte Platon’un felsefesinde, 
gerçek anlamıyla cesaret, erdemsizlik karşısında erdemli bireyin son çözümlemede 
ölümü yeğlemekle özgür iradesini hem kendisi hem de içinde yaşadığı toplum açısın-
dan yetkinliğine yöneltmesi olarak yorumlanabilir.  

57 Platon, Devlet, 430a.
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Bunun yanı sıra söz gelimi bir terör olayında kötünün toplumsal barışa yönelik 
saldırısı, özgür iradenin ürünü olmayıp, kişinin ne yaptığının bilincinde olmadığı bir 
ataklık olarak görülebilir. Ne yaptığını bilmeyenin cesaretinden de söz edilemez.
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MEİSTER ECKHART ONTO-TEOLOJİSİNDE YARATILIŞ VE RUH 
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CRETION AND SOUL IN MEISTER ECKHART’S ONTOTHEOLOGY

ABSTRACT
In his works Latin commentary of Bible and German sermons, Eckhart brings 
together the Christian theology with the neoplatonic ontology in a mystical 
approach and searches a foundation of a new system between the discussions of 
medieval philosophy and science. In his thought the soul is a central concept of 
God’s creation and birth, but also on this concept he built his mystical philosophy 
between theology and ontology. In this study, the concept of the soul that is the 
basis of his system of thought is discussed. 
Key Words: Meister Eckhart, Mystic, Creation, Birth of the soul, Emanation 

ÖZET 
Meister Eckhart, Latince İncil tefsiri ve Almanca vaazlarından oluşan eserlerin-
de, mistik bir bakış açısından hareket ederek Yeni Platoncu ontoloji ve Hıristi-
yan ilahiyatını buluşturmak suretiyle ortaçağ felsefe-bilim tartışmalarında yeni 
bir sistem arayışı içinde olmuştur.  Bu çalışmada, Eckhart’ın düşünce sisteminin 
temelini oluşturan “ruh” kavramı ele alınmaktadır. Tanrı’nın yaratışı, doğumu 
ve âlemin varlığa gelişi sürecinde merkezî bir konumu olan ruh kavramı, aynı 
zamanda Eckhart’ın teoloji ve ontoloji arasında inşa ettiği sisteminin temel kav-
ramlarından birisini oluşturmaktadır.  
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Emanatio
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Giriş 

Kilise kayıtlarında ilk olarak 1275 tarihinde Erfurt’ta Dominiken tarikatına in-
tisabı ile geçen Hohenheim’lı Eckhart, tahminen Albertus Magnus’tan da ders aldığı 
Köln tahsilinin akabinde Paris Üniversitesi’ne devam etmiştir. 1302’de Paris’te teo-
loji Magister’i unvanını aldığından, artık Germen coğrafyada “Meister”1 olarak hatır-
lanacaktır. 1311 yılında Fransız kökenli olmayan birisi ikinci defa Paris Üniversitesi 
hocalığına atanmakta ve daha önce Thomas Aquinas’a verilen makama getirilmek-
teydi. 1313 yılında vicarius generalis2 olarak bulunduğu Strassburg’da İncil tefsirin-
den oluşan Latince eserlerini kaleme almaya başlamıştır. 1323 sonrası ise Köln’de 
mistik literatürün temel eserleri arasında yer alan vaazlarını irat etmiştir. 1325’te Hı-
ristiyan inancına aykırı ifadeleri gerekçe gösterilerek Avignon’daki3 Papalığa şikâyet 
edilmiş ve aleyhinde engizisyon süreci başlatılmıştır. 

Eckhart, hayatı ve düşünce dünyası itibariyle, ortaçağ Avrupa’sının teolojik tar-
tışmalarını, ruhanî hayatını, felsefî geleneklerini ve nihayet siyasî buhranlarını yansı-
tan isimlerden birisidir. Dominiken tarikatındaki muteber konumu ve aristokratları da 
barındıran mistik cemaatiyle Eckhart, devrin siyasî ve sosyal şartlarından bağımsız 
değerlendirilemeyeceği gibi düşünce hayatında da ortaçağ entelektüel dünyasını tas-
vir eden hemen her düşünce geleneğinin izi bulunmaktadır.4

Eski ve Yeni Ahit’te aradığı hakikati felsefe-bilim argümanlarıyla anlamaya ça-
lıştığını ifade eden Eckhart5, Hıristiyan dogmasının temel kavramlarına Maimonides 
ve İbn Sina şerhlerinden mülhem bir Yeni Platoncu muhteva arayışında düşünce sis-
temini inşa etmektedir.6 Hıristiyanî metafor, felsefî düşünüş, bilimsel terminoloji ve 

1 Meister günümüz Almancasında usta manasına gelmekte olup ortaçağ Latin dünyasında “Magister” 
eğitimini tamamlayan ve yedi hür sanatı (septem artes liberales) talim edecek hocalara verilen unvan-
dır. 

2 “Vicarius Generalis” Roma Katolik Kilisesi’nde piskoposun vekilidir. Piskoposluk bölgesinin idari 
kurumu olan Generalvikariat’ı yönetir.   

3 Fransa kraliyet sarayının Kilise üzerinde nüfuz arayışları ve İtalya’da asiller arasındaki güç mücadele-
si sebebiyle Papalık, 1309 yılında Avignon’a taşınmıştır. 1378’e kadar Avignon’da bulunan Papalık 
merkezinde yedi papa faaliyet göstermiştir. 

4 Meister Eckhart Yıllıklarının 2. ve 3. Ciltleri, Eckhart’ın hangi filozof ve düşünce ekollerinin etkisinde 
kaldığını konu edinmiştir. Özellikle Augustinus ve Maimonides etkisi hakkında kaleme alınan yazılar-
da Eckhart’ın düşünce dünyasının temelleri daha belirgin ortaya çıkmaktadır. Bkz.: Meister Eckhart 
Jahrbuch 2 ve 3, KohlhammerVerlag, Stuttgart 2009.

5 Eckhart felsefe ve ilahiyat ilimleri arasında bir sentez gayretindedir. Yalnızca felsefi bir sistem kurmak 
gayesiyle değil, aynı zamanda toplumun da en iyi şekliyle felsefe-bilim muhtevasıyla Hıristiyan 
öğretisini anlayabileceğine inanmaktadır. Bkz.: Kurt Flasch, Meister Eckhart Philosoph des Christen-
tums, Beck, Münih 2009, s. 99

6 Eckhart’ın bir filozof mu yoksa bir ilahiyatçı mı olduğuna ilişkin soru, bilimsel araştırmaların temel 
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ruhanî tecrübe Eckhart’ın teoloji ve ontoloji üzerinden geliştirdiği yeni din felsefesi-
nin temellerini oluşturmaktadır.7 Varlığın kendisinden hayat bulduğu Tanrı’nın varlık 
âlemine aşkınlığını ve ilahî tecrübeyi,8 tabiatı ve insanı tefsir edişin imkânları dâhi-
linde ele alan Eckhart düşüncesinde bir ontoloji ve teoloji birliği ortaya çıkmaktadır.  

Bu makalede Eckhart’ın felsefe ve ilahiyat sistemini üzerine inşa ettiği varlık dü-
şüncesinin temel kavramı olan “Ruh” ele alınmaktadır. Tanrı ve insan tasavvurunun 
merkezinde yer alan ruh, aynı zamanda ontoteolojik yaklaşımını da temellendirdiği 
bir kavramdır. Eckhart terminolojisinde ruh, Tanrı’nın âlemi yaratışından, Oğul’un 
doğumuna ve nihayet insanın ve eşyanın varlık haline geliş sürecinde merkezi bir 
konuma sahiptir. Ruh kavramı Tanrı ile varlık âlemi arasında ilk olarak yaratılış ve-
silesiyle ortaya çıktığından, makalede öncelikle yaratılış konusu incelenmiştir. Daha 
sonra ruhun, varlığın farklı boyutları ile ilişkisi ele alınarak, Eckhart’ın Tanrı ve âlem 
düşüncesinin temel hususları tahlil edilmeye gayret edilmiştir. 

1. Varlık ve Yaratılışın Mahiyeti

Felsefî literatür ile İncil ilahiyatını temel alan Eckhart düşünce sisteminin mer-
kezinde Tanrı yer alır.9 Eckhart ilahiyatında eşyanın vücuda geldiği âlem, Tanrı’nın 

sorularından birisidir. IngeborgDegenhardt, Eckhart’ın (bir nevi yeniden keşfedildiği) aydınlanma 
sonrası yorum farklılıkları üzerine yaptığı çalışmasında, üniversiteler, entelektüeller ve dini gelenekler 
arasında yaklaşım farklılığının yorum farklılıklarına da neden olduğuna işaret etmektedir. Bu yorum 
farklılığı da temelde Eckhart’ın eserlerindeki yorum ve kaynak çeşitliliğinden kaynaklanabilir. Luther-
yan mistikler Eckhart’ı bir Kilise muhalifi olarak görmektelerken, Katolik ruhaniler mistik hayatların-
da bir rehber olarak Eckhart okumaktadırlar. Bu tartışmalar Eckhart’ın nasıl tanımlanacağı sorusunu 
beraberinde getirmiştir. Bu doğrultuda Eckhart’ın eserlerinin hangi literatür bağlamında (felsefî yahut 
ilahiyat vs.) değerlendirilmesi gerektiği uzun tartışmalara neden olmuştur. Bkz.: IngeborgDegenhardt, 
Studien zum WandeldesEckhartbildes, Brill, Leiden 1967.   

7 Immanuel Kant ontoteoloji kavramıyla transandantal teolojiyi tanımlamıştır. Tanrı’yı idrak tecrübe ile 
değil transandantal idrak ile gerçekleşmektedir. Martin Heidegger’de ise ontoteoloji, geleneksel metafi-
ziğin yüce varlığı (dashöchsteSein) düşünüşe dair meselelerini ifade etmektedir. Bu bağlamda metafizik 
Heidegger’e göre bir ontoteolojidir.  

A (Bkz: Thomson, Iain (2005) Heidegger on Ontotheology: TechnologyandthePolitics of Education, S. 7. 
http://assets.cambridge.org/052185/1157/excerpt/0521851157_excerpt.pdf)

A Eckhart’ın Tanrı ve yaratılmışlar münasebeti üzerinden felsefe ve ilahiyat arasında geliştirdiği terminoloji 
hem Heidegger’in metafizik tanımına hem de Kant’ın transandantal ilahiyat formuna uygun düşmektedir.  

8 Transandantal tecrübe, ileride de görüleceği üzere varlığın kendini tecrübesidir. Varlık Tanrı’nın kendi 
iç tecrübesinden hayat bulmaktadır. Bu sebepten ontoteoloji mefhumunu, varlığın zahiri boyutun-
dan uzaklaşarak yalnız manevi boyutu ile değerlendirmek Eckhart düşüncesini tam açıklamayacaktır. 
Ontoteoloji, varlık bilimin ilahiyat ile bütünleştiği Eckhart programında Tanrı’nın tecrübi bilgiyi her 
yönüyle kuşattığından hareketle geliştirilen bir tanımlama olabilir. 

9 Latince eserleri ile Almanca vaazlarının temel konusu Tanrı’dır. İnsanı ele aldığı yazılarında maksadı 
Tanrı’yı anlatmaktır. Bu sebepten Eckhart düşüncesinde modern antropoloji anlamında bir insan ta-
savvurunun izini sürmekten ziyade din felsefesi dâhilinde insanın tanrısallığı meselesini ele almak 
gerekmektedir. 
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zatından olup Tanrı’ya atfedilen Varlık (esse) mefhumu içindedir. Varlık, mahlûkatın 
kendisinden sadır olduğu10 (hervorgegangen) ve yine kendisine hareket ettiği mebde-
dir. Eckhart varlığın âleme sudurunun kendinden kendine bir îsal olduğunu ifade eder.11 
Varlığın kendinden kendine akışının her bir merhalesi Tanrı’nın kendi iç âlemindeki 
ruhî seyelanıdır. Fiile gelmeden önceki ilahî öz12 (göttlicherGrund) ve ondan açığa çı-
kan mertebeler arasında var edici kuvve ruhtur. Yaratan ile yaratılan arası münasebet 
(relatio) Tanrı’nın kendisidir. Ruh, Tanrı’nın fizik âleme doğru varlığa akışında farklı 
mertebeler arasındaki yaratıcı kudret ve irtibattır. Eckhart ilahiyatında Tanrı, Varlık ve 
Ruh kavramları aynı hakikatin farklı derecelerinden neşet eden manalardır.  

Çağdaşı bazı skolastik ilahiyatçılar yaratılışı Tanrı’nın âlemi var edişinin bir 
süreci olarak tefsir ederken, Eckhart ExpositioLibriGenesis isimli eserinde, “ebedi 
varlığın daimi seyelanı” düşüncesini inşa etmektedir.13Tanrıda yahut Tanrıdan ola-
nın, Onun vasıflarını taşıması veya en azından etkisinde olması beklenir. Yaratılış, 
Tanrı’dan (bir fiil) olduğundan ilahîdir ve ilahî olan da zaman ve mekân kaydından 
bağımsızdır. Tanrı ve O’nun eseri14 zaman ve mekân boyutunu aşkındır. 

“Orada, ne zamanın bir istilası söz konusudur, ne de suretler aşikârdır; orada, ruhun de-
rununda ve yüceliğinde Tanrı bütün bu dünyayı var etmiştir.”15

Bu sebepten Eckhart, yaratılmışlar kategorisine mahsus olan ve varlığın hareket 
sınırlarını tayin eden zamanın, Tanrı’nın yaratışı yahut diğer fiilleriyle münasebeti ola-
mayacağını vurgular.16 Bilakis yaratma zaman ötesinde (supratempus)17 daimidir ve 

10 Eckhart’ın Genesis (Yaratılış) tefsirinde ana kaynaklardan birisini İbn Sina’nın oluşturması –ki hemen 
her sayfada Avicenna ile karşılaşılmaktadır– ve yaratılış ilahiyatını Yeni Platoncu düşünce ekseninde 
geliştirmesi, kavramları tercüme ederken İslam düşüncesindeki karşılıklarını dikkate almamızı gerekli 
kıldı.  (İslam felsefesinin etkisi hakkında daha geniş malumat için bkz.: DieGeburt der deutschenMys-
tikaus dem Geist der arabischenPhilosophie, Kurt Flasch, Münih 2006, S. 46). Bu sebepten Meşşai 
geleneğe sadık kalarak ‘hervorgegangen’ fiili için sudur karşılığını verdik. Fakat Eckhart terminoloji-
sinde sudurun varlığa gelişin yalnız bir boyutunu ifade ettiğini ve diğer kavramlar için farklı tabirler 
tercih ettiğimizi de ifade etmek gerekir. 

11 “Her şey Ondan, Onunla ve Onda, Yücelik O’na mahsustur”  (Romalılar 11, 36). Yuhanna proloğu ve 
Romalılar, Eckhart’ın her şeyin Tanrı’da olduğu düşüncesini temellendirdiği İncil ayetleridir.

12 ‘GöttlicherGrund’, Tanrı’nın varlığa seyelanı öncesindeki halini ifade eder. Tanrı sükûn halindedir ve 
birlik tam manasıyla hâkimdir. Bu boyut ulûhiyetin başlangıcındaki özü ve esası oluşturur.         

13 Eckhart’ın Augustinus ve Maimonides’in tesirinde geliştirdiği düşüncesi “ebedi Varlığın daimi seye-
lanı” yine Varlığın birliği içinde tahakkuk eder. Fakat bu birlik ileride de açıklandığı üzere farklı 
kategorileri de haiz olduğundan Meşşai kavram ile tercüme ettik. 

14 Eser, ‘GottesWerk’, Tanrı’nın işi yahut faaliyet olarak karşılık veremeyişimizin sebebi, faaliyetin fiil 
halinde olma durumuna işaret etmesidir.

15 “Dâniezitînenkam, dâniebildeîngeliuhtete in dem innigestenund in dem hoehsten der sele schepfetgo-
talledisewerlt.” Meister Eckhart, Werke I, TexteundÜbersetzungen, hrsg. von N. Largier, Bibliothek-
desMittelalters, Frankfurt 1993 S. 338

16 Karl Baier, WortEreignis Stille Schöpfungbei Meister Eckhart, s. 3,  http://homepage.univie.ac.at/karl.
baier/texte/pdf/Eckhart.PDF; Peter Reiter, Der SeeleGrund, Neumann, Königshausen 2010, s. 174

17 Meister Eckhart, LateinischeWerke I, Kohlhammer, Stuttgart 1965, s. 135 
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elân gerçekleşmektedir. Zaman (tempus) ve ebediyet (aeternitas) vakıada aynıdır.18

“Geçmiş ve gelecek olan Tanrı’ya uzak ve O’ndan yabancılaşmıştır.”19

Tanrı eşyayı “in principio”20 yaratmıştır. Inprincipio öncelikle yaratılışın Tan-
rı’da gerçekleştiğini ifade etmektedir. Evvelde var olan yalnız Tanrı’nın zâtıdır. 
Ulûhiyetin bidayeti olan bu durumda Tanrı “Baba” olarak adlandırılır. Kendinden 
kendini kavrama durumudur. Baba’dan ebedi söz (Oğul) sadır olur ve Kutsal Ruh 
seyelan eder. Bu oluş O’ndan olduğu kadar O’ndadır.21 Yaratma fiilinde mazhar yine 
Tanrı’nın nefsidir. İlahî fiilin vuku bulduğu yer yine Tanrı’dadır.22 Eckhart, zamandan 
bağımsız bir ânda ve maddî mekânın ötesinde, yaratılışın ruhî bir hüviyette vuku 
bulduğunu ifade eder.23

“Çünkü bütün yaratılmışlar Tanrı’nın ancak bir adımıdır; yalnızca ruh hüviyeti itibariyle 
Tanrı’dan oluşmaktadır.”24 

Varlığın doğuşu ancak Varlık içinde tahakkuk edebilir. Ancak vardan var mey-
dana gelebilir.25 Varlığın dışında da bir fiilden bahsedilemez. Nitekim varlığın hari-
cinde olan yokluktadır. Inprincipio Tanrı’nın özünden varlığa çıkışı ifade etmektedir. 
Tanrı’nın zâtından varlığın yeni derecelerine akışındaki İlk Sebep ulûhiyetin kendi 
tabiatıdır.26

İlk yaratılışın (Inprincipiocreationis)27 diğer bir özelliği ise ebedî bir karakteri 
haiz olmasıdır. Tanrı’nın zâtından ve daimî birtahakkuk olan yaratılış ilktir, basittir 
ve ebedî bir andır: “primumnuncsimplexaeternitatis.”28 Başlangıç ve bitiş (bir diğer 
manasıyla gaye) daimî an olan yaratılışın içindedir: “pirincipium et finis.”29

Böylece Eckhart çağdaşlarından farklılaşarak, İncil’in Genesis öğretisine mistik 
bir yorum getirmektedir. Augustinus’un formüle ettiği “creatiocontinua” “daimî ya-
ratış” ilkesine, varlığın ilâhî kuvve ile bir lahza içinde sudur ettiği düşüncesini ilave 
eder. İlahi Sebebin bir netice verişi olan yaratılış, basit bir meydana getirme değil, 

18 UdoKern, DieAnthropologiedes Meister Eckhart, Erfurt 1994, s. 15
19 Meister Eckhart, DeutscheWerke V, Stuttgart 1936, s. 234
20 Eckhart, LateinischeWerke I, s. 161. Ayrıca in principio’da yaratış hakkında bakınız: a.g.e., s. 161-162.
21 Meister Eckhart, DeutschePredigtenundTraktate, Hanser, Münih 2008, s. 181 sa. 34-39
22 “omnewuoddeuscreat, operaturvelagit” Eckhart, LateinischeWerke II, Kohlhammer, Stuttgart 1965, s. 

447. 
23 BurkhardMojsisch, Meister Eckhart, Grüner Publishing Company, Hamburg 1983, s. 139.
24 Meister Eckhart, DeutschePredigtenundTraktate, Hanser, Münih 2008, s. 425.
25 Kurt Ruh, Meister Eckhart, München 1985, S. 7
26 Kurt Flasch, Auslegung der Predigt “Überdie Armut an Geist”, Meister Eckhart in SeinerZeit, 

Identity=Foundation, Düsseldorf 2003, s. 33
27 Eckhart, LateinischeWerke I, s. 162.
28 “creatiodie et omne opus diemox ut incipitperfectumest” a.g.e., s. 164. 
29 a.g.e., s. 164. 
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bir “varlık aktarımıdır”: “creatioestcollatio esse.”30 Bir lahza içinde (aneunderlaz) 
gerçekleşen yaratılış aslında varlık veriştir.31 O daima (semper) ve daimi bir an için-
de yokluğu varlığa çağırmaktadır.32 Eckhart düşüncesinde yer alan yoktan yaratılış 
(creatioexnihilo) kavramını, Katolik dogma içerisinde değerlendirmemek gerekiyor. 
Tanrı’nın varlığının kuşattığı bir âlem tasavvurunda yokluktan bahsedilemez. “Crea-
tioexnihilo” Katolik gelenek dâhilinde yorumlandığında Tanrı’nın haricinde bir var-
lık vehmine yol açabilecektir.33 Yoktan var edişin bağlamı Tanrı’dan bağımsız bir 
alan olarak da düşünülmemeli. UdoKern yokluğun Tanrı’nın varlığı kuşatan birliği 
ile birlikte ele alınması ve Eckhart’ı okurken “exnihilo” ile “in nihilo”yu karıştırma-
mak gerektiğini belirtiyor. Yokluk kavramı burada var olmama durumunu değil, eş-
yanın (öncelik ve sonralık itibariyle) fizik haliyle bulunmama durumunu tanımlamak 
içindir. Bir diğer yorumuyla Tanrı’nın varlığı, âlemi mündemiç olduğundan Tanrı’nın 
dışında her şey yok hükmündedir. Tanrı’nın her şeyi kuşatan birliği yokluğun yok-
luğudur.34

Eckhart terminolojisinde Tanrı’nın varlığın farklı görüntüleriyle ortaya çıkan 
âleme varlık verişi (Seinsgabe) bir bütün olarak gerçekleşir. Yaratılışın aktüel karak-
teri, ondaki birliği ve bölünmezlik ilkesini tamamlar. Bir lahzada varlık bulmak bir 
bütünlüğü gerektirir. Bunun yanında Eckhart’ın yaratılıştaki bütünlük vurgusu, varlı-
ğın Tanrı’nın varlığında bir olduğu kabulünden kaynaklanmaktadır.35 De Consolatio-
nePhilosophiae’da (Felsefe’nin Tesellisi)Boethius’un varlığın çeşitliliğinin ardındaki 
birliği “in uno et perunum” şeklinde özetlenen düşüncesinden hareket eden Eckhart, 
varlığın bir bütün olduğunu “esse totusest” ve fakat bu bütünün de bir olduğunu “to-

30 a.g.e., s. 160. “Creatioestcollatio esse, necoportetaddere ‘exnihilo’ quiaante esse estnihil” a.g.e.,  s. 60
31 Eckhart, DeutscheWerke V, Kohlhammer, Stuttgart 1936, s. 44.
32 Meister Eckhart, LateinischeWerke IV, Kohlhammer, Stuttgart 1965, s. 209.
33 “Mahlûk Tanrı’nın hariçte (ekstra) bir izdüşümü değil, O’ndan ve O’nda sınırsız bir yokluğa varlık 

verişi, dışavurumudur (proiecerit). Bu sebepten (Eckhart düşüncesinde) creatioexnihilo yoktan yaratma 
(Katolik gelenekten) farklı değerlendirilmelidir.” Kern, DieAnthropologiedes Meister Eckhart, s. 15

34 “unum ipsumestnegationegationis” (Birlik yokluğun nefyidir). Aynı ifade 21. vaazda şöyle yer alır: 
“EinsisteinVerneinendesVerneinens” Meister Eckhart, DeutschePredigtenundTraktate, s. 249 sa. 
5. UdoKern Eckhart antropolojisini incelerken varlığın hangi manada yokluktan meydana gel-
diği ve Eckhart’ın âlemin aslında yoklukta olduğu ifadelerini birlikte okuyor ve Tanrı ve yarattık-
larının farklı varlık kategorilerinde değerlendirilemeyeceği neticesine ulaşıyor. Bkz.: UdoKern, 
GottesSeinistMeinLeben,Walter de Gureyter, s. 186. Böylece var edişi ifade eden farklı kavramların 
aslında tek bir varlığın seyelanını derecelendiren tanımlamalar olduklarını tespit edebiliriz. Yoktan var 
ediş bir şekilde Tanrı’da var ediş manasına geliyor. Çünkü Tanrı’dan olma, Tanrı’da olmayı gerekli 
kılıyor. Böylece Eckhart, Eski Ahit’in Tanrı ile âlem arasındaki transandantal yaratılış öğretisi ile Yeni 
Ahit’te yaratılmışlar kategorisinde beliren Tanrı tasavvuru arasında mistik bir yorum geliştiriyor. Tanrı 
çok farklı mahiyette varlıklar yaratıyor ve fakat bu varlıklar asıllarını Tanrı’nın varlığında buluyorlar. 
Bu da daimi yaratışla mümkün oluyor. Oğul, insan ve eşyadaki mahiyet farklılıkları ise Tanrı’nın se-
yelânının emanatio, factio ve creatio mertebelerindeki farklı hallerinden kaynaklanıyor.    

35 Tanrı’nın varlığı kuşatan birliğine inancın Eckhart’ın temel yaklaşımı olduğuna dair bakınız: Bernard  
McGinn, TheMysticalThought of Meister Eckhart, Herder, New York 2000, s. 47-48
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tum unum est” ifade eder.36 Tanrı bir lahzada külliyen37varlık vahyetmektedir. Ni-
tekim Tanrı’nın sözü (logos)38 varlık bahşedişidir.39 Âlem külliyen O’nun vahyidir. 
Eşya Tanrı’nın sözünde söz halindedir ve O sözün dile gelişiyle varlığa kavuşmakta-
dır. Vahiy (Offenbarung) Tanrı’dan ilk açığa çıkan oğul gibi eşyanın da varlığa gelişi 
olan yaratılışı tanımlayan bir diğer kavramdır. Yani Tanrı’nın konuşması (VatersSpre-
chen) doğurmadır. Oğlun duyuşu ise doğrulmadır.40 Logos ilahiyatı ile Eckhart hem 
bütün varlığın aslının Tanrı’da olduğunu hem de yaratılışın yine Tanrı’nın birliği için-
de vuku bulduğunu ifade etmektedir. Yuhanna Proloğu’na atıflara dikkat ettiğimizde 
söz ile yaratılan arasındaki mana birliği daha aşikâr anlaşılmaktadır.41 Buradaki temel 
vurgulardan ilki yaratmanın Tanrı’dan bir aktarım olduğudur. Bu aktarımı ifade eden 
kavramlar bazen yaratılış, bazen dile geliş, bazen de açığa çıkış (geschöpft, ausgesa-
gt, hervorgebracht,) benzeridir. İkinci husus ise yaratılışın ulûhiyetin içinde gerçek-
leşmesidir. Tanrı’nın asliyetinde (AbgrundGottes) yani sebepsiz sebep halinde (prin-
cipium sine principio) ulûhiyetinin kemâli için ebediyetinden oğlunu varlığa getirdi 
ki bu yaratılışın ilk mertebesini oluşturmaktadır.42 Böylece varlığın birliği düşüncesi 
Eckhart’ın din felsefesinin temelini oluşturmaktadır.  Varlıktaki vahdet Eckhart’ta 

36 Kern, DieAnthropologiedes Meister Eckhart, s. 11
37 Tanrı’nın sözüyle varlık “külliyen” hayat bulmaktadır. Tamdır ve bir bütünlük içerisinde kemal halin-

dedir. Karl Baier, “Tanrı dünyayı öyle yarattı ki, halen kâmilen (aneunterlaz) yaratmaktadır” (DW 4, 
s. 44) ifadesini yorumlarken yaratılışın eksiksiz bir bütünü ifade ettiğini söyler. Yaratılış yaratılanları 
kuşatacak şekilde vuku bulur. Tanrı varlığın bütününü eliyle kavramasa, hepsi yokluğa düşeceklerdi: 
“DieSchöpfungalsGanzeundjedesGeschöpf in ihr, würdesofortinsNichtszurückfallen, wenndieHand-
desSchöpferssienichtohneUnterlasshielte.” Karl Baier, Wort-Ereignis Stille, Schöpfungbei Eckhart, 
Fischbachpresse, Texing 1997, s. 3

A Eckhart Tanrı’ya mahsus bir fiil olan yaratılışı nasıl Tanrı’nın bütünlüğü içerisinde okumaktaysa yara-
tılanları da yaratılma içerisinde görmektedir. Bu sebepten hem yaratılma Tanrı’da olduğundan bir 
bütünlük içerisindedir, hem de yaratılmışlar yaratılmanın bütünlüğü gereği birlik içerisindedirler. 

38 “Söz Tanrı’daydı ve Tanrı sözdü: Aynı hüviyette aynî idiler” Eckhart, DeutscheWerke I, s. 454. Eckhart 
terminolojisinde Logos ve Tanrı’nın Oğlu aynı manada kullanılabilmektedir: “Tanrı’nın Oğlu ve Tan-
rı’nın Sözü ilahî tabiatın kökleridir” Eckhart, DeutschePredigtenundTraktate, s. 141

39 Baier, Wort-Ereignis Stille, Schöpfungbei Eckhart, s. 7
40 “Şimdi o söylediğinde: Her şey babamdan duyduğumdur. Evet her şey, ebediyetten babasından 

duyduğudur ki bize (onu) vahyetmiştir.” Meister Eckhart, DeutschePredigtenundTraktate, s. 313 sa. 
15-19. Bir diğer yerde doğurmanın Tanrı’nın vahyi manasına geldiğini daha açık ifade eder: “Çünkü 
Oğul Babadan doğdu demek, babalığın esasınca Baba Oğula sırrını vahyetti demektir”  Meister Eck-
hart, DeutschePredigtenundTraktate, s. 431 sa. 16-19 

41 Bu yaklaşımıyla Eckhart ortaçağ ilahiyat dünyasının meşhur bir sözüne atıf yapmaktadır. Hıristiyan 
yaratılış düşüncesini özetleyen bu söz: Bir ve aynı sözde Tanrı kendine kendinden açığa çıkanı söyler 
(UnoeodemqueVerbodicitseipsum et quaecumquefecit), Tanrı’nın yanında yahut dışında başka bir ya-
ratılışın olmadığına, O’nun kendi alanında (ulûhiyet) kendisinin bir aktarımı olduğuna işaret eder.  

42 Karl Baier Eckhart’ın bu analoğu Thomas’tan aldığını söylemektedir: “Paterestsuaessentia et commu-
nicatsuaessentiamFilio” (STh I, 42, 5; Baier, s. 7) “Tanrı O’nun (kendinin) zatıdır ve oğluna zatını 
aktardı”. Tanrı’nın özünden (yani yaratılışa gelmeden önceki durumundan) varlığın meydana geli-
şinde ilk boyut Oğlu tanımlamaktadır. Oğulun vahyi temsil etmesi ve bunun yanında İncil’in yaratılış 
tasvirleri, varoluş ile ilgili tüm kavramları bu mana ekseninde okumamızı gerekli kılmaktadır.  
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Tanrı’nın bir oluşu derecesinde hassasiyet arz eder.43 Bu birliğin gayesi varlığın ke-
mâli olan insanın birliği ve bütünlüğü idrakidir. Tanrı’nın, zâtından eşyaya sudur edi-
şinde ve külliyen fizik âlemde varlığa gelişin gayesini insan oluşturur.44 Varlıktaki 
akış, ondaki birliğin gereği hem Tanrı’ya hem de insana doğrudur. Tanrı ile insan 
arasındaki birliğin, herhangi bir ara varlık kategorisinden bağımsız olması Eckhart’ı 
Katolik seleflerinden ayırmaktadır. Birçok Platoncu kavramın yanında Tanrı’nın var-
lığın her derecesinde tek varlık olarak bulunması, Eckhart’ın yaratılış öğretisini Yeni 
Platoncu gelenekten de farklılaştırır. Aslında o, Hıristiyan ilahiyatı ile Yeni Platoncu 
felsefeyi mündemiç bir uniomystica45 inşa etmektedir. 

2. Varoluşun Mertebeleri ve İnsan

Eckhart’a göre Tanrı, varlık ve ruh kavramları arasındaki mana birliği yaratılış 
ve doğum arasında da bulunmaktadır. Bilhassa Tanrı’nın varlık verişini konu edindiği 
Almanca vaazlarında ve Paris derslerinden oluşan metinlerinde yer alan bazı ifade-
lerde yaratılıştan çok doğum kavramını tercih ettiğini görmekteyiz.46 Hıristiyan dog-
matiğinin temelini oluşturan Tanrı’nın doğumu, Eckhart’ın kavramsal sistemi içinde 
düşünüldüğünde ancak tanrısallığın hâkim olduğu metafizik bir alanda gerçekleşebi-
lir.47 Zaman ve mekân algısının hâkim olduğu fizik âlem Tanrı’nın doğumunun neti-
cesidir. Doğum, Tanrı’nın en yüksek gayretidir (streben).48 Tanrı’nın doğumu da aynı 
zamanda eşyanın da ruhu olan kendi ruhunda gerçekleşmektedir. 

“Tanrı eşyada cevherî bir tabiatta müessir ve galiptir. Fakat doğumu yalnız ruhtadır.”49

Tanrı’nın ruhta doğumu Oğlunun doğumudur. Eckhart ‘oğul’ metaforunu Hz. 
İsa’nın fizik âlemde tezahüründen öte bir ruhanî doğumla açıklar. Tanrı’nın yalnız 
Hz. İsa’nın bedeninde görünümü O’nun birliğine ve varlığın bütünlüğü ilkesine ay-

43 İlâhî fillerin eşyada vukua gelişindeki çeşitlilik Tanrı’nın birliği düşüncesinde bir sorun teşkil etmez. 
bkz.: McGinn, The Mystical Thought of Meister Eckhart, s. 153

44 “Bana sorulduğunda: Neden ibadet ediyoruz, neden oruç tutuyoruz, neden bütün bunları yerine getiri-
yoruz, neden vaftiz, neden Tanrı insana dönüştü… Hayatta en yüksek gaye nedir? Şunu diyebilirim ki, 
Tanrı bizim ruhumuzda doğursun ve ruhun da Tanrı’da doğurması için…” Eckhart, DeutscheWerke I, 
s. 407

45 “Ortaçağ ruhani yaşamında en yüksek gaye olan uniomystica, Tanrı ile mistik aşk birliği, bir ilahi 
umde yahut bir diğer mana ile Tanrı’nın vasıtasız varlığını idraktır” McGinn, The Mystical Thought of 
Meister Eckhart, s. 154  

46 bkz.: DietmarMieth, Meister Eckhart MystikundLebenskunst, Patmos, Düsseldorf 2004, s. 93. Örnek 
olarak: Meister Eckhart, 6. Vaaz, DiedeutschenWerke I, s. 82, s. 109; 4. Vaaz, DiedeutschenWerke I, s. 
54, s. 72; 109.

47 Doğumun keyfiyyetine dair: McGinn, The Mystical Thought of Meister Eckhart, s. 132 
48 Meister Eckhart, DeutschePredigtenundTraktate, s. 133 sa. 11
49 Eckhart, DeutschePredigtenundTraktate,  s. 425. 
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kırıdır.50 Bu sebepten yalnız İsa’nın varlığı değil her şey Tanrı’nın doğumu ile varlık 
sahasında belirmektedir. Böylece Eckhart klasik Hıristiyan ilahiyatında İsa’nın Tan-
rı’nın oğlu olduğu inancını, varlığın her boyutunda doğumun gerçekleştiği doğrultu-
sunda genişletmektedir. Yeni Platoncu etki ve İslam felsefesinin Hıristiyan dogma-
sına yönelttiği eleştiriler karşısında Tanrı’nın doğumuna, Tanrı’nın ruhta doğumu ile 
eşyanın varlık bulduğu açıklamasını getirmiş olması muhtemeldir.51 1329 tarihinde 
Papalığın Eckhart’ı engizisyona sevk edecek InAgroDominico metninde tenkit edilen 
görüşlerden birisini de Tanrı’nın insan ruhunda doğumu düşüncesi oluşturmaktadır. 
Eckhart, Yuhanna 1, 14’ü tefsir ederken Baba’nın Oğlu var edişini, ontolojik birlik 
dâhilinde insanın ruhunda doğumu olarak açıklamaktadır:52

“Baba Oğlunu kendisinden ve kendisine benzer ebediyette doğurmuştur. Söz Tanrı’dır ve 
Tanrı da sözdür. İkisi aynı olup aynı tabiattadırlar. Daha fazlasını söylersem: O (Tanrı) 
benim ruhumda doğurmuştur.”53

Tanrı yahut Baba dini terminolojide varlık verenin adıdır. Doğum ise varlık ve 
bir diğer tabirle ruh aktarımını ifade etmektedir. Doğum tabiri Eckhart ontolojisinin 
temelini oluşturan varlığın akışına engel teşkil etmez. Bu akış ruhun doğumunun 
kendisidir. 

“Daha ileri gidersem: Tanrı kendi oğlunu benim ruhumda doğurmuştur (gebiert); O beni 
onda ve onu bende aynı cevher (Wesen) ve aynı tabiatta (Natura) doğurmuştur.”54

Quint, Eckhart’ın felsefî bir metodoloji içerisinde doğum analojisini yaratmak 
tabirinden daha kuşatıcı bir manada kullandığını ifade eder.55 Latince eserlerini in-
celediğimizde ise dogmatik öğretinin ve teslis ilahiyatının farklı kategorilerde an-
lam verdiği doğum ve yaratma kavramlarındaki mahiyet birliğini görmekteyiz. Bu 
bağlamda kullandığı kavramlardan Emanatio56 ile yaratmanın, ulûhiyetin künhünde 

50 Peter Reiter, Der SeeleGrund, Neumann, Königshausen 2010, s. 298.
51 Eckhart’ın İslam düşüncesi ve Hıristiyan dogmasına yönelik tenkitlerden etkilendiğine dair tartışmalar 

için bkz.: Kurt Flasch, DieGeburt der deutschenMystikaus dem Geist der arabischenPhilosophie, 
Beck, Münih 2006, s. 122 

52 PariserQuaestio (LW V, s. 40)’da ayrıca yer verdiği Yuhanna tefsirini Eckhart’ı seleflerinden ayıran en 
önemli yorumlarından birisi olduğunu ifade etmek gerekir. Grabmann: “Yuhanna incilinin bu şekil-
de yorumlanması ortaçağ klasik yorumlarından tamamen farklıdır” demektedir.  (Martin Grabmann, 
PariserQuestionen Meister Eckharts,  Abhandlungen der bayerischenAkademie der Wissenschaften, 
Band 32, Münih 1926, s. 53)

53 Eckhart, DeutscheWerke I, s. 109.
54 a.g.e., s. 109. Ayrıca: “Baba oğlunu fasılasız (dâimî) doğurmaktadır, ve daha fazlasını ifade edersem: 

O beni kendi ve aynı oğlu olarak doğurmaktadır. Daha fazlasını söylersem: Kendini ben, beni kendisi 
olarak, beni kendi varlığı ve tabiatı olarak, tüm farklardan bigâne kendi oğlu olarak doğurmaktadır.” 
a.g.e., s. 454.  

55 Bkz. Joseph Quint, Giriş, DeutschePredigtenundTraktate, s. 21.
56 Plotinos’a göre her şey Bir’den sudur etmekte (emanatio) ve varlığa akmaktadır. Bir’den sudurun ilk 
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(Tanrı’nın özünde) gerçekleştiği kastolunmaktadır. Factio Tanrı’nın (kendi özünden) 
varlığa getirdiğinden varlık vermesini ifade eder. Creatio ise yokluktan varlığa getir-
me anlamını taşımaktadır. Platoncu gelenekten aldığı her üç kavramı da Eckhart’ın 
yaratma fiiline karşılık kullandığı görülmektedir.

“Ruhun ebedî yahut zamansal var edişindeki farklılıklar dolayısıyla Eckhart’ta emanatio 
kendisinden var edişi; Factio başkasından var etmeyi; Creatio ise yokluktan var edişi 
anlamlarına gelmektedir.”57

Emanatio Tanrı’nın mahiyetinden, iradî değil tabiî bir surette (nonvoluntate, sed 
natura sivenaturaliter) bir productio’dur.58 Kendi aslından varlığın yeni bir katego-
risine aktarımı açıklar. Varlığın O’ndan yahut O’nda (a se; dee se ipso; in se ipso) 
halleri Tanrı’nın özünden bu zorunlu akışı ifade eden emanatio mertebesindedir. 
Tanrı’nın batınından (innerst) açığa çıkmaktadır. Yaratılış öncesi (zamansal bağla-
mı dışta tutarak düşünüldüğünde) ulûhiyet (Gottheit) saf halinde ıssız bir haldedir.59 
Emanatio, Tanrı’nın bu safiyetinden bir varlık aktarımına geçişin tanımıdır. Tanrı’nın 
açığa çıkmamış özü ilâhî aklın mahiyetini oluşturur. “Intellectuspurus” Tanrı’nın ba-
tınında yaratılmamış ve O’nun hüviyetinde O’nunla kaim olan “saf akıldır”. Eşyada 
var edici kudret ve varlığı idare eden ilâhî akıldır. Eckhart tasvir ilahiyatından60 ha-

mertebesinde Akıl (Nous-Intellekt) belirmekte ve ondan da Ruh (Nous) varlığa gelmektedir. Bu su-
dur zaman ile mukayyet bir süreci ifade etmez, bilakis ebediyetle Bir’de kaimdirler. Ortaçağ Hıris-
tiyan düşüncesinde ve ruhani hayatında en önemli etkiye sahip olan Augustinus yaratılış öğretisinde 
emanatio kavramına yer vermemektedir. “Emanatio”nun özellikle Nikolas Keus gibi geç ortaçağ 
ilahiyatçılarında kullanıldığını görmekteyiz. bkz. Joseph Ratzinger, Emanation Maddesi, Reallexikon-
fürAntikeundChristentum, 4. Cilt, Stuttgart 1959, s. 1219–1228

57 bkz.Alois M. Haas, SermoMysticus, AcademicPress, 2. Baskı, Fribourg 1989, s. 209.  
58 Yaratılışın üç farklı formunu açıklarken hem AloisHaas hem de ShizuteruUedaproductio kavramına 

yer vermekteler (bkz.: Alois M. Haas, SermoMysticus, s. 222). Eckhart’ın varoluşu anlattığı bazı me-
tinlerinde Latince productio yahut Almanca machen benzeri lafızları kullandığına tesadüf etmekteyiz. 
Fakat burada Faruk Akyol’un Thomas ilahiyatında creatio’yu açıklarken dikkat çektiği hususu da ha-
tırlatmak gerekmektedir: “…Gerçi burada “productio” teriminin tam anlamıyla “yaratma” ile ilgisini 
kurmak zor ve daha başlangıçta birtakım temel sorunlara yol açabilecek bir yaklaşım olurdu. Ortaçağ 
sistematiğinde Tanrı bir “Creator” olarak yer almaktadır ve bu yüzden “Productor”dan ve onun eyle-
minden kesinlikle ayrı düşünülmelidir. Tanrı’nın evreni yaratması (Creatio) ile bir kadının çocuğunu 
dünyaya getirmesi veya bir bahçıvanın sebze yetiştirmesi, bir heykeltraşın eserini gerçekleştirmesi 
(Productio) arasında gerek nedenler bakımından gerekse o nedenlerin belirlediği tarzlar açısından de-
rin farklar bulunmaktadır” (Faruk Akyol, Thomas Aquinas, Hayatı, Eserleri, Düşüncesi, Homer Ki-
tabevi, 2005 s. 55). Eckhart düşüncesinde Tanrı’nın varlığı kuşatan fiili O’nun “productio”sunu daha 
geniş manasıyla düşünmemiz gerektiğine işaret etmektedir.    

59 “Diealleaeussereschweigtundausgeschlossen”. Tanrı’nın zât halidir, âlem kendinden sadır olmamıştır 
yahut âlemden bağımsız yalnız ulûhiyetinde olduğu halidir. “Her şey Tanrı’dadır” fakat ulûhiyetin her 
şeyden bağımsız ilk hali vardır. Anbean varlığı yaratan Tanrı’nın yaratılmışlardan sâfî kaldığı özünü 
tanımlamaktadır: “Varlık öyle saftır ve öyle yücedir ki Varlık neyse Tanrı odur” (Meister Eckhart, 
DeutschePredigtenundTraktate, s. 99 sa. 18).  Eckhart ayrıca Tanrı’nın özünü ifade etmek için “stille 
Wüste” (ıssız çöl) ifadesini kullanır. bkz. Eckhart, DeutscheWerke II, s. 420.   

60 Hıristiyan sanatının gelişimi tasvir ilahiyatının oluşumunu sağlamıştır. Doğu ve Batı Kiliseleri arasın-
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reketle emanatio’nun “aynada şeklin göründüğü üzere bir form aktarımı” olduğunu 
belirtir. Yalnız bu yansıma Tanrı’nın kendi nefsinde cereyan eder. Sâfi olan yansıma-
dır ki Eckhart onun duyusal algıdan farklılığını vurgulamak için “resimsiz resim” 
ifadesini kullanmaktadır. Ruhun doğumu da şekil ve muhtevadan arınmış “imagodei” 
(Tanrı’nın) ilahî suretinde gerçekleşmektedir.61

Factio ve creatio’nun emanatio’dan farkı ilahî iradeyle var edişi ifade etmele-
ridir. Ulûhiyetin emanatio mertebesindeki saf halinden ilk tecellisini Eckhart zorun-
luluk olarak tabir etmese de tabii bir durum (natura) olarak görür. Kendisinden yine 
kendisine açılımı emanatio tanımlarken, factio’da artık kendisinden sudur edenden 
başka bir şeyi var etmektedir (de alioquobilet). Creatio ise genel manası ile yaratılışı 
(schöpfen) yokluktan var ediş (exnihilo) manasında kullanmaktadır.62 Her iki durumda 
da (factio ve creatio’da) varlığa geliş Tanrı’nın zâtında değil Tanrı’nın haricinde vuku 
bulmaktadır.63 Tanrı’nın zâtındaki (ulûhiyetteki) durumu emanatio ifade ederken, Tan-
rı’nın dışında gerçekleşen yaratılışı factio ve creatio tanımlamaktadır. Burada tartış-
malı husus insanın hangi mertebede varlığa geldiğidir. Alois M. Haas emanatio’nun 
Tanrı’nın iç âleminde vuku bulan yansımayı tanımladığını belirttikten sonra Eck-
hart’ın insanın var edilişini factio’da gördüğünü vurgular. Çünkü insanın Tanrı sure-
tinde yaratılışıyla Tanrı’dan zuhura gelişi kastolunmakla birlikte, bu Tanrı’nın dışında 
ve O’nun iradesiyle gerçekleşmektedir. Yine Haas, factio’nun insanın yaratılışını içer-
diğini, cratio’nunsa akılsız varlıkların (eşyanın) yaratılışını tanımladığını izaheder.64 
Akıl sahibi olan insan ilahî bir ruh taşımaktadır; değişim ve yok oluşa maruz olan eşya 
ise tanrısallık ile ilişkili olamaz. Bu hususu Eckhart’ın dünyayı ve dünyevî olanı aşa-
ğılayan vaazları da tasdik etmektedir. Fakat Eckhart’ın insanın var edilişini ilahî Zât’ta 
(göttlicheSelbst) ve ilahî Zât’tan gerçekleştiğini ifade ettiğini de belirtmiştik. 

“Ve Tanrı söyledi: bizim suretimizde (insanı) yapıyoruz (machen)… Benimle ben yapı-
yorum ve bende yapıyorum.”65

Bu ve benzeri ifadeler, insanın var edilişinin emanatio mertebesinde tahakkuk 
ettiği anlamında yorumlanabilir. Her üç kavramın Tanrı’nın âlemi var edişindeki 

da resim ve suretler üzerine tartışmalar, ikonografi ve kilise tezyininde suretlere verilen anlam-
lar Hıristiyan düşüncesinde tasvire dair geniş bir literatürün oluşmasına imkân tanımıştır. Tasvir 
ilahiyatında başta Hz. İsa ve dolayısıyla Tanrı’yı resmeden suretlerin ruhani bir mana taşıdığına dair 
inanç kristolojinin (İsa Bilim) önemli araştırma sahalarından birisidir. Burada da akıl ve ruhun form 
verici özellikleri açıklanırken, tasvir ilahiyatında önemli bir yeri olan ayna metaforuna yer verildiğini 
görmekteyiz.    

61 Thomas Noack, DieGeburtdesSohnes in der Seele, http://www.orah.ch/HP2009/40ThNoack-/Aufsaet
ze/20060502Eckhart/20060502Eckhart.html, 2006, s. 12

62 Alois Hass, “MesiterEckhartsMystischeBildlehre”, in MiscellaneaMediavella, Begriff der Repsentatio 
im Mittelalter, Haz.: Albert Zimmermann, Walter de Gureyter 1871, s. 122 

63 age. s. 123 
64 age. s. 127
65 Franz Pfeiffer, DeutscheMystikerdes 14. JahrhundertsBd. 2, ScientiaAalen, Leipzig 1962, s. 179
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farklı mertebeleri tanımladığını hatırda tuttuğumuzda ve varlığın özünü teşkil eden 
ruhun aslında saf akıl halinde Tanrı’nın özünde bulunduğunu dikkate aldığımızda, 
insanın yaratılışının her bir varlığın yaratılışı gibi aslında her üç mertebede de bulun-
duğunu fark etmekteyiz. Eşyanın varlığa gelişinin, ulûhiyetin ilk halinden eşyanın 
suret bulmasına kadar bir süreç olduğunu anlıyoruz. İnsan Varlığın batınından fizik 
dünyada surete bürünüşüne kadar her bir melekede vardır. Tanrı’dan ilk açığa çıkan 
oğul, bir diğer cihetiyle insandır. Emanatio’da Tanrı’nın zatından tecelli edişte, factio 
ve creatio’da yaratılışla insan son haline gelmiştir.66

“Baba mevcudatı doğurduğunda beni de doğurdu; ben tüm yaratılmışlarla akmakta ve 
aynı anda Baba’da kalmaktayım.”67

Eckhart tefsirinde Yuhanna proloğu, âlemin Tanrı(lığın) esasını teşkil eden asıl-
dan varlığa geldiğine işaret etmektedir. Tanrılığın özünden ilk tecelli68 Oğul’dur, bu 
sebepten emanatio’daki varlığın durumu Oğul kavramı ile tanımlanmıştır. Bu tecelli 
Tanrı’nın nefsinde varlığa doğru bir birlik ve bütünlük içindeki ilk açılımıdır. İlk 
tecellide var olan Oğul olmasa varlık da olmaz. Varlıkta içkin olan (esse in) Kutsal 
ruh ise bu varlık mertebelerindeki ruhun seyelanını tanımlar. Varlık âlemindeki her 
bir şey Kutsal Ruh’taki Tanrı ile kaimdir: “Inspiritusanctosuntomnia” (Kutsal ruhta-
dır her şey).69 Kutsal Ruh’ta olmayan yokluktadır. Kutsal Ruh Tanrı’nın özü ile tüm 
varlıklar arasında var edici ve var edilen arasındaki ontolojik sebeptir. Her varlıkta 
Tanrı’dan ve Tanrı olarak bulunmaktadır. Kutsal Ruh’un, varlığın akışında factio’da 
ortaya çıktığını Eckhart ifade etmese de her iki kavramın muhtevası örtüşmektedir. 
Factio durumunda Eckhart’ın ruh yorumu ile Kutsal Ruh’un benzerliği dikkat çek-
mektedir. Eckhart terminolojisinde her iki kavramın da aynı manayı taşımaları müm-
kündür.70 Bunun yanında Tanrı’nın varlıktaki zuhurundan önce kendi nefsinde var 
olan ruhtur ve oğul olarak yeni bir mertebeye tecellide yine ruh O’nunladır. Kutsal 

66 Varlığın açığa çıkışında her bir derecede insanın bulunması ile ruhî ve biyolojik yapısıyla insan arasın-
daki farkı beyan için insaniyet kavramına müracaat edebiliriz. Eckhart adil ve adalet arasındaki far-
kı izah ederken adaletin kendisinden müşahhaslaşan kavramları kuşattığını belirtmekteydi. Yani adil 
(olan) adaletten doğmadır, bir anlamda ulûhiyetten oğulun meydana gelişi gibidir (bkz.: Kurt Flasch, 
Meister Eckhart, PhilosophdesChristentums, s. 269) İnsanda tüm varlık mertebelerinin kemali olarak 
insaniyetin neticesidir. Her bir varlık mertebesinden akan insaniyet, son merhalede insan olarak mü-
şahhaslaşmıştır.  

67 Meister Eckhart, DeutschePredigtenundTraktate, s. 255 sa. 25-30
68 Emanatio Tanrı’nın zatından zatına açılımını ifade etmesi ve diğer derecelerinde Varlık kendisinden 

oluşana açılması arasında farklı kavramlar kullanmayı tercih ettik. Burada ise tecelli karşılığının ve-
rilmesi, emanatio’da varlığın kendi zatında tahakkuku sebebiyledir. Bir başkasından varlık verme söz 
konusu olmadığı gibi Oğul Baba’nın zatından zatına yansımasıdır.   

69 LecturaEckhardi, Predigten Meister EckhartsvonFachgelehrtenGelesenundGedeutet, Kohlhammer, 
Münih 2008, 1. cilt s. 261. 

70 bkz: Kurt Flasch, Meister Eckhart PhilosophdesChristentums, s. 57. Ayrıca her ikisini bir arada kul-
landığı konuşması için bkz.: DieDeutschenWerk I, s. 44.
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Ruh (zaman bağlamından azade) yaratılış öncesi Tanrı’da ve sonrası eşyada Tanrı ile 
ruhî irtibatı sağlayan iradedir.71 Meleğin işi Tanrı’nın iradesidir ve Tanrı’nın irade 
edişi de meleğin işidir.72 Nihayet Tanrı varlığın her bir derecesinde yine ruh iledir. 
Kutsal Ruh kavramı ise, Tanrı’nın oğulluk mertebesinde taayyününden bir sonraki 
açılımı, varlığın farklı tezahürlerini ortaya çıkaracak nüzulünü ihtiva etmektedir.    

Eckhart Hıristiyan inancının temel öğretisi olan teslisi (trinitas), Tanrı’nın kendi 
özünden fizik âleme varışında, farklı durumları ifade için kullandığını görmekteyiz. 
Burada emanatio Oğul73, factio ise Kutsal Ruh mertebelerinde ulûhiyetin bulunduğu 
durumu kavramsallaştırmaktadır. Creatio ise “productioexnihilo” yoklukta iken var-
lığa getirilişi, görünen dünyanın yaratılış durumunu açıklamaktadır.

Eckhart Yeni Platoncu düşünce ile Hıristiyanîmetaforunterkibinde daimi yarat-
ma ile Oğul arasında ilişki kurar: 

“Oğuldur ki Tanrı ondan (perquem) ve onda (in quo) her şeyi yarattı, devamlı doğurmak-
tadır (sempernatus) ve daima doğurulmaktadır (sempernascitur).”74

71 İlâhî iradenin bir dışavurumu olduğu için de Kutsal Ruh factio içerisinde değerlendirilebilir.   
72 Meister Eckhart, DeutschePredigtenundTraktate, s. 149 sa. 16
73 “Baba Oğlunu ruhun batınında doğurdu.” Meister Eckhart, DeutschePredigtenundTraktate, s. 341 sa. 

2-4
74 Meister Eckhart, LateinischeWerke IV, Kohlhammer, Stuttgart 1936, s. 209. Teslis ve yaratılış hakkın-

da diğer ifadeleri için bkz.: a.g.e., s. 145; DeutscheWerke V, s. 44.; a.g.e., s. 93.
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Oğul emanatio kavramı ile açıkladığımız ontoloji içerisinde değerlendirildi-
ğinde, Katolik İsa anlayışından farklılaşarak Tanrı’dan doğan ilk varlığı sembolize 
etmektedir. Oğul ulûhiyetin kendi nefsinde ilk açılımından tecelli eden varlığın hiye-
rarşik akışındaki yeni durumudur.75

“O aynî hüviyettedir, yoksa doğuran ve daimî doğurulan Oğul olamaz. O bir hüviyet 
(identitaet) içindeki form akışıdır. Birlik hayatta olmadır ve bir geriye (asla) doğru aklî 
akış olarak düşünülmek zorundadır.”76

Varlık, oğul mertebesinden sonra ise Kutsal Ruh vasıtasıyla yeni varlık alanları-
na tezahür etmektedir. Varlıkta iç içe ve daimi bir doğum hali hâkimdir. Fizik âlemde 
beliren her bir varlık Tanrı’nın daimi doğumu ile hayat bulur. Bu sebepten varlık 
bulan her şey Tanrı’nın oğludur. Oğul olmak var olmanın onto-teolojik tanımıdır.  

 
“İlk başta ve ıssızlıkta… Baba’nın gaybî (verborgen) ilminde ebedi huzur ve uyku için-
deydim, O’nda mahrem (innbleibend) ve söze gelmemiş (unausgesprochen). İşte bu 
sükûttan O beni ebedi olarak doğurmuştur.”77

İnsan ruh olduğundan Tanrı’nın özündedir. Ruhta doğum ile Tanrı söze gelmiş 
ve insan olarak zuhur etmiştir. Eckhart’ın vurgusu İsa gibi her insanın Tanrı’dan ol-
duğudur. Her insan ruh sahibi olduğuna göre her insan Tanrı’nın oğludur. Dinî ahlak 
retoriğini bu düşünce üzerinden geliştirmekte, kâmil insanın (vollkommeneMensch) 
asla dönüşünü, Tanrı’ya yolculuğu müritlerine nasihat etmektedir.78 Tanrı’nın varlı-
ğa tezahürüne benzer bir akışla insan Tanrı’ya ilerlemeli ve onda tamamlanmalıdır 
(Fülle).79 Fizik âlemde duyusal sınırlarla nakıs olan insan Tanrı’nın birliğinde ta-
mamlanarak hakikatin aydınlığına erer. İnsanı hakikate ulaştıran bu tekâmül kendi 
nefsinde, bir diğer ifadeyle Tanrı’nın nefsinde tahakkuk eder. Çünkü kâmil kimse 
Tanrı’nın kendi nefsinde her an doğumda olduğunu bilen kimsedir.80

Her insan Tanrı’nın oğlu olduğunu fark edecek kabiliyeti haizdir. Varlıklar için-
de en mükemmeli ve Tanrı’nın kendi suretinde yarattığı “insan” için Eckhart oğul 
tabirini kullanmaktadır.81 Oğul olduğunu fark etmekle insan hakikati bulacaktır. Nite-
kim Tanrı insanı kendi sıfatlarının bir hâmili ve mazharı olarak var etmiştir.82 Eckhart 

75 Ruhun doğumu böylece Oğul’un meydana gelişiyle aynıdır: DeutscheWerke I, s. 454
76 Kurt Flasch, Meister Eckhart PhilosophdesChristentums, s. 218
77 Eckhart, DeutscheWerke I, s. 518
78 bkz.:DeutscheWerke II, s. 311
79 Varlıkta tamamlanma (Fülle) ruhun akışı ile gerçekleşir: sofliesstdieSeele mit dieserFülle, Meister 

Eckhart, DeutschePredigtenundTraktate, s. 23 sa. 6
80 İnsanın Tanrı’da kemâl buluşu hakkında bkz.: ErwinWaldschütz, Meister Eckhart, Grundmann, Bonn 

1978, s. 65–67.  
81 bkz.: a.g.e., s. 700; Eckhart, DeutscheWerke I, s. 467.
82 a.g.e., s. 518.
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Latince eserlerinde yoğun bir felsefî muhteva ile ele aldığı ruhta doğum meselesini, 
Almanca vaazlarında cemaatine mistik bir atmosfer üzerinden anlatmaktadır.

“Üçüncü olarak öğrendiğimiz: Kim Tanrı’nın oğlu olmak niyetindeyse, ete bürünmüş 
sözün kendinde ikameti için, ötekini kendini sevdiği gibi sevmelidir… Bu şu demektir, 
öyle olmalı ki, kendi şahsında olanı inkâr edebilmelidir.”83

“Nerede Tanrı Oğlunu bende doğurdu ise, ben o Oğlun aynısıyım, bir başkası değil.”84

3. Ruh 

a. Ruh ve Tanrı 

Eckhart düşüncesinde ruh, fizik âlemdeki zamansal ve mekânsal bağımlılıktan 
aşkın olduğundan varlığın merkezinde yer alır. Varlığın ilk derecesini tanımlayan 
Tanrı’nın zatı ile mahlûk arasındaki (ilâhî) münasebeti ruh temin etmektedir. Ruh 
bizâtihi ve bittabii Tanrı’nın zuhuru öncesindeki özündedir. Varlığın yeni mertebele-
rine nüzulünün85 İlk Sebebi86 itibariyle suretler dünyasındaki son merhalesine kadar 
seyelan eden Tanrı, ruhtur. 

“Tanrı tüm yaratılmışları var ettiğinde, yaratılmışlar basit ve sıkışık (eng) idi. Ki O, on-
ların üzerine yağabilsin (regen). Ruhu ise kendi suretinde o derece aynî kıldı ki ona ruh 
verebilsin.”87

Ruh, Eckhart terminolojisinde Tanrı’nın aynıdır:

83 bkz.:ExpositioEvangeliiSecundumIohannem, LateinischeWerke III, Kohlhammer, Stuttgart 1965, s. 
242

84 Eckhart, DeutschePredigtenundTraktate, s. 172
85 Eckhart’ın varoluşu tanımlamada farklı kavramlar kullandığını ifade etmiştik. Varlık, özünden açıla-

rak âlemde insanın belirişine kadar farklı dereceleriyle bir akış içerisindeydi. Varlığın bu akışını ta-
nımlarken Eckhart’ın kullandığı bir diğer kavram da yağmak yahut inmek manasında “senken”dır ki 
nüzul olarak tercüme ettik. Diğer tercümeler eşyanın yahut insanın (Tanrı’dan) haricen varlıkları ola-
bileceği vehmine yol açabileceğinden ve varoluşun yegâne Varlık içinde gerçekleştiğini vurgulamak 
bakımından nüzulü tercih ettik. Yağmak, akış vb. diğer tabirleri ise bu üst anlam çerçevesi içerisinde 
düşünülerek metnimizde yer verdik. Eckhart Tanrı’nın varlığa nüzulünü, içeriğinden dolayı yargılan-
dığı “intravitiesus in quoddamcastellum” (İsa’nın şehre gelişi) başlıklı meşhur vaazında konu edin-
mektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz.: ReinerManstetten, Meister Eckhart zuStellungnahme der Predigt II, 
Meister Eckhart: Lebensstationen, Redesituationen, AkademieVerlag, Berlin 1997, s. 288.

86 Tanrı’nın varlığa akışının, zatının bir zorunluluğu derecesinde gayri iradi tahakkuk ettiğini Eckhart vur-
gulamıştı. Tanrı tanrılığından dolayı varlığa gelmiştir (ve de varlığa getirmiştir). Varlığa sebebin Tan-
rı’nın zatı olduğunu ifade eden Eckhart bunu kavramsallaştırırken İlk Sebep (ersteGrund/primacausa) 
ifadesini kullanmaktadır. Flasch, DieGeburt der DeutschenMystikaus dem ArabischenPhilosophie, s. 82.  

87 Eckhart, DeutscheWerke I, s. 444
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“Ruh nerede ise Tanrı oradadır, çünkü ruh Tanrı’dır. Ruh Tanrı’nın olduğu yerdir, yoksa 
Kitap’ın söylediği yalan olur. Benim ruhum nerede ise, Tanrı oradadır ve Tanrı nerede 
ise, benim ruhum da oradadır. Bu Tanrı’nın Tanrı olduğu kadar gerçektir.”88

Daha açık bir ifadeyle tabiattaki ruh Tanrı’nın ruhudur. Daima doğumda olan 
âlemde Tanrı ruh ile müessirdir. Âlemdeki ilâhî irade ruhtur. Ruh, Tanrı’nın eşya 
üzerindeki tesiridir. Bunun yanında insanı Tanrı ile yakın kılan ruh tabiatta bulun-
mamaktadır. Tabiata hayat veren Varlığın ancak bir derecesindeki ruhtur. Fakat Tan-
rı’nın suretinde oluşu ile insana Tanrı ruhla gelmiştir. Bu da Varlığın tabiatta zuhuru 
ile insan olarak belirişi arasındaki farkı göstermektedir.    

“Tanrı gökleri ve yeri ve bütün mahlûkatı yarattığında onlarda müessir değildi. Onlar 
O’nda bir tecrübe (Werk) değillerdi. Tanrı insanı yaptığında (machte), orada Tanrı kendi 
işi olarak ruhta tesir sahibiydi. Onun namütenahi işi olarak…”89

Varlığın fiile gelişinden önceki sâfî hali ile varlığın farklı derecelerine akışı, ruh 
kavramının mahiyetini oluşturur. Bu anlamda faal aklı temsil eden ruh varlığın farklı 
derecelerindeki ilâhî özün genel tanımından başkası değildir. Neticede varlığı hayatta 
tutan ruh Tanrı’nın ruhudur. 

“Mahlûk zahirken Tanrı ise batına doğru ve batındadır (im Innersten).90 O, her şeyin 
batınından varlığı aydınlatan ilâhî tesirdir. Bu sebepten Augustinus Tanrı’nın yalnız ruhu 
idare ederek eşyanın tabiatına inzal ettiğini (senkt) söyler.”91

Tanrı’nın doğumunun gerçekleştiği ruh duyular âleminin algısıyla algılanamaz. 
Aristoteles kavramsallaştırmasının izlerini taşıyan Eckhart’ın ruh tanımı, her şeyde bu-
lunmakla birlikte varlığın bütününe de şamildir.92 Tanrı’nın tesirindeki (Wirkung) çeşit-
lilik varlık âlemindeki çokluğun sebebidir. Fakat ilâhî fiiller Tanrı’nın birliği içerisinde 
vuku bulur. Bu ilahî özün birliği ile ilahî fiillerin çokluğu arasındaki irtibatı mümkün 
kılan ruhtur, Tanrı’nın ruhta doğumudur. Daha açık ifadeyle Tanrı ve eşya arasındaki 
ilişki ruhtur. Ruhun Tanrı’dan oluşu ve yine varlığa getirmenin ruhta doğum ile müm-
kün olması, varlığın boyutlarının Tanrı’nın nefsinde93 olduğunu göstermektedir.         

Ruhta doğum âlemi ve nihayetinde insanı var etmektedir. İnsanın ruhunda Tan-

88 Eckhart, DeutscheWerke III, s. 528
89 Eckhart, DeutschePredigtenundTraktate, s. 277
90 Bir diğer ifadesi de bu hususu desteklemektedir: “DasSeinist mir nochinnerlicher…” (Varlık bana 

daha içkindir ve Varlığın kemali mevcudatın en safi halidir)  Meister Eckhart, DeutschePredigtenun-
dTraktate, s. 51 sa. 20

91 Eckhart, LateinischeWerke I, s. 253
92 “diusêleistalliudinc” “Ruh her bir şeydir (şeydedir)” DeutscheWerke I, s. 263.
93 Tanrı’nın zâtı ulûhiyetin varlığa açılmamış boyutunu (GrundGottes) ifade ettiğinden zât kavramını 

değil nefs kavramını kullandık. Yine Tanrı’nın kendisinde gerçekleştiğinden Tanrı’nın nefsidir ki var-
lığın tezahür ettiği boyutu da ihtiva etmektedir.
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rı’nın doğumu Eckhart düşüncesinde insanın yaratılış öyküsünü anlattığı gibi insanın 
ilâhî bir varlık olduğu öğretisini de içermektedir. Tanrı’nın ruhunu yüklenen insan 
tanrısallığı kendi bünyesinde taşımaktadır.     

b. Ruh ve Akıl

Tanrı’nın doğumu anlamına gelecek bir diğer ifade Eckhart’a göre Tanrı’nın il-
midir. Tanrı’nın epistemolojik bir faaliyeti olarak doğum, Tanrı’nın kendini bilme-
sidir.94 Eckhart’ta akıl kavramı doğum ve dolayısıyla ruh kavramları ile benzeri bir 
anlamı taşımaktadır.95

“Tanrı ile ruh arasındaki yakınlık herhangi bir farklılığı tanımaz. Bu bir bilmedir ki Tan-
rı’nın kendini bilmesidir, her bir açığa çıkan zihnî bilişten başkası değildir.”96

Aristoteles’te akıl, ruhun kendisiyle kavradığı bir kuvvesini ve yüksek kısmını 
oluşturmakta, akıl ve beden sentezinde akıl (nous) hakiki insanı temsil etmektedir. 
Aristocu akıl anlayışını benimseyen97 Albert’e göre ruh ölümlü iken nous ölümsüz-
dür. Aquina’lı Thomas’a göre ise insan bedeninin varoluş nedeni ve bedenin yegâne 
formu olan ruh hem varolan hem de kendi başına kaim olan bir özelliğe sahiptir.98 
Akıl da varolmanın bir şartı olduğundan, ruhun ebediyeti ile aklın insana mümkün 
kıldığı hayatiyet arasında doğrudan bir anlam yakınlığı mevcuttur. Eckhart ise ölüm-
süzlük tartışmalarının ötesinde ruh ve akıl kavramlarını ulûhiyet nazarından ele alır. 
Ruhun ebedi olduğu gibi ilahi olduğunu da ifade etmiştik. Aristoteles metafiziğine 
atıfta bulunarak düşünüldüğünde akıl ancak ruh olabilir.99

94 Kern, DieAnthropologiedes Meister Eckhart, a.g.e., s. 59.
95 Ruh ve akıl ile aynı manada kullanılan bir diğer lafız ise “kalp”tir (Herz): “Tanrı’nın arınmış bir kalp-

ten ve arınmış bir ruhtan daha hakiki bir şehri (evi) yok; orada Baba oğlunu doğurur…”  Meister Eck-
hart, DeutschePredigtenundTraktate, s. 62-63 sa. 5. Vaazın devamında “arınmış bir kalp nedir” diye 
sorar. Verdiği cevapta ruhu tanımladığını görüyoruz: “Saftır, bütün mahlûkattan ayrılmıştır, onlardan 
boşanmıştır. Zaten tüm yaratılmışlar lekelenmiştir, çünkü onlar yokturlar” (Meister Eckhart, Deutsc-
hePredigtenundTraktate, s. 63 sa. 5). Ayrıca ruhun da bir kalbi olduğunu söyler. Varlığın özünü ruhun 
kalbi olarak tanımlar: “Ebedi söz ruhun kalbinde söylendi, içinde, saflığında, ruhun başında (söylen-
di)… ve bunu ilk defa söylüyorum: Akılda (söylendi). Orada doğum gerçekleşir.”  (Meister Eckhart, 
DeutschePredigtenundTraktate, s. 407 sa. 22-39)

96 Eckhart, DeutscheWerke I, s. 467.
97 “intellectusagens” ve “anima forma corporis” için bakınız: De UnitateIntellectu‚ Übersetzung: Wolf–

UlrichKlünker‚ Stuttgart 1987, s. 29 
98 Böylece Thomas hem Platoncuları hem de Aristotelesçileri memnun edecek bir ruh tanımı geliştir-

mektedir. Bkz. O. Faruk Akyol, Thomas Aquinas, Hayatı, Eserleri ve Düşüncesi, 2005, s. 113
99 “Tanrı bedensel olanda değil, sonsuzlukta aktiftir. Bu yüzden akıl zihin olmalıdır” DeutscheWerke I, s. 

502. Burada Quint Eckhart’ın zihin ile kastının ruh olduğunu belirtir:  Quint, Anmerkungen, Deutsc-
hePredigtenundTraktate, s. 393
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“Zihinsel varlık ve cismanî şey bir arada olamazlar. İlahi tekâmül ruhta tesir eder, bu 
sebepten ruh akıl olmak zorundadır, Tanrı’nın da akıl olduğu gibi.”100

Bu doğrultuda Eckhart’ın eserlerinde birçok defa aklı ruh manasında kullandı-
ğını görmekteyiz.101 Aynı şekilde Eckhart, insanın iç âlemindeki ilâhî kuvveyi içeren 
akıl, ruh ve bâtıni insan tabirlerini de aynı manada kullanmaktadır.102

İnsan akıl vasıtasıyla Tanrı ile bir olmaktadır. Burada vasıta oluş aslında ulûhi-
yetin haricinde bir varlık alanı değil, bizatihi Tanrı’da oluşun bir izahıdır. Ruh ve akıl 
ulûhiyetin kaynağında aynıdır. Tanrı oğlunu ebedi ilminde doğurmuştur. İlahi ilim 
yahut ilahi akıl ruhun kaynağıdır.103 Ruh kavramında görmüş olduğumuz Tanrı ile 
insan arasındaki bu ilahî bağ, akıldır. 

“Diyorum ki, O akıldır. Onda (akılda) kutsiyetimiz bulunur, O (Tanrı) onunla bizimle 
birleşmektedir.”104

Bir diğer manasıyla akıl insanın manevi hayatında belirli bir dereceyi teşkil eder; 
insan Tanrı’ya ilerledikçe kendini akıl boyutunda bulacaktır ki Tanrı ile vahdetin 
vuku bulduğu -bir başka deyişle insana malum olduğu– mertebedir. 

“Bilgi ve akıl ruhu Tanrı’yla bir kılar.”105

Bazı Eckhart araştırmacıları ise, Eckhart’ın zihin ve akıl kavramları ile ruhun bir 
boyutuna (aslına) işaret ettiğini belirtirler.106 Ruhun bu boyutunda akıl en temel kısmı 
oluşturur. İçkin olan akıl, ruhun aslıdır:     

“Bu içtedir, ruhun aslında (Grund), ruhun batınında (innersten). Akıldadır ve ondan 
uzaklaşmaz, hiç bir şeye yönelmez.”107

Eckhart’ın ilahî aklın yanında insan aklına da vurgu yapması, Tanrı’yla birleşme 
zihinde mi gerçekleşmektedir yoksa zihni melekelerin ötesinde ruhani bir tecrübe mi-
dir, sorusuna neden olmaktadır. Fakat yukarıda da ifade edildiği üzere aklın mahiye-
tini incelediğimizde açık bir şekilde ruhu tarif ediyor olduğunu görmekteyiz. Bunun 

100 Eckhart, DeutscheWerke III, s. 590. Ayrıca: “Oportetergoquod sis spiritus, quiaspiritusestdeus… per-
tracta bene quomodoanimadebet esse spiritus” Eckhart, LateinischeWerke IV, s. 4.

101 bkz.: DeutscheWerke III, s. 584 
102 a.g.e.,s. 303
103 “Baba oğlunu ebedi ilminde doğurdu ve aynıyla Baba oğlunu ruhta kendi tabiatı benzeri doğurdu.”  

(Meister Eckhart, DeutschePredigtenundTraktate, s. 55 sa. 15-20
104 Eckhart, DeutscheWerke II, s. 710.
105 “ErkenntnisundVernunftvereinigendieSeele mit Gott” Meister Eckhart, DeutschePredigtenundTrakta-

te, s. 39 sa. 13
106 bkz.: Reiter, s. 303
107 Eckhart, DeutscheWerke I, s. 417 
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yanında bazı araştırmacılar, ruh ve akıl kavramları arasındaki ilişki karmaşıklığının, 
Eckhart’ın kavram dünyasındaki belirsizlikten kaynaklandığını söylemektedirler.108

c. Ruh ve Beden

Ortaçağ Hıristiyan ilahiyatında Tanrı ve tanrısal olan başta beden olmak üze-
re dünyevi olandan müstağni görülmekteydi.109 Aynı doğrultuda Eckhart müritlerini 
dünyevi zevklerden uzaklaşmaya teşvik etmektedir.110 Vaazlarında insanın hayatta 
oluşunu, Varlığın açığa çıkış arzusu ile açıklamakta, “hayatta olmak varlığa gelişin 
isteğindendir” demektedir.111 Bu varlığa geliş öncelikle ruhî boyutta gerçekleştiğin-
den hayatta olmak aslında ruhta olmaktır. Daha açık ifadeyle Eckhart’a göre hayat ru-
hun kendisidir.112 Ruhun bedenin formu olduğuna dair Aristoteles’e yorumunu kabul 
etmekle birlikte, varlığın fizik âlemdeki görüntüsünün ruhun (ona) akışından ortaya 
çıktığını vurgular. Aslında Varlığın derunundan fiziki boyuttaki tezahürüne kadar ruh 
faaldir. Formun çok daha ötesinde ruh kendisinden zuhur edeni kuşatmıştır. Çünkü 
eşyadaki canlılık hayatın ruhtan eşyaya akışından kaynaklanmaktadır. Görüldüğü 
üzere Eckhart eşyadaki hayatiyeti Varlık düşüncesinin merkezine aldığı ruha bağ-
lıyor. Eşyadaki noksanlıklar sebebiyle onda varlığın kemalini göremeyişi, yalnızca 
ruhu “varlık” olarak görmesine yol açmaktadır. Nitekim zamanın değişimine mukay-
yet olan cismani dünya varlığın kendisi olamaz, ancak varlığın bir görüntüsü olabilir. 

“Bütün yaratılmışlar tamamıyla yokturlar. Ben onların biraz yahut kısmen var oldukları-
nı söylemiyorum; onlar tam manasıyla yokturlar.”113

Kendisinde eksikliği hissettiğimiz eşya, Varlık’taki hayatta oluşu karşılayamaz. 
Değişen, eskiyen, zaman ve mekâna bağımlı maddi suretler, ruhun kuşatıcı ve ebedi 
varlığından (ki Tanrı’nın varlığıdır) yoksun kalmaktadır. İnsan zamandan ve zaman-
sal şeyden (zeitliche Dinge) arındıkça hakiki benliğine ererek özgürlüğe ve saade-
te kavuşacaktır.114 Eckhart üç meselenin insanın ebedi sözü işitmesini engellediği 
söyler: Bedensellik (Körperlichkeit), çokluk (Vielheit) ve zamansallık (Zeitlichkeit). 

108 Reiter, Der SeeleGrund, s. 284.
109 Ortaçağ Hıristiyanlığı ve mistizminde beden ve ruh algısı hakkında bkz.: Bernard McGinn, The Hu-

man Person as Image of God, Christian Spirituality Origins of the Twelfth Century, Edited by Jill 
Raitt, Crossroad, New York 1985, s. 312-331   

110 Dünyevi olandan arınma insan tahayyülünde temekkün eden nesnelerden kurtulmakla mümkündür, 
bkz.: Meister Eckhart, DeutschePredigtenundTraktate, s. 25 sa. 10-15

111 bkz.: Meister Eckhart, DeutschePredigtenundTraktate, Hanser, Münih 1963, s. 107
112 DietmarMieth, ruhun yaşamın kaynağı olduğu düşüncesini Eckhart’ın din psikolojisi ve ahlak öğreti-

sinin temeline aldığını belirtmektedir: DietmarMieth, Einheit mit Gott, Patmos, Düsseldorf 2008, s. 
332   

113 Eckhart, DeutscheWerke I, s. 444.
114 Meister Eckhart, DeutschePredigtenundTraktate, s. 135 sa. 14-15
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Bu üçünden kurtulabilen kendini ebediyette birliğin ve ruhanî iklimin hâkim oldu-
ğu âlemde bulacaktır.115 “Kutsallar krallığı inançla aştılar” (İbraniler 11, 32) ayetini 
tefsir ederken de insanın aşması gereken dört krallık olduğunu söyler. İlki insanın 
ancak “fakr” ile üstesinden gelebileceği dünyadır. İkincisi bedenimizdir, “açlık ve 
susuzlukla” aşılabilir. Üçüncüsü şeytanın krallığıdır: Istırap ve Tanrı’ya yakarış ile 
insan bu krallığa galip gelebilir. İnsanın manevi seyrinde son krallık ise İsa Mesih’tir 
ve ancak “aşk” ile geçilir. Böylece insan Hakiki Varlık’ta fena bulur ve varoluşun 
gayesi olan vahdete erişir.116 Tüm bu hususlar dünyevî geçicilikten ve daha açık ifa-
deyle kendi bedeninden uzaklaştıkça kişinin ruhanî tekâmüle ulaşabileceğine işaret 
etmektedir: 

“Bir kimse ne derece maddi âlemden uzaklaşırsa, o derece melekliğe yaklaşır.” 117

İnsanın duyularıyla algıladığı âlem bir algı yanılgısıdır. Bu insan bedenini varlık olarak 
görme yanılgısıdır: 
“Benim zahiri görüntüm benim fıtratım (Natur) değil, daha çok benim fıtratımdan bir 
düşüştür; (fıtrat ise) ruhumuzun ötesinde Tanrı’da mahremdir.” 118

Ruh varlığın idare kuvvetiyken beden ise onun aletidir.119 Bu düşüncesiyle daha 
çok ruhun form verici özelliğini vurgulayan Eckhart, diğer taraftan bedenin vücutta 
(varlıkta) bir zindan olduğu ve ruhun vücudu aydınlattığı (platonik) metaforuna işaret 
etmektedir.120 Vücut ruhun içine akmaktadır.121 Ruhtan ayrı bir vücudun dünyevi algı 
karanlığına mahpus olduğunu vurgular:

“Eğer ruh bedene akacaksa (beden ruhani kuvvetler üzerinde hâkim olacaksa) kara-
racaktır.”122

Ruhun kafesi olan beden insanın kendi iç âlemindeki Tanrı’yı keşfinin önündeki 
en büyük engeldir. Yalnızca skolastik dünya görüşü değil, ilâhî sıfatların aşkınlığını 
öğreten İbn Sina felsefesi de Tanrı’nın yarattıklarından müstağni olduğuna işaret et-
mekteydi.123 Bir taraftan ruhu kendi nefsinde taşıyan insan, diğer taraftan dünyaya 
bağımlı haldedir. Daha açık ifadeyle ruh tüm yüceliğinin yanında dünyanın aşağılı-
ğına temas etmektedir. Böylece Eckhart antropolojisinde ana problemlerden birisini 
insan bünyesi oluşturmaktadır.124 Varlığın zahiri boyutu ile batınındaki ruh arasındaki 

115 a.g.e, s. 143 sa. 15-20
116 a.g.e, s. 367 sa. 5-15
117 a.g.e., s. 523.
118 Eckhart, DeutscheWerke II, s. 669.
119 a.g.e., s. 467
120 Reiter, a.g.e., s. 285
121 Eckhart, DeutscheWerke III, s. 581.
122 Eckhart, DeutscheWerke II, s. 747
123 Flasch, Meister Eckhart PhilosophdesChristentums, s. 42
124 Giriş bölümünde vurgulandığı üzere antropoloji ile dikkat etmemiz gereken husus: Eckhart düşünce-



Meister Eckhart Onto-Teolojisinde Yaratılış ve Ruh  259

irtibat ve dolayısıyla eşyanın ne derece ilahi olabileceği; cesedin zafiyetindeki yokluk 
ile ruhun kutsiyetindeki varlığın nasıl bir arada bulunabileceği, Eckhart düşüncesin-
de cevabını aradığımız sualler arasındadır.125 Ruh ve fizik âlem arasındaki farklılık 
Eckhart şerhlerinde de mühim tartışmalardan birisini oluşturmaktadır.126 Özellikle 
Eckhart metinlerini Katolik ve bilhassa Thomas geleneği içerisinde okuyanlar ile ay-
dınlanma sonrası yeni felsefi-bilimsel perspektif dâhilinde değerlendirenler arasında 
ihtilaflı konulardan birisini ruh ve fizik âlem arsındaki ilişki oluşturmaktadır.127

d. Ruhun Zahirî ve Bâtıni İki Veçhesi

Öncelikle Eckhart’ın dini antropolojisinde, insan bedenine ve bedensel zevklere 
karşı şiddetli tenkitlerini, insanın kutsiyeti düşüncesi ile bir arada değerlendirmek ge-
rekiyor. Birçok arazlara müptela olan insanın zahiri cephesi elbette ilâhî mutlakıyette 
değildir,128 fakat ilâhî ruhtan neşet etmiştir. Ayrıca Tanrı bütün âlemi kuşattığından, 
zahirî varlığın mevhum ve yalnızca hakikatin bir cihetini algılamakla düşülen bir 
yanılgı olduğunu ifade edecektir.

“Eğer ruh dünyadan ise yahut bu dünyaya dönükse ve bir şekilde ona temas etmiş ve 
harice yönelmişse, ondan nefret edilmelidir. Bir Efendi’nin dediği gibi, ruh dünyanın 
üstünde kendi yüksek ve sessiz makamında olmalıdır.”129

Ruhun eşyanın zahirî vasıflarıyla olan irtibatı ile ilâhî ve sâfi makamı arasındaki 
farklılıklar, Eckhart’ı ruhun iki veçhesi (Antlitz) olduğu düşüncesine götürmektedir. 
Öncelikle ruhun eşyadan arınmış ilahi boyutu, Tanrı ile aynî olduğu makamıdır. Eck-
hart’ın ruhun bu boyutunu akıl olarak da tanımladığını belirtmiştik.130 Diğer boyutun-

sinde insan ana problemi teşkil etmez. İnsan Tanrı ile münasebeti sebebiyle ele alınmaktadır. Bunun 
yanında Tanrı’nın insan ile münasebetini açıklamak bakımından insanın mahiyeti tartışılmaktadır. 
Bkz. Kern, DieAnthropologiedes Meister Eckhart, s. 7

125 Benzeri sualleri Eckhart kendisi de sormaktadır. Ruhun kuvveleri bahsinde yüksek cihetiyle Tanrı’ya 
ulaşan insan aşağıdakilerle zamana temas etmekteydi. Aşağı kuvveleriyle değişime (Wandel) tabidir. 
Peki her iki boyutu da hesaba katıldığında ruh Tanrı’ya nasıl arif olabilecektir (KönntedieSeeleGott-
ganzerkennen). Cevaben Eckhart aşağı kuvvelerin hissiyatı mümkün kıldığını ve bu vesileyle insanın 
(Tanrı’ya) yüksek kuvvelere yöneldiğini ifade eder (bkz.: Meister Eckhart, DeutschePredigtenun-
dTraktate, s. 357). Fakat bu ve benzeri açıklamalar ruh ve eşya, kutsal ve profan arasındaki ilişkiyi 
netleştirmiyor.  

126 bkz.: Degenhart, Studien zum WandeldesEckhartbildes, s. 226-230
127 OttoKarrer ve Martin Grabmann arası tartışmalar için bkz.: Degenhardt, Studien zum WandeldesEck-

hartbildes, s. 277-294  
128 İnsan cesedi ve bilumum cismanî varlıklar Tanrı’nın mutlakıyetinden uzak, zamanın bağımlılığı altın-

da hayat bulurlar. Varlıkta olabilmeleri için zamana ve mekâna muhtaçtırlar: “Sahip olduğu hissi kuv-
veleri sebebiyle ceset, yaşlanmağa (zamana) düşkündür.” Eckhart, DeutscheWerke II, S. 30

129 Eckhart, DeutscheWerke I, s. 497 
130 Akıl ve ruh arasındaki ilişki için bkz.: McGinn, a.g.e., s. 24
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da ise ruh zahire dönük, zaman ve mekâna temas etmektedir.131

“Ruhun bir içte ve diğeri dışta olmak üzere iki gözü vardır. Ruhun iç gözü varlığını vası-
tasız Tanrı’dan alan varlığa bakmaktadır. Dış gözü ise bütün yaratılmışlara dönük, onları 
suret ve etki kuvvetlerinden algılamaktadır.”132

“Ruh zaman ve sonsuzluk arasında ikisine de temas edecek şekilde bir noktadadır. Yük-
sekteki kuvveleri ile sonsuzluğa, aşağı kuvveleri ile zamana temas eder. Gör ki, o zaman-
da müessirdir, zamana göre değil, bilakis sonsuzluğa göredir.”133

Ruhun yüksek ciheti, platonik ideler dünyasını hatırlatmakta olup varlığın diğer 
mertebelerinin kendisinde içkin olduğu deruni boyutudur: 

“Her şey ruhta, bu dünyada olduğundan daha çok (zihnî olarak) saf ve asil halindedir. 
Bundan kastım, her şey ölçülemeyecek derecede düşünce dünyasında asildir ki orası 
ruhtur. Bu yüzdendir ki her şey suret halinde ruhta içkindir.”134

Ruhun fizik âleme dönük olan tarafının, bâtıni tarafının bir neticesi olduğu an-
laşılıyor. Ruhun âli tarafı diğer boyutunda müessir olup ona form vermektedir. Saf 
haliyle ruh, Tanrı’nın sureti olarak işaret edilen insandaki kutsiyettir.135  Zaman ve 
mekâna rağmen ruhun akli kuvveleri Tanrı’nın ebediyetinde ve vahdetindedir. Yük-
sek kuvveleri ile ruh zahirî algılar dünyasından kendini kurtarır ki bu batın adamının 
doğduğu yerdir. O ruhun asliyesini temsil eder. Zahir adamında ise ruhun diğer yüzü 
galiptir. Akıl, zahiri suretlerinden insanı batıni saflığına götürerek kâmil insan olma-
sını sağlayacak vasıtadır.136

Augustin’in insan tasavvuruna benzeyen137 bu yaklaşımı ile Eckhart, insanın 

131 Ruhun boyutlarına dair Eckhart düşüncesindeki genel yaklaşım bu olmakla birlikte bazı metinlerinde 
farklı yorumlarla da karşılaşmaktayız. Örneğin 42. Vaazında (Meister Eckhart, DeutschePredigtenun-
dTraktate, s. 453) ruhun akıl ve irade olmak üzere iki kuvvesi olduğunu söyler. Daha sonrada bunları 
zahire ve batına yönelik eğilimleri sebebiyle yukarıdaki açıklamaya benzer bir mana verir. 

132 Eckhart, DeustcheWerke I, s. 468
133 a.g.e., s. 710
134 a.g.e, s. 497
135 a.g.e., s. 149   
136 bkz.: Eckhart, DeutscheWerke V, s. 498; Eckhart, LateinischeWerke IV, s. 75-79
137 Plotinus’un Enneadlar’ında ruhun yukarıya (akıl âlemine) ve aşağıya (maddi âleme) olmak üzere iki 

eğilimi bulunmaktadır. Bedenle birlikte olduğunda aşağı boyutunda bedenî yönelime kapılmaya ve 
Evrensel Ruh’tan ayrı düşmeye maruz kalmakta, felsefe ise insanı varoluşun hikmetine, ruhun yüksek 
boyutuna ulaştırmaktadır (bkz. Karin Alt, Plotin, Buchner, Bamberg 2005, s. 86-88). İslam felsefe 
tarihinde ise Aristoteles’e atfedilen bir eser olarak tebarüz eden Ennedlar etkisi, İhvan-ı Safa ve İbn 
Sina metinlerinde nefsin iki eğilimi olarak karşılık bulmuştur (bkz. Peter Adamson, Richard C. Taylor, 
İslam Felsefesine Giriş, Tercüme: Cüneyt Kaya, Küre Yayınları, İstanbul 2008, s. 110). Meister Eck-
hart’ın ruh mistisizmi Enneadlar’ın ruh ve ruhun boyutları ve Aristoteles’in akıl düşüncesinden izler 
taşımakla birlikte, hem Latince kavram dünyasının hem de bu kavramları temellendirdiği yaklaşımın 
Augustinus’tan etkilendiğini görmekteyiz. Bunun yanında Maimonides ve İbn Sina tesirini göz önün-
de bulundurduğumuzda, Plotinus’un “nous”u için makalede nefs değil ruh karşılığı verildi. Yalnızca 
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kendi nefsindeki seyirde Tanrı’yı bulmasını gaye edinir. Augustin, öğretisini nefsin 
üç hali ile açıklamaktaydı: İlki duyularla algılayan ve cismanî olan tarafı; ikincisi 
aklîdir ve dış dünyadan suretleri almaktadır; üçüncüsü ise aklın derûnunda suret ve 
temsilden arınmış halidir.138

“Efendiler ruhta iki vecih olduğunu söylerler: Yüksek (obere) olanı ki Tanrı’ya nâzırdır. 
Diğer vecih ise alçaktadır (niedereAntlitz) ve hissiyata mütemayildir. Yüsek olan boyu-
tunda ruh zamandan öte ebediyettedir.”139

Eckhart’ın ruhun eğilimleri doğrultusunda iki farklı kategori geliştirdiğini gör-
mekteyiz. İlk kategoride ruhun yüksek vasıfları ve diğerinde ise daha aşağıdaki vasıf-
ları yer almaktadır. Ruhun algıya dönük vasıflarını içeren aşağı boyutunda üç kuvve 
bulunur: 

Rationalis, zihnî, eşyanın suretini akılda muhafaza etme kabiliyetini; 
Irascibilis, insanın çatışmacı tavrının arkasındaki bünyesini;
Concupuscibilis ise arzuyu tanımlamaktadır.140

Aynı şekilde yüksek kuvveleri de üçtür141: 
Memoria, Baba’da ideleri muhafaza eden hazinedir;142

Intellectus, Tanrı’nın bilgisidir, Oğuldur; 
Voluntasiradedir, bir diğer tanımıyla Kutsal Ruh’tur.143

Ruhta aslî olan, onun Tanrı’da olan vasıflarını içeren yüksek tarafıdır. İnsan bu 
boyuttaki kuvveleri ile Tanrı’ya ulaşmaktadır.144 İlk kuvve olan hafıza ile ruh vücutta 
karaciğerde etki sahibidir. Intellectusirfân bilginin tahsilini ifade eder ve kalpte mü-
essirdir. İrade ise beyinde aktiftir.145

Almanca metinlerinde “Sele” olarak yer alması değil, ruhun Tanrı ve Kutsal Ruh ile aynîliği ve nefsin 
ise yalnız belirli bir boyutunda Varlığı tanımlaması sebebiyledir. 

138 Franz Pfeiffer, DeutscheMystikerdes 14. JahrhundertsBd. 2, ScientiaAalen, Leipzig 1962, s. 315
139 Eckhart, DeutscheWerke II, s. 643    
140 Ruhun kuvvelerine dair Eckhart’ın fikirleri, öncelikle Augustin’in ruh tarifini hatırlatsa da, İbn Sina 

etkisinde kaldığı söylenebilir. İbn Sina’nın akıl ve iradeye dair insani melekeleri ayrımının Latinceye 
aktarımında, “visconcupiscibilis” ve “visirascibilis” ifadeleri kullanılmıştır. Benzeri ifadeleri Eck-
hart’ın metinlerinde de görmekteyiz. bkz.: Robert Eisler, “Wille”, c. 3, Wörterbuch der philosophisc-
henBegrifffe, E. S. Mittler, 1910, s. 97

141 Latince bu metnin Almanca karşılığını 14. vaazında bulmaktayız (Meister Eckhart, DeutschePredigte-
nundTraktate, s. 165 sa. 10-16). Bu vaazda ruhun üç kuvvesinin ilkini Gedaechtnis, ikincisini Intelli-
gentia ve üçüncüsünü de Wille olarak belirtir. 

142 Ruhun fonksiyonlarındaki birliği anlatırken, Augustinus literatüründeki kavramları kullanmaya de-
vam etmektedir: “memoria, intelligentia, voluntas - unum suntessentialiter, et triarelative” (Hafıza, 
akıl, irade, (asılda) tabiatta bir, nispette üçtürler). bkz.: Eisler, “Seelenvermögen”, c. 3, Wörterbuch 
der philosophischenBegriffe, s. 73.

143 bkz.: Eckhart, DeutscheWerke III, s. 585
144 Eckhart, DeutscheWerke II, s. 661
145 bkz.: Meister Eckhart, DeutschePredigtenundTraktate, s. 165 sa. 23-26
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Bu kavramlar üzerinden bilgi öğretisini geliştiren Eckhart, Augustin’in tasnifine 
benzer şekilde ruhun boyutları ekseninde insanî bilginin üç kısmı olduğunu belirtir: 

Suretler dünyasına bağımlı olan zahir adamının bilgisi; 
Ruhun ilahî boyutunu temsil eden batın adamının bilgisi; 
Ve varlığın en derunundaki (innerlichste) adam, ruhun temelindeki ulûhiyet 

(Gottheit) yoluyla bilgiye ulaşmaktadır.146

Eckhart ruhani tekâmülde insanı Tanrı’ya ulaştıracak metodolojiyi felsefî bir 
muhteva dâhilinde geliştirerek, müritlerine manevi eğitimi bir hikmet tahsili şeklin-
de sunmaktadır. Onun nazarında Tanrı’nın varlığında tam manasıyla fena bulmak147, 
felsefenin ve diningayesini teşkil eder.148 Tam manasıyla fenanın gerçekleşmesi bir 
diğer manasıyla ruhun doğumudur. İnsanın ruhta doğumu –ki Eckhart analojisinde 
Tanrı’nın yine kendinde, ruhun ruhta yahut Tanrı’nın varlık âleminde doğumu olarak 
farklı tabirlerle ifade edilebilecek ve ulûhiyetin vahdeti içerisinde gerçekleşen bir 
açılımı– idrak edebilmesi, aynı zamanda Tanrı’yı tecrübe edişin yahut diğer tabirle 
Tanrı’nın kendisini bilmesinin, tecrübe dişinin bir ifadesidir. Bu doğum dışa vurum 
olmakla birlikte içe doğrudur, çünkü Tanrı’dan Tanrı’yadır. Böylece Eckhart yeniden 
İncil’deki ifadeye müracaat ederek “O’na, O’nda ve O’ndan” oluşu felsefi bir mahi-
yette teşrih edecek mistik düşüncesini inşa etmektedir. 

146 Franz Pfeifer, a.g.e., s. 315 
147 Tanrı’yı tecrübe yahut Tanrı’nın tecrübesi, insanın varlığından (varlık vehminden) çözülüş (Gelöst-

sein) ve “bir”likte Varlığı buluş ile mümkün olur. Özellikle inziva üzerine (VonAbgeschiedenheit) ve 
asil insan üzerine (VomEdlenMenschen) irat ettiği Almanca vaazlarında müritlerine hakiki ve yegâne 
Varlık olan Tanrı’da kendilerini ifna etmelerini salık verir. Hem Eckhart metinleri ekseninde bu va-
azların anlam dünyasını hem de modern psikolojideki karşılıklarını tahlil eden DietmarMiethAbgesc-
hiedenheit, Gelassenheit, Durchbruch, Loslösung gibi lafızlarla Eckhart’ın, Tanrı’nın varlığında yok 
oluşa işaret ettiğini ifade etmektedir: bkz.: DietmarMieth, Meister Eckhart, s. 42-51 ve 81-98

148 McGinn, The Mystical Thought of Meister Eckhart, s. 84
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LEİBNİZ FELSEFESİNDE TANRI, CEVHER VE DÜNYA “İLİŞKİSİ”

Erdal Yılmaz

“RELATION” BETWEEN GOD, SUBSTANCE AND WORLD IN LEIBNIZ

ABSTRACT
The texts of Leibniz include many inconsistencies concerning God, substance 
and world/body. This article aims to construct a suitable base for reading 
the philosophy of Leibniz which would made it possible to overcome these 
inconsistencies. The article claims that this aim can only be achieved by the 
way in which the relations between God, substance and World are demonstrated. 
In this respect it analyzes the relation among substances, between God and 
substance and between substance and world/body in Leibniz Philosophy.     
Key Words: God, substance, world/body, relation, ideal relation, actual relation 

ÖZET
Leibniz’in metinlerinde Tanrı, cevher ve dünya/cisim hakkında birbiriyle çelişen 
birçok ibareyle karşılaşılır. Bu çalışma, Leibniz felsefesine dair çelişkilerin gi-
derilebileceği tutarlı bir okuma zemini oluşturmayı hedeflemektedir. Bunun da 
ancak Leibniz felsefesinde Tanrı, cevher ve dünya/cisim arasındaki “ilişki”nin 
nasıl ele alındığını göstermekle mümkün olduğunu iddia etmekte; bu itibarla da 
Tanrı ile cevher arasındaki “ilişki” ile cevherler arası “ilişki” ve cevher-dünya 
“ilişki”sini incelemektedir. 
Anahtar Kelimeler: Tanrı, cevher, dünya/cisim, ilişki/bağıntı, İdeal ilişki, ak-
tüel/fiili ilişki

...
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Giriş
       
Leibniz’in, kendi dönemindeki düşünür ve filozoflarla yazışmalarında kullandı-

ğı dil muhatabının1 diliyle büyük oranda örtüşmektedir. Diğer bir ifadeyle Leibniz, 
felsefi meseleler hakkındaki görüşlerini aktarırken karşısındakinin terimlerini kullan-
maktan imtina etmez. Bu durum, Leibniz felsefesinin tutarlılığına halel getirir; çünkü 
ifadelerinin düz anlamları birbiriyle çelişkilidir. Söz konusu durumu Leibniz, Des 
Bosses’a mektubunda şöyle dile getirir: “Velhasıl kimi zaman bir çelişki varmış gibi 
görünebilir ancak yakından incelenirse meselenin açıklamadan ziyade ifade tarzın-
dan kaynaklandığı görülecektir.”2[GII518]

Leibniz’in ifade tarzı, kimi zaman, felsefesinin tutarlılığı açısından gerekli olan 
anlamın tersi bir anlama sebebiyet verebiliyor. Örneğin, en temel hareket noktaların-
dan biri olan cevherin maddi ve mürekkep3 olamayacağı veya maddi ve mürekkep 
olanın cevher olamayacağı [GVI607/L643 (M1-3)]4 iddiası iken, bazı yerlerde mad-
di cevherden, cismani cevherden [L433; GII96/AG85-86]5 ve mürekkep cevherden 
[GVI598/L636 (PNG3)]6 söz eder hale gelebiliyor; cevherin basit veya bileşik ol-
duğunu ifade edebiliyor.[GVI598/L636 (PNG1)] Sanki cevherden farklı bir dünya 
varmış gibi cevherin, dünyanın aynası olduğundan bahsettiği cümlelerle eserlerinde 
karşılaşabildiğimiz gibi [GIII622-624], her bir cevherin kendi başına dünya oldu-
ğunu [GII444-445] belirttiği ifadelerle de karşılaşabiliyoruz. Öte yandan ruhların 
veya cevherlerin7 onlara herhangi bir şeyin girmesine veya onlardan herhangi bir 
şeyin çıkmasına imkân veren ne pencerelerinin ne de kapılarının olduğunu belirttiği 
ifadeleri de metinlerinde bulabiliyoruz.[GVI607/L643 (M7)] Keza ruhtan farklı bir 
beden varmış gibi beden ile ruhun ilişkisinden, uyumundan bahsettiği paragrafla-

1 Leibniz’in mektuplaştığı isimler: Arnauld, Malebranche, Bayle, De Volder, Des Bosses...
2 “Inde interdum quaedam species contradictionis fortasse orietur. Re tamen excussa erit magis in modo 

enuntiandi, quam rebus.”
A “G”: G.W. Leibniz, Philosophischen Schriften, derleyen: C.I. Gerhardt, 7 cilt, Berlin 1875-1890, ye-

niden yayımlama Hildesheim, Georg Olms, 1978 (Bu çalışmada “G” harfi ile gösterimi yapılacaktır)
3 Fr. composé
4 “L”: G.W. Leibniz, Philosophical Papers and Letters, çeviren ve derleyen L.E. Loemker, Kluwer 

Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, 1989 (Bu çalışmada “L” harfiyle gösterimi 
yapılacaktır).

A  “M”: Monadologie
5 “AG”: G.W. Leibniz, Philosophical Essays, çeviren ve derleyen Roger Ariew ve Daniel Garber, Hack-

ett Publishing Company, Indianapolis & Cambridge, 1989 (Bu çalışmada “AG” harfiyle gösterimi 
yapılacaktır).

6 “PNG”:  Principes de la Nature et de la Grace, fondés en raison
7 Leibniz felsefesinde, entelekya, ruh, akıllı ruh için  özellikle basit, bölünmez, birliğe sahip, doğaları 

gereği aktif olmaları itibariyle cevher terimi kullanılır. Fakat bunların birbirinden farkı anlatıldığında 
kendi isimleri verilerek açıklama yapılır. Hem cevherin özellikleri hem de birbirinden farkları dolayı-
sıyla aldıkları isimler makalenin ilerleyen sayfalarında ele alınıp incelenecektir.
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rı [GVI620/L651 (M78)][GVI599/L637 (PNG3)] metinlerinde bulabildiğimiz gibi 
yalnızca ruhların ilişkisinden bahsedilebileceğini iddia eden cümlelerle de [GVI615/
L648 (M51)] karşılaşabiliyoruz. Cismi incelediği metinlerinin kimi yerinde onu “iyi 
temellendirilmiş fenomen”8 [GIII622] ibaresiyle tanımlarken, bazen “cevherlerin yı-
ğını” [GVI598/L636 (PNG1)][GVI607/L643 (M2)] olarak da tasvir edebiliyor.

Yukarıdaki örneklerde de görüleceği üzere aynı mesele hakkında bahsi geçen çe-
lişkili ifadelerin kullanılması, belirttiğimiz gibi, Leibniz’in, muhatabının terimlerini 
kullanmakta herhangi bir beis görmemesinden kaynaklanıyor. Bu çelişkili ifadelerin 
aksine Kovanlıkaya’nın da ifade ettiği gibi Leibniz felsefesinde tutarsızlığın kendisi-
ni belki de en zor elevereceği bir felsefi sistemle karşı karşıyayız9 [LD9]; çünkü bir 
meseleye dair çelişki ihtiva eden farklı ifadeleri aslında o meseleye dair sahip olduğu 
bir ve aynı görüşünü dile getirir. Leibniz felsefesinin tutarlılığını görebilmek, kanaa-
timizce Leibniz’in hakiki varlık dediği cevheri [GII97], onun yaratıcısı olan Tanrıyı 
[GVI609,614/L644,647 (M18, M45, M47)] ve cevherin ifadesi olan dünyayı/evre-
ni10 [GIV433-434/L308 (DM9)] ve cismi [GIII72] nasıl tanımladığını incelemekle 
ve bilhassa bunların birbirleriyle nasıl bir “ilişki” içerisinde bulunduklarını ortaya 
koymakla mümkündür. Dolayısıyla bu çalışma, Leibniz felsefesi açısından Tanrı, 
cevher ve dünya/cisim arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bu incelemeyle hedeflenen 
de Leibniz felsefesinde Tanrı, cevher ve dünya/cisim hakkındaki çelişkili ifadelerin 
tutarlı bir okumasına zemin oluşturmaktır. 

Bu münasebetle incelememizde öncelikle Leibniz felsefesinde cevher ve Tan-
rı’nın nasıl tanımlandığını ve bunların birbiriyle ilişkisinin nasıl konumlandırıldığını 
göstermeye çalışacağız. Sonrasında ise sonsuz sayıda cevherin11 var olduğu iddia edi-
len Leibniz felsefesinde cevherler arasında nasıl bir ilişkinin varsayıldığını ve bunlar-
la dünya arasındaki ilişkinin nasıl tesis edildiğini inceleyeceğiz. 

8 Lt. Phanomenon bene fundatum
9 LD: Aliye Kovanlıkaya, önsöz, Leibniz Üzerine Beş Ders’in içerisinde, Gilles Deleuze, çev. Ulus 

Baker, Kabalcı Yayınevi, 2007
10 Leibniz  “evren” ve “dünya” terimlerini, var olan şeylerin dizisini ve koleksiyonunu ifade etmek için 

kullanıyor:  «J’appelle Monde toute la suite et toute la collection de toutes les choses existantes…».
[GVI107 (T1:8)]

A Yukarıdaki ifadenin “var olan şeylerin tümünün koleksiyonu” kısmı üzerinde biraz durmamız gerekir. 
Dikkat edeceğimiz husus, cisim değil “şeyler” ibaresinin kullanımıdır. “Şey” hem imkân düzeyinde 
hem de aktüel düzeyinde bulunan için kullanılabilir. Bu itibarla Tanrı’nın müdrikesindeki sonsuz sa-
yıdaki dizilere, mümkün dünyalar ve mümkün evrenler denilebileceği gibi, bu diziler arasından tercih 
edilerek yaratılmış olana da dünya veya evren denilebilir.

11 Leibniz felsefesinde, cevherlerin sayısının sonsuz olmasının sebeplerinden biri, cevherlerin her birinin 
ayna gibi Tanrı tarafından evvelce tesis edilmiş olan ahengi yansıtmalarına bağlanır; çünkü Tanrı, ne 
kadar çok cevher olursa, o kadar çok yüceltilmiş olur. [GIV433-434/L308 (DM9)]; [GVI616/L648 
(M57)] Diğer bir sebebi de evrendeki dolulukla ilişkilendirilir. Şöyle ki cevherin ihtiva ettiği temsil-
lerin sayısı olması gerekenden az olsaydı o zaman hem cevherlerde hem de cevherlerin, zemininde 
bulunduğu aktüel dünyada doluluk sağlanamazdı.[GVI608/L643 (M8)]; [GVI598/L636 (PNG3)]

A “DM”: Discours de Métaphysique
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Tanrı ile Cevher  Arasındaki “İlişki”

Tanrı ve cevher arasındaki ilişkinin nasıl olduğunu sorgulamamızın başlangıcı-
nı, ilişkinin kendilerine atfedileceği tarafların nasıl varlıklar olduğunun incelemesi 
oluşturacaktır; çünkü Leibniz felsefesinde ilişkinin nasıllığını belirleyecek olanın, 
tarafların ne tür varlıklar olduklarıdır. Bu itibarla Tanrı ve cevher arasındaki ilişkinin 
Leibniz felsefesine göre nasıl olduğunu tespit edebilmemiz,  öncelikle bu felsefede 
Tanrı’nın ve Cevher’in ne tür varlıklar olarak belirlendiğini görmekten geçer. Cevhe-
rin Tanrı tarafından yaratıldığı kabul edilen Leibniz felsefesinde, söz konusu ilişkinin 
tarzını belirleyebilmemiz için, nasıl bir Tanrı anlayışı bulunduğunu ortaya koymak 
gerekir. Sonrasında öyle bir Tanrı’nın nasıl bir cevher yarattığını veya Leibniz fel-
sefesinde nasıl bir cevher anlayışının bulunduğunu incelemek gerekiyor. Bu açıkla-
malar, Tanrı ve cevher arasındaki ilişkinin ne türden bir ilişki olduğunu veya onların 
birbirine nispetinin ne olduğunu gösterecek zemini oluşturacaktır.

Tanrı, Leibniz felsefesinde kendi varlık zeminine sahip ilk cevher olarak kabul 
edilir.12[GVI106-107/H127 (T: I-7)]13[GVI614/L647 (M47)] Bu itibarla Tanrı yaratıl-
mamıştır ve var olmasının zemini kendisidir.14 Varlığının zeminini kendinde taşıya-
na Leibniz felsefesinde “zorunlu varlık”15 denir.[GVI613-614/L646-647 (M38, M39, 
M45)]   

Varlığının zemini kendisi olan Tanrı’nın, fiilinin16 zemini de kendisidir.[GVI422-

12 “Tanrı şeylerin ilk zeminidir, çünkü gördüğümüz ve tecrübe ettiğimiz her şey gibi sınırlı olanlar muhte-
meldir ve kendilerinde varlıklarını zorunlu kılacak hiçbir şeye sahip değiller. …muhtemel şeylerin top-
lamı olan dünyanın varlığının zeminini araştırmak gerekir ve bu zemini, varlığının zeminini kendisinde 
taşıyan, zorunlu ve ezeli-ebedi olan cevherde aramak gerekir. Ayrıca bu nedenin akıllı olması gerekir.”

A «Dieu est la premiere raison des choses, car celles qui sont bornées, comme tout ce que nous voyons et 
experimentons, sont contingentes et n’ont rien en elles qui rende leur existence necessaire…Il faut 
donc  chercher la raison de l’existence du Monde, qui est l’assemblage entier des choses contingentes: 
et il faut la chercher dans la substance qui porte la raison de son existence avec elle, et laquelle par 
consequente est necessaire et eternel. Il faut aussi que cette cause soit intelligente:…» [GVI106-107/
H127 (T:I-7)]

A “Böylece yalnızca Tanrı, ilk birlik ya da basit asli cevherdir. Bütün yaratılmış ve türemiş monadlar ise 
onun ürünüdür.”

A «Ainsi Dieu seul est l’Unité primitive, ou la substance simple originaire, dont toutes les Monades 
creées ou derivatives sont des productions…» [GVI614/L647 (M47)]

13  “H”: G.W. Leibniz, Theodicy: Essays on the Goodness of God the Freedom of Man and the Origine 
of Evil, derleyen Austin Farrer, çeviri E.M. Huggard, La Salle, Il, Open Court, 1985 (Bu çalışmada 
“H” harfiyle gösterimi yapılacaktır.)

14 Leibniz felsefesinde cevher yaratılmış ve yaratılmamış olarak ikiye ayrılır. Tanrı hariç diğer cevherler 
yaratılmış olarak kabul edilir; çünkü Tanrı kendi varlığının zemini iken, yaratılmış cevherlerin zemini 
kendileri değil Tanrıdır.[GVI609, 614/L644, 647 (M18, M 45, M47)]

15 Fr. L’Être nécessaire
A Leibniz felsefesinde bir şeyin zorunlu varlık olması, karşıtının düşünülmesinin mantıksal olarak im-

kansız olmasıyla tanımlanır. Bkz. [GIII400/AG193]
16 Leibniz felsefesinde Tanrı için  fiil icra etme, yaratma, hareket etme ve düşünme aynı anlamda kulla-
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424] Leibniz felsefesinin önemli ilkelerinden biri olan “Hiçbir şey nedensiz olmaz.” 
ilkesine [JR327] Tanrı da tabidir. Tanrı dahi nedensiz bir fiil icra etmez; çünkü Tanrı 
icra ettiği fiil için Leibniz’in ifadesiyle her daim “övülmeye” layıktır.[GIV428-429 
(DMIII] Oysa eğer şu fiili değil de bunu icra etmesinin herhangi bir nedeni yoksa, 
onu icra etmesi için övülmesi de gerekmez. Bu itibarla Tanrı Leibniz felsefesinde “en 
iyi ilkesi”17ne göre fiilini gerçekleştirir.[GVI615/L647 (M48)] Tabii ki bu ilke Tan-
rı’nın bizatihi kendi doğasından kaynaklanır. Ayrıca Leibniz’e göre bir şeyi yaratmak 
hiçbir şeyi yaratmamaktan daha iyidir. Bu durumda Tanrı’nın yarattığı varlıklar söz 
konusu iki ilke gereği yaratılabilecekler arasında en iyi/en mükemmel varlıklardır.
[GVI603/L639 (PNG10)] 

Leibniz felsefesinde Tanrı, mükemmel varlık olarak kabul edildiğinden, onun 
yarattığının olması gereken mükemmellikten daha az mükemmel olması Tanrılığına 
halel getirir; çünkü “elden geldiğinden daha az mükemmellikte eylemde bulunmak 
mükemmel eylemde bulunmak anlamına gelmez”18 [GIV428-429/L304-305 (DM3)] 
ki bu, mükemmel varlık için eksiklik demektir. Dolayısıyla Tanrı, Tanrı olması itiba-
riyle yaratabileceklerinden en iyisini yaratmıştır. “Neden en iyisi?” sorusunun başka 
bir açıklaması Leibniz felsefesi açısından şöyle de verilebilir: Çünkü yaratılmış ola-
nın yaratıldıktan sonra Tanrı’ya “aktüel” olarak, yani fiili bir müdahaleyi gerektire-
cek, hiçbir ihtiyacının olmaması gerekir; şayet mahlukatın, yaratıcısına ihtiyacı olur-
sa, Tanrı’nın her daim müdahalesine açık olması demektir ki bu durum, Tanrı’nın, 
yarattığını beğenmediği ve sonradan düzeltmeye çalıştığı anlamına gelir.19[GVII358/
L679 (Leibniz-Clarke II. mektup, madde 8)] Böyle bir iddia da mükemmel varlık 

nılır.  Diğer bir ifadeyle Tanrı’nın yaratması veya hareket etmesi vesaire onun düşünmesinden ibarettir. 
Bkz. [JR30]

A “JR”: G.W. Leibniz, Recherches générales sur l’analyse des notions et des vérités, giriş ve notlandır-
ma Jean-Baptiste Rauzy, çeviri Cattin ve diğerleri, Presses Universitaires De France, Paris, 1998 bi-
rinci basım (Bu çalışmada “JR” ile gösterimi yapılacak)

17 Fr. Le Principe du Meilleur
A Leibniz felsefesinde Tanrı’nın, fiilini “en iyi ilkesi”ne göre icra etmesi ahlakî zorunluluk ile adlandırı-

lır. Bunu biraz açarsak Leibniz  felsefesi açısından şunları söyleyebiliriz: İyiyi ölçü alarak hareket 
etme, mutlak zorunlulukla hareket etmeyi gerektirmez. Tanrı, bilgisine vakıf olduğu mümkünlerin sa-
hip oldukları iyilik ölçüsünde onları yaratmaya ahlaki olarak zorlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle Tanrı 
yaratacağı şeyi yaratmadan önce onun mümkün doğasını bilir ve bu bilgi doğrultusunda hareket eder.
[GVI232-233 (TII: 196)] Leibniz felsefesinde herşeyin bilgisine sahip olan Tanrı’nın, en fazla hoşnut 
olduğu şeyi yaratması, ahlakî bir zorunluluktur [GVI254-255 (TII: 230)]; çünkü alternatifler olduğu 
için mutlak olarak bunu yaratmak zorunda değildir.[GVI253-254 (TII: 228)]

18 «…C’est agir imparfaitement, que d’agir avec moins de perfections qu’on n’auroit pu...»
19 “…Dünyanın, Tanrı tarafından düzeltilmeye ihtiyaç duymaksızın çalışan bir saat olduğunu ileri sürü-

yorum. Aksi takdirde Tanrı’nın kendisini revize ettiği anlamına gelir. Hayır, Tanrı her şeyi önceden ön-
görmüştür. Her şey için önceden bir çare sağlamıştır. Onun işlerinde önceden tesis edilmiş bir ahenk, 
bir güzellik vardır.

A «…Je soutiens que c’est une montre qui va sans avoir besoin de sa correction: autrement il faudroit 
dire que Dieu se ravise. Dieu a tout prevû, il a remedié à tout par avance. Il y a dans ses ouvrages une 
harmonie, une beauté déjà preétablie.» 
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kabul edilen Tanrı için söz konusu edilemez. 
“En iyiye göre fiilde bulunma” ilkesi kılavuzluğunda ilerlediğimizde, Tanrı’nın, 

yaratabileceklerinin tümünü yaratmadan önce bilgisine sahip olması gerekliliği kaçı-
nılmaz gözükür. Nitekim Leibniz felsefesinde Tanrı’ya üç sıfat -bilgi, irade ve kudret- 
atfedilir ve bunlardan bilginin önceliği vurgulanır.20[GVI615/L647 (M48)] Tanrı’nın 
bilgi sıfatının önceliği ve diğer sıfatları belirlemesi Leibniz felsefesinde Tanrı, cevher 
ve dünya arasındaki ilişkiyi  belirleyen temel bir noktadır; çünkü Tanrı yaratacağını 
yaratılabilecek en mükemmel düzeyde yaratır ve böylece sonradan herhangi bir mü-
dahaleye açık kapı bırakmaz. Bu ise yaratılmış olanın yani cevherlerin yaratıldıktan 
sonra varlığını Tanrı’dan en azından21 aktüel olarak yani fiili bir müdahaleye gerek 
kalmaksızın, bağımsız sürdürdüğü anlamına gelir.[GIV428/L304 ( DM3)]

Leibniz felsefesinde Tanrı, bilme yetisi olan müdrikesinde yaratılmaya eğili-
mi olan sonsuz sayıda mümkün diziye/evrene sahiptir.22[GVI615-616/L648 (M53)]
[GVI616/L648 (M54)] Bu mümkün diziler içinden en iyiyi –ki bu, “mümkün olan 
en büyük düzeni ve mümkün olan en büyük çeşitliliği” içermek anlamına gelir– ya-
ratmak için iradesiyle tercih eder ve kudretiyle onu yaratır; çünkü “en iyi ilkesi”ne 
göre eylemek bunu gerektirir.23[GVI603/L639  (PNG10)] Bu sonsuz sayıdaki müm-
kün dizilerin her biri fiili hale getirilme eğilimi taşımasına rağmen, her biri evrensel 
olduğundan ve birbirini dışladığından Leibniz’e göre onlardan yalnızca birisi bilfiil 
kılınmayı hak eder. Bu da “mümkün olan en büyük düzene ve mümkün olan en bü-
yük çeşitliliğe” sahip olan dizidir. Bu dizinin tercih edilmesi Leibniz felsefesinde bu 
dünyanın yaratılması anlamına gelir. Daha sonra detaylı olarak değineceğimiz gibi 
fiili dünya cevherin, içerdiğini ifade etmesidir. Dolayısıyla imkân halindeki dünya 

20 “Tanrı her şeyin kaynağı olan Kudret, sonra ideaların ayrıntısını ihtiva eden Bilgi ve nihayet en iyi 
prensibine göre değişimleri ya da doğuşları vücuda getiren İradeye sahiptir.”

A «Il y a En Dieu la Puissance, qui est la source de tout, puis la Connoissance, qui contient le detail des 
Idées, et enfin la Volonté, qui fait les changemens ou productions selon le principe du Meilleur…» 

A «Mümkün dünyaların en iyisinin var olmasının sebebi de budur; Tanrı hikmetiyle onu bilir, iyiliğiyle 
seçer ve kudretiyle var eder.»

A «Et c’est ce qui est la cause de l’Existence du Meilleur, que la sagesse fait connoître à Dieu, que sa 
bonté le fait choisir, et que sa puissance le fait produire.» [GVI616/L648 (M55)]

21 Burada “en azından” ibaresi ile daha sonra detaylı olarak da açıklayacağımız gibi Leibniz felsefesin-
de mahlukatın yaratıcısından mutlak olarak bağımsız olmadığını vurgulamak istiyoruz.

22 “Buna göre, Tanrı’nın idealarında sonsuz sayıda mümkün evren olduğundan, ama sadece tek bir evren 
var olabileceğinden, Tanrı’nın bu evrenlerden birini değil de diğerini seçmesini sağlayan tercihin ye-
terli bir zemini olmalıdır.”

A «Or, comme il y a une infinité des Univers possibles dans les Idées de Dieu et qu’il n’en peut exister 
qu’un seul, il faut qu’il y ait une raison suffisante du choix de Dieu, qui le determine à l’un plustôt qu’à 
l’autre.»

23 “Tanrı’nın yüce mükemmelliğinden şu sonuç çıkar: evreni yaratırken Tanrı (mümkün olan) en büyük 
düzenle birlikte (mümkün olan) en büyük çeşitliliğin var olduğu mümkün olan en iyi planı tercih etti.”

A «Il suit de la Perfection Supreme de Dieu, qu’en produisant l’univers il a choisi le meilleur Plan 
possible, où il y ait la plus grande varieté, avec le plus grande ordre» 
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yaratılmış olan cevher vasıtasıyla bilfiil kılınır. Leibniz felsefesinde nasıl bir cevher 
anlayışının bulunduğunu göstermeye çalışırken, sürekli aklımızda tutmamız gereken 
“Tanrı, yarattıktan sonra kendisine müdahale edilemeyecek derecede mükemmel bir 
şey yaratmıştır.” iddiası olmalıdır; çünkü bu iddia hem cevherin nasıl bir şey olduğu-
nu hem de daha sonra detaylı olarak gösterileceği üzere, Tanrı ile cevherin ve hatta 
cevherler arasındaki ilişki ile cevher ile cismin arasındaki ilişkinin dahi nasıl olaca-
ğını zımnen içermektedir. 

Tanrı ile cevher arasındaki ilişkinin nasıl olacağını gösterebilmek için Leibniz 
felsefesinde yaratılmışlar ibaresinin tekabül ettiği cevherleri incelemeye geçebiliriz. 
Cevher her şeyden evvel basit olarak tanımlanır; basit olması, parçalara sahip olmadı-
ğını dolayısıyla da mürekkep olmadığını gösterir.24[GVI607/L643 (M1)] Bu itibarla 
parçalara sahip olan her ne ise o cevher olamaz. Basit olan cevher aynı zamanda uza-
nımsız, bölünemez ve herhangi bir şekle sahip olmayan olarak düşünülür.25[GVI607/
L643 (M3)] Cevherin basit olması, onun birlik olmasını sağlar [GVI598/L636 
(PNG1)] ve basitliğin sağladığı birliğe sahip olan, Leibniz felsefesinde “hakiki var-
lık” olarak tanımlandığından26, cevher aynı zamanda hakiki varlıktır.[GII97]

Leibniz felsefesinde sonsuz sayıda cevherin yaratıldığı kabul edilince ve onların 
her birinin basit, parçalara sahip olmayan, uzanımsız ve şekle sahip olmayan olarak 
tanımlanınca, bu cevherlerin birbirinden farkının nereden kaynaklandığı sorusunun, 
cevhere dair soruşturmamızın ilerlemesi açısından ivedilikle cevaplandırılması gerekir. 
Farkın nereden kaynaklandığını göstermek için yapacağımız inceleme aynı zaman-
da cevherler arasındaki ilişkinin zemininde ne olduğunu gösterecektir. Her bir cevher 
kemiyet27leri açısından “birlik”28 olmaları ile tanımlandıklarından, onları birbirinden 
ayıracak olan şeyin keyfiyetleri olması gerekir.29[GVI608/L643 (M8)] Diğer bir de-

24 “Burada bahsedeceğimiz Monad, mürekkeplere giren basit cevherlerden başka bir şey değildir: basit, 
yani parçasız demektir.”

A «La Monade, dont nous parlerons icy, n’est autre chose, qu’une substance simple, qui entre dans les 
composés; simple, c’est à dire, sans parties.»

25 Hâlbuki parçaların olmadığı yerde, ne uzanım ne şekil, ne de bölünebilirlik mümkündür…”
A «Or là, où il n’y a point de parties, il n’y a ny étendue, ny figure, ny divisibilité possible…».
26 “…Hakiki olarak bir varlık olmayan, hakiki olarak varlık da değildir…”
A «…Ce qui n’est pas veritablement un estre, n’est pas non plus veritablement un estre…» 
27 La quantité
28 L’unité
29 “…Monadların bazı keyfiyetlere sahip olmaları gerekir, yoksa bunlar varlık bile olamazlardı. Ve eğer 

basit cevherler keyfiyetleri bakımından birbirinden ayrı olmasalardı, eşyada hiçbir değişimin farkına 
varma imkânı hâsıl olmazdı; çünkü mürekkepte olan şey yalnızca basit unsurlardan gelebilir. Monad-
ların keyfiyetleri olmayınca –kemiyetleri bakımından da birbirlerinden ayrı olmadıklarından– birbir-
lerinden ayırt edilemezler…”

A «…Il faut que les Monades ayent quelques qualités, autrement ce ne seroient pas même des Etres. Et 
si les substances simples ne differoient point par leur qualités, il n’y auroit point de moyen de 
s’appercevoir d’aucun changement dans les choses, puisque ce qui est dans le composé ne peut venir 
que des ingrediens simples, et les Monades étant sans qualités seroient indistinguables l’une de l’autre, 
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yişle cevherler kemiyetleri itibariyle değil keyfiyetleri bakımından farklılaşırlar. Bu 
durumda Leibniz felsefesinde cevherin keyfiyetinin ne olduğuna bakmamız gerekir.

Cevherde, algı30 ve iştiha31dan başka herhangi bir şey yoktur.32[GVI609/L644 
(M17)] İştiha, “algıdaki değişimi, yani bir algıdan diğerine geçişi sağlayan iç ilkenin 
faaliyetidir”33. [GVI609/L644 (M15)] Algıya gelince, onun ne olduğu ve neyin algısı 
olduğunu tesbit etmemiz hem Tanrı ve cevher arasındaki hem de cevherlerin birbiri ara-
sındaki ilişkinin ne tür bir ilişki olduğunu açıklamakta önemli bir zemin sağlayacaktır.

Leibniz felsefesinde algı, cevherde çeşitliliği ihtiva eden ya da temsil eden “ge-
çiş hali” olarak belirlenir.34[GVI608-609/L644 (M14)] Cevher algıya sahip olmakla, 
bir çeşitliliğe35 ve böylelikle bir keyfiyete sahip olur. Cevherdeki algı, aynı zamanda 
diğer cevherlerin temsilidir. Bunun sebebi de Tanrı’nın  müdrikesindeki sonsuz dizi-
lerden en mükemmelini yaratmak için tercih ettiği diziyi her bir cevherin içermesidir. 
Fakat her bir cevherin söz konusu diziyi içermeleri ve diğer cevherlerin temsillerini 
ihtiva etmeleri bakımından birbirinden bir farkı yoktur; çünkü her bir cevher diziyi 
veya diğer cevherlerin temsilini bulanık olarak içerir [GVI616-617/L648-649 (M60) 
], ki bu düzeydeki cevhere Leibniz felsefesinde Monad36 ya da entelekya adı verilir.

puisqu’aussi bien elles ne different point en quantité…»
30 Fr. La Perception
31 Fr. L’Appétit
32 “…Böylece Algıyı, mürekkepte yahut makinede değil basit cevherde aramak gerekir. Ayrıca basit 

cevherde bulunabilen yalnız bunlardır, yani algılar ve onların değişmeleri. Keza basit cevherlerin içsel 
aksiyonları bunlardan ibarettir.”

A «…Ainsi  c’est dans la substance simple et non dans le composé, ou dans la machine, qu’il la (une 
perception) faut chercher. Aussi n’y a-t-il que cela qu’on puisse trouver dans la substance simple, 
c’est-à-dire les perceptions et leur changemens. C’est en cela seul aussi que peuvent consister toutes 
les actions internes des  substances simples.» 

33 «L’action du principe interne qui fait le changement ou le passage d’une perception à une autre, peut 
être appelé Appétition…»

34 “ ‘Birlik’te ya da basit cevherde bir çeşitlilik ihtiva veya temsil eden geçiş hali, devamında ortaya 
koyacağımız gibi, ‘farkındalık’ yahut bilinçten ayırt edilmesi gereken, Algı diye adlandırılandan başka 
bir şey değildir.”

A «L’état passager qui enveloppe et represente une multitude dans l’unité ou dans la substance simple 
n’est autre chose que ce qu’on appelle la Perception, qu’on doit bien distinguer de l’apperception ou 
de la conscience, comme il paroitra dans la suite …»

35 Leibniz felsefesinde, bu çeşitlilik düşünceden yola çıkılarak açıklanır: “Farkına vardığımız en küçük 
düşüncenin, objesinde bir çeşitlilik ihtiva ettiğini gördüğümüz zaman, basit cevherde çeşitliliği bizzat 
tecrübe etmiş oluruz. Böylece ruhun basit bir cevher olduğunu bilenler monadda da bu çokluğu kabul 
etmek mecburiyetindedirler…”

A «Nous expérimentons nous-mêmes une multitude dans la substance simple, lorsque nous trouvons que 
la moindre pensée dont nous nous appercevons enveloppe une varieté dans l’objet. Ainsi tous ceux, 
qui reconnaissent que l’Ame est une substance simple, doivent reconnaitre cette multitude dans la 
Monade…» [GVI608/L644 (M16)]; ayrıca bkz. [GIII71]

36 Leibniz, monas’ın birlik ya da bir olan şey anlamına gelen Yunanca bir kelime olduğunu söyler. «Mo-
nas est un mot Grec, qui signifie l’unité, ou ce qui est un» [GVI598/L636 (PNG1)] 

A Leibniz felsefesinde Monad ismi entelekya düzeyindeki cevherlere verilen ad olmasına rağmen, bazen 
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[GVI609-610/L644 (M18, M19)]
Tanrı’nın yarattığı dizi bir ahenge, bir düzene sahiptir. Bu, Leibniz felsefesinde 

karşımıza çıkan “bir arada mümkün olma” kavramıyla açıklanır. Diziler Tanrı’nın 
müdrikesindeki idealardan meydana gelir.37[GVI615-616/L648 (M43)] Her bir idea 
diğer tüm idealarla birlikte var olamaz. Herbir idea diğerlerini dışlayarak birlikte var 
olabileceği idealarla dizileri oluşturur.[JR328] Böylece “bir arada mümkün olma” 
yoluyla bir ahenk, bir düzen oluşturulur. İşte bu ahenk, dizi bilfiil kılınmadan önce 
olduğu için Leibniz tarafından “önceden tesis edilmiş ahenk” kavramıyla adlandı-
rılır. Bu itibarla algı aynı zamanda bu ahenkten cevhere düşen pay olarak da gö-
rülür.[GIV433-434/L308 (DM9)][GVI615/L648 (M50, M51)] Cevherin  yaratılışı 
da önceden tesis edilmiş ahenge bağlıdır; çünkü bu ahenk diğerlerine nisbetle bilfiil 
kılınmayı hak ettiği için cevher de bilfiil kılınmıştır.38 Algıya dair bütün bu açıklama-
lardan, daha sonra cevherler arası ilişkiyi incelerken özellikle işimize yarayacak olan 
şu noktayı vurgulamak gerekir: Cevherin diğer cevherlerin temsilini ihtiva etmesi 
yaratılışla ilgilidir.[GVI616/L648 (M56)] Diğer bir ifadeyle cevher bu temsillere sa-
hip olarak yaratılır. 

Leibniz felsefesinde cevherin algıya ve iştihaya sahip olduğunu belirtirken yan-
lış bir anlayışa sebebiyet vermemek için çok fazla ilerlemeden algı ve cevher ara-
sındaki ilişkiyi açıklamamız gerekir. Cevheri açıklamaya başladığımızda cevherin 
Leibniz felsefesinde “basit, parçasız ve birlik” olarak düşünüldüğünü belirtmiştik. O 
halde cevher algıyı ihtiva ederken cevherin bu özelliklerine halel gelmemesi gerekir. 
Bu da ancak cevheri adeta bir kap, algıyı da onun tuttuğu bir şey gibi veya algıyı 
cevherin bir parçası olarak görmemekle mümkün olur. Bu da ancak algı ile cevheri 
bir ve aynı kabul etmekle sağlanır.

Cevherin keyfiyetine dair buraya kadar yaptığımız incelemede henüz onların bir-
birinden nasıl farklılaştığını ortaya koyamadık. Fakat özellikle algıya dair yaptığımız 
açıklamalar, cevherlerin birbirinden nasıl farklılaşacağına dair arka planı hazırlamış 
oldu. Söz konusu farklılığı ortaya koymak için tek bir adım kaldı, o da ihtiva edilen 
algının seçikleştirilmesiyle, yani bilgisine vakıf olunmasıyla ilgilidir. Diğer bir ifa-

her seviyedeki cevherler için de kullanılabiliyor.
37 “Şu da doğrudur ki Tanrı yalnız varlıkların kaynağı değil aynı zamanda reel olmaları itibariyle zatların 

ya da imkan bakımından reel olanın da kaynağıdır; çünkü Tanrı’nın müdrikesi ezeli-ebedi hakikatlerin 
ya da onların tabi olduğu ideaların bölgesidir ve bu müdrike olmaksızın mümkünlerde reel hiçbir şey 
bulunmayacağı gibi gerek mevcut gerek mümkün hiçbir şey olmayacaktır.”

A «Il est vray aussi, qu’en Dieu est non seulement la source des existences, mais encor celle des essences, 
en tant que réelles, ou de ce qu’il y a de réel dans la possibilité. C’est parce que l’Entendement de Dieu 
est la Region des vérités éternelles, ou des idées dont elles dependent, et que sans luy il n’y auroit rien 
de réel dans les possibilités, et non seulement rien d’existant, mais encor rien de possible.»

38 Leibniz felsefesinde dizi veya mümkün dünya yaratılmak için tercih edildiğinden dolayı cevher yara-
tılmıştır; çünkü bütün yaratılmayı hak ediyor. Bu, kötülük meselesi incelenirken özellikle üstünde 
durulan bir konudur. 
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deyle her bir cevher önceden tesis edilmiş ahengin bütününü içermesi bakımından ay-
nıdır fakat bu ahengi seçikleştirdiği oranda diğer cevherlerden farklılaşır.39[GVI604/
L640 (PNG13)]

Cevherler Leibniz felsefesinde ihtiva ettikleri algıların seçiklikliği ölçüsünde ve 
aktifliklerinin derecesine göre entelekya40[GVI609-610/L644 (M18)], ruh41[GVI610/
L644 (M19)] ve akıllı ruh42[GVI611/L645 (M29)] olarak sınıflandırılır. Diğer bir 
ifadeyle algıya sahip olan cevherlere entelekya, daha seçik algıya sahip olmasıyla 
hafıza43 yetisi kazanan cevherlere ruh ve ruh’a aklın eşlik ettiği cevherlere de akıllı 
ruh denir. Diğer bir deyişle söz konusu sınıflandırma, cevherin ihtiva ettiği algıdaki 
seçikliğin bulanıklığa oranı bakımından yapılmaktadır. Cevherlerin birbirinden fark-
lılığı Leibniz felsefesinde karşımıza çıkan bir başka önemli kavram olan “ifade etme” 
ile de açıklanır. Her bir cevher ihtiva ettiğini “kendi bakış açısından”44 ifade etme-

39 “…Fakat ruhun her bir seçik algısı tüm evreni içeren sonsuz sayıda bulanık algıları kapsar ve bizzat 
ruh seçik ve açımlanmış algılara sahip olana kadar algıladığı şeyleri bilmez. Ruh algılarının seçikliği 
oranında mükemmelliğe sahiptir. Her ruh sonsuzu bilir, bütünü bilir, fakat bulanık olarak…”

A «…Mais comme chaque perception distincte de l’Ame comprend une infinité de perceptions confuses, 
qui enveloppent tout univers, l’Ame même ne connoit les choses dont elle a perception, qu’autant 
qu’elle en a des perceptions distinctes et revelées; et elle a de la perfection, à mesure de ses perfection 
distinctes.  Chaque Ame connoit l’infini, connoit tout, mais confusément…»

40 “Bütün yaratılmış basit cevherlere veyahut yaratılmış Monadlara entelekya ismi verilebilir; çünkü 
onlar kendilerinde belirli bir mükemmelliğe (…) sahiptirler, onları kendi içsel faaliyetlerinin kaynağı 
yapan (…) bir yeterlilik vardır.”

A «On pourroit donner le nom d’entelechies à toutes les substances simples ou Monades creées, car elles 
ont en elles une certaine perfection (…), il y a une suffisance (…) qui les  rend sources de leur actions 
…» 

41 Fr. L’Âme
A “Eğer algıları ve iştihaları olan her şeye şimdi izah ettiğim umumi manada ruh ismini vermek istiyor-

sak, yaratılmış bütün basit cevherler yahut Monadlar ruh ismini alabilir. Fakat his, basit algıdan daha 
fazla bir şey olduğu için, Monad ve entelekya umumi isimlerinin yalnızca algıya sahip olan basit cev-
herlere kâfi geldiğini ve ruh isminin de yalnızca algısı daha seçik ve hafıza ile birleşik olan cevherlere 
verilmesini kabul ediyorum.”

A «Si nous voulons apeller Ame tout ce qui a perceptions et appetits dans le sens general que je viens 
d’expliquer, toutes les substances simples ou Monades creées pourroient être appellées Ames; mais, 
comme le sentiment est quelque chose de plus qu’une simple perception, je consens, que le nom 
general de Monades et d’Entelechies suffise aux substances simples, qui n’auront que cela, et qu’on 
apelle Ames seulement  celles, dont la perception est plus distincte et accompagé de memoire.» 

42 Fr. L’Esprit
A “Fakat bizi basit canlılardan ayıran ve bize aklı ve bilimleri verip böylece bizi kendimize ve Tanrı’ya 

yükselten şey, zorunlu ve ezeli-ebedi hakikatlerin bilgisidir. Bu şeye akıllı ruh veya esprit ismi verilir.”
A «Mais la connoissance des verités necessaires et eternelles est ce qui nous distingue des simples 

animaux et nous fait avoir la Raison et les sciences, en nous élevant à la connoissance de nous mêmes 
et de Dieu. Et c’est ce qu’on apelle en nous Ame Raisonnable, ou Esprit.» 

43 Leibniz felsefesinde hafıza, ruhlara bir tür sıralama yetisi bahşeder; bu yeti aklı taklit eder, ancak 
ondan ayrı tutulmalıdır; çünkü hafızanın aksine akıl zorunlu ve ezeli-ebedi hakikatlerin bilgisine sahip 
olur.[GVI611/L645 (M26,29)]

44 “Kendi bakış açısı” ibaresi cevheri anlamak açısından oldukça önemlidir. Aslında bu ibaredeki “ken-
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siyle diğer cevherlerden ayrılır.[GIII72] Diğer bir ifadeyle cevher ne ölçüde seçik 
algıya sahipse o ölçüde kendindeki evreni/dünyayı ifade etmekte ve diğerlerinden 
bu yönüyle ayrılmaktadır. Bu, Leibniz felsefesinde şehir ve ayna metaforu üzerinden 
açıklanır.

Cevherin evvelce bahsedilen özelliklerinden ayrı olarak diğer bir özelliği de 
temsil edici bir doğaya sahip olmasıdır. Bu özelliğinden dolayı, nasıl ki bir şehre 
farklı yerlerden bakmakla farklı temsiller elde ediliyorsa, her bir cevher de adeta bir 
ayna gibi evreni kendi tarzında yansıtır.[GIV433-434/L308 (DM9)] Daha sonra tar-
tışacağımız ve cevher ile cisim arasındaki ilişkiyle ilgili olan bir meseleye herhangi 
bir yanlış anlamaya mahal vermemek için şimdilik kısaca değinmek gerekiyor. Ayna 
metaforu sanki cevherin dışında bir dünya varmış izlenimi verir. Oysa aslında dünya 
ile kastedilen, cevhere önceden tesis edilmiş ahenkten düşen paydır ki bu da tüm 
diğer cevherlerin temsilleridir. 

Leibniz felsefesinde cevher, basit, parçasız, uzanımsız, birliğe sahip haki-
ki varlık olarak kabul edilmekle birlikte ve özellikle doğası itibariyle aktif olarak 
düşünülür.45[GVI350-351 (T:III-393)] Temsil edici bir doğaya sahip olması, doğası 
itibariyle aktif olmasından kaynaklanıyor. Cevherin böyle bir özelliğe sahip olması, 
onun aktivitesini herhangi bir kurala göre icra edip etmediği sorusunu sormamıza se-
bebiyet verir. Bu sorunun cevabı yukarıda zımnen verilmesine rağmen, burada açıkça 
belirtilmesi gerekir. Tanrı’nın yaratmak için tercih ettiği, tek tek cevherlerin ferdi 
ideaları değil onların bir arada oluşturdukları ahenktir (dünyadır). Fakat söz konusu 

di” kısmını kullanmak biraz sakıncalı bir anlam doğurur; çünkü ifadenin bu kısmı, cevherin, “bakış 
açısı”na önceliğini ima eder. Oysa Leibniz felsefesinde “bakış açısı” münasebetiyledir ki cevher cev-
her olur. Hatta bu sebepledir ki cevher yaratılır. Dolayısıyla cevhere bağlı bir “bakış açısı”ndan değil, 
“bakış açısı”ndan dolayı var olan cevherden bahsetmek gerekir. Bunu, Leibniz felsefesinde görebilme-
miz için “bakış açısı” münasebetiyle Tanrı’nın şanının yüceltilmesi vurgusuna dikkat etmemiz yeterli 
olur. Bu vurguyu aşağıdaki alıntılarda görebiliriz:

A “Her cevher tam bir dünya gibidir; Tanrı’nın yahut bütün bir evrenin bir aynası gibidir. Bir şehir, ona 
başka başka yerlerden bakmakla nasıl türlü türlü temsil edilmiş olursa, cevherlerin her biri de Tanrı ya-
hut evreni kendine göre ifade eder. Böylece evren, bir bakıma kaç tane cevher varsa o kadar çoğalmış 
olur. Böylece Tanrı’nın şanı, eserinin birbirinden farklı ne kadar çok temsili varsa o kadar çok artmış 
olur.”

A “…De plus toute substance est comme un monde entier et comme un miroir de Dieu ou bien de tout 
l’univers, qu’elle exprime chacune à sa façon, à peu pres comme une même ville est diversement 
representée selon les differentes situations de celuy qui la regarde. Ainsi l’univers est en quelque façon 
multiplié autant de fois qu’il y a des substances et la gloire de Dieu est redoublée de même par aoutant 
de representations toutes differentes de son ouvrage.» [GIV433-434/L308 (DM9)]  

A “…Her monad, canlı ya da iç aktiviteye sahip bir aynadır ve kendi bakış açısına göre evrenin bir 
temsilidir…”

 A …Chaque Monade est un miroir vivant, ou doué d’action interne, representatif de l’univers, suivant 
son point de vue…» [GVI598-599/L636-637 (PNG3)]

45 “Cevherler doğalarından dolayı aktiftirler…”
A «Ce qui n’agit point, ne mérite point le nom de substance …»
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dünyanın bilfiil kılınması cevher vasıtasıyladır. Bu itibarla ahenk/dünya cevherin ide-
asında içerilir. Cevherin faaliyetine yön veren de söz konusu ahengi içeren cevherin 
ferdi ideasıdır/mefhumudur.46 [GIV432-433/L307-308 (DM8)] Dolayısıyla cevher 
daha yaratılmadan evvel aktivitesini nasıl icra edeceği ferdi ideasında bellidir. Bu 
belirli olma Tanrı’nın, cevheri yarattıktan sonra onunla aktüel bir ilişki kurmasının 
gereğini ortadan kaldırır. Öte taraftan her bir cevherin aktivitesi kendi ferdi ideası 
tarafından belirlendiği için her bir cevher farklı bir aktivite icra eder. 

Tanrı ve cevher ile Leibniz felsefesinde neyin anlaşıldığına dair yaptığımız açık-
lamalar bize bu iki varlığın birbiriyle ilişkisini veya nispetini gösterecek kadar veri 
sağladı. Bu itibarla söz konusu ilişkinin ne türden bir ilişki olduğunu belirlemek için 
geriye doğru bir göz atarak şu iki saptamayı yapmamız gerekir:

1- Tanrı, mükemmel varlık olduğu için eyleminin de mükemmel olması gerekir. 
Bunun olabilmesi için de Tanrı’nın müdrikesinin diğer sıfatlarına önceliği olmalıdır, 
yani Tanrı fiilini bilerek icra etmelidir. Bu itibarla Tanrı yaratılabilecekler arasında 
sonradan ona müdahale edilmeyecek mükemmellikte bir şey yaratması gerekir; çün-
kü mükemmellik bunu gerektirir.

2- Cevher, mükemmel varlık olan Tanrı tarafından yaratıldığı için, yaratılabile-
cek en mükemmel şekilde yaratılmıştır. Yaratılma bakımından, yani varlığı bakımın-
dan Tanrı’ya bağımlıdır, fakat yaratıldıktan sonra tüm faaliyetinin gereklerini kendi 
doğasından karşılar.

Tanrı ve cevher ilişkisini açıklamak bakımından saptadığımız bu iki iddia, söz 
konusu ilişkinin türünü tespit açısından yeterli bir zemin oluşturur. Cevher yalnızca 
varlık kazanmak bakımından Tanrı’ya muhtaç olduğu ve sonraki serüveni kendi do-
ğasından kaynaklandığı için Tanrı ile cevher arasında aktüel yani cevherin serüvenine 
fiili bir müdahale etme tarzında bir ilişkisi yoktur. Fakat bu, Tanrı’nın, cevheri yarat-
tıktan sonra onun serüveninden haberi olmadığı ve onunla ilişkisi olmadığı anlamına 
gelmez; çünkü bu durum Tanrı’nın mükemmelliği ile bağdaşmaz. O halde eğer Tanrı 
cevher ile aktüel bir ilişkiye sahip değilse, yarattıktan sonra onun serüveni ile ilgili 
bilgiyi nereden edinecek? Leibniz felsefesinde bunun cevabı, onun Tanrı olmaklığın-
da bulunur. Tanrı’nın bilgisinin, zamanla kayıtlı olan insanî bilgi gibi muhakemeye 
ihtiyacı yoktur. Onun bilgisi mükemmeldir.47[GVI398-399] Yarattığının nasıl bir ya-

46 Leibniz kimi metinlerinde “ferdi idea” yerine “ferdi mefhum” der.[GIV432-433, 436-439/L307-308, 
310-311 (DM8, DM9, DM13)]

47 “Doğru olan şu ki: Tanrı, açıkçası, bir hakikatten diğerine geçmek için bizim gibi zamanı kullanarak 
muhakeme yapmaz; fakat Tanrı tüm hakikatleri ve tüm bağları bir ve aynı zamanda bildiği için, tüm 
sonuçları bilir ve kendinde, bizim yapabileceğimiz tüm muhakemeleri en yüce tarzda içerir ve bu 
yüzdendir ki onun bilgisi mükemmeldir.”

A «Il est vray que Dieu ne raisonne pas, à proprement parler, en employant du temps comme nous, pour 
passer d’une verité à l’autre : mais comme il comprend tout à la fois toutes les verités et toutes leur 
liaisons, il connoist toutes les consequences, et il renferme eminemment en luy tous les raisonnemens 



Leibniz Felsefesinde Tanrı, Cevher ve Dünya “İlişkisi”  277

şamı olacağını daha yaratmaya karar vermeden önce bilir. Bunu bildiği içindir ki en 
mükemmeli yaratabiliyor. Tanrı mümkün diziler arasından bu dünyayı bilfiil kılmak 
için tercih ettiğinde, bu dizide bulunan mesela Adem’i de tercih eder. Adem’i tercih 
ederken onun soyundan gelecek olan tüm insanları da tercih eder.48 [GII48] Bu tercih 
bir anda her şeyi görmek ve bilgisine vakıf olmakla yapılan bir tercihtir.49[GII18-19]
[GG481-482] Bu münasebetle Tanrı cevherin, yaratıldıktan sonra icra edeceği her 
bir eylemi bilir. Bu bilgi her bir cevherin ideası vasıtasıyla edinildiğinden, Tanrı’nın 
cevherlerle ilişkisi idealdir. Tekraren ifade edecek olursak, Tanrı’nın cevherle ilişkisi 
aktüel değil, idealdir. Cevher ile Tanrı arasındaki ilişkinin aktüel değil, ideal olması 
onlar arasındaki ilişkinin içsel olmadığını da gösterir; çünkü Tanrı,  cevhere aşkındır. 
Tanrı ile cevher arasındaki ilişkinin Leibniz felsefesinde nasıl olduğunu açıkladıktan 
sonra, cevherlerin kendi aralarındaki ilişkilerin ve dünya ile ilişkilerinin nasıl oldu-
ğunu incelemeye geçebiliriz. 

Cevherler Arası “ilişki” ve Cevher-Dünya “İlişki”si

Leibniz felsefesinde nasıl bir cevher anlayışının ortaya konulduğunu genel ola-
rak ifade ettik. Fakat cevherler arasındaki ilişkinin ne olduğuna dair bazı değinilerde 
bulunmamıza rağmen, onun açık bir tesbitini yapmadık. Burada bu sorunun nasıl ele 
alındığını göstermek için cevhere dair açıklamalarımız yeterli zemini oluşturur.

Öncelikle cevherin Leibniz felsefesinde yaratılmış “muhtemel varlık”50 oldu-
ğunu vurgulamamız gerekiyor.51[GIII400/AG193] Diğer bir ifadeyle cevherin varlı-

que nous pouvons faire, et c’est pour cela même que sa sagesse est parfaite.»
48 “…Tanrı’nın tüm bu evrenle ilgili planları onun hâkim bilgeliğine uygun olarak kendi aralarında bağ-

lıdırlar, Tanrı Âdem ile ilgili hiçbir karar almaz Âdem ile herhangi bir bağa sahip olan her şeye dair 
bir karar almaksızın. Böylece Tanrı’nın tüm insani olaylar üzerinde karar vermesi, Âdem hakkında 
alınmış olan karardan dolayı değil, fakat (…) aynı zamanda tüm geri kalanla ilgili alınmış olunan 
karardan dolayıdır…”

A «… les desseins de Dieu touchant tout cet univers, estant liée entre eux conformement à sa souveraine 
sagesse, il n’a pris aucune resolution à l’égard d’Adam, sans en prendre à l’égard de tout ce qui a 
quelque liaison avec luy. Ce n’est donc pas à cause de la resolution prise à l’égard d’Adam, mais à 
cause de la resolution prise en même temps à l’égard de tout le reste (…), que Dieu s’est determiné sur 
tous les evenement humains…»

49 “GG”: G.W. Leibniz, Textes inédits d’après les manuscrits de la Bibliothèque provinciale de Hanovre, 
yayımlayan ve notlandıran Gaston Grua, 2 cilt, Presses Universitaires De France, Paris, 1998 (Bu 
çalışmada “GG” ile gösterimi yapılacak)

50 Fr. L’être contingent
51 Leibniz felsefesinde, bir şeyin muhtemel varlık olması, karşıtının düşünülmesinin mantıksal olarak 

mümkün olduğu anlamına gelir:
A “Bir hakikat, karşıtı çelişki içerdiğinde zorunludur, o hakikat zorunlu olmadığı zaman muhtemeldir. 

‘Tanrı’nın var olması zorunlu bir hakikattir… ‘Ben’im var olmam muhtemel bir hakikattir…”
A «Une verité est necessaire, lorsque l’opposé implique contradiction; et quand elle n’est point 
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ğının zemini kendi değil. Varlığını Tanrı’dan edinir. Bu münasebetle cevher varlığı 
itibariyle Tanrı’ya bağımlıdır ve yalnızca Tanrı tarafından yaratılır ve onun tarafından 
yok edilebilir.52[GVI607/L643 (M6)] Varlığının zemini kendisi olmayınca, varlığı 
bakımından zorunlu değil muhtemel53dir, yani var olmayabilirdi de. Varlığı itibariyle 
yalnızca Tanrı’ya bağımlı olması, bu bakımdan diğer cevherlere ihtiyacının olmadığı 
anlamına gelir. Diğer bir ifadeyle her bir cevher var olmak için diğer cevherlere ak-
tüel yani fiili ve nedensel olarak ihtiyacı yoktur. 

Cevherlerin, yaratıldıktan sonra Tanrı’dan aktüel olarak bağımsız olduğunu fa-
kat ideal olarak onunla ilişkili olduğunu ifade etmiştik. Bunun sebebi, Tanrı’nın mü-
kemmel varlık olması hasebiyle sonradan kendisinin müdahalesini gerektirmeyecek 
mükemmellikte mahlukları var etmesidir. Bu itibarla cevherin tüm faaliyetinin ze-
mini kendi doğasıdır. Ferdi ideası da bu faaliyetini nasıl icra edeceğini içerdiğinden, 
cevher herhangi bir şeye aktüel olarak ihtiyaç duymaz ve  kendi başının çaresine 
bakabilir. O halde cevher hem varlığı hem de faaliyeti bakımından diğer cevherlerden 
aktüel ve nedensel olarak bağımsızdır.

“Bir monadın başka bir yaratılmış varlık tarafından içinden nasıl başkalaştırılabileceğini 
ya da değiştirilebileceğini izah etmenin hiçbir yolu yoktur; çünkü onlarda ne yeri değiş-
tirilebilecek bir şey vardır, ne de onun içinde kışkırtılabilecek, sevk ve idare edilebile-
cek, çoğaltılabilecek ya da azaltılabilecek içsel bir hareket tasavvur edilebilir... Monadlar 
hiçbir pencereye sahip olmadıkları için oradan herhangi bir şey çıkmaz veya oraya her-
hangi bir şey girmez… Böylece bir monada dışarıdan ne cevher, ne de araz girebilir.”54 
[GVI607/L643 (M7)]

necessaire, on l’appele contingente. C’est une verité necessaire, que Dieu existe…; mais c’est une 
verité contingente, que j’existe moy…» 

52 “…Monadlar yalnızca bir anda başlayabilir ve yalnızca bir anda sona erebilirler, yani onlar yalnızca 
yaratmayla başlayabilir ve yalnızca yok etmeyle sona erebilirler…”

A «…Les Monades ne sauroient commencer ny finir que tout d’un coup, c’est à dire elles ne sauroient 
commencer que par creation, et finir que par annihilation…» 

53 Fr. contingent
54 «Il n’y a pas moyen aussi d’expliquer, comment une Monade puisse être alterée ou changée dans son 

interieur par quelque autre creature, puisqu’on n’y sauroit rien transposer ny concevoir en elle aucun 
mouvement interne, qui puisse être excité, dirigé, augmenté ou diminué là dedans… Les Monades 
n’ont point de fenêtres, par lesquelles quelque chose y puisse entrer ou sortir... Ainsi ny substance ny 
accident peut entrer de dehors dans une Monade.»

A Şu paragraf da Monadlar arasındaki ilişkiyi açıklar: “monadların birbiri üzerinde karşılıklı fiilde 
bulunduğu bir sistemin mümkün olduğuna inanmıyorum, çünkü bu tür bir sistemi açıklamanın olası 
bir yolu görünmüyor. Tesirin de (influxum) yüzeysel bir kavrayış olduğunu eklemek isterim, zira bir 
monad bir diğerine onun zaten sahip olduğu şeyi neden versin ki...?”

A “I do not believe a system is possible in which the monads act upon each other mutually, for there 
seems to be no possible way to explain such action. I add that influence is superfluous, for why should 
one monad give another what it already possesses?...” [L613]
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 Bu pasajdan hareketle kimi Leibniz yorumcularının55 “penceresiz doktrin” ola-
rak adlandırdıkları yaklaşım yani cevherlerin dışarıdan herhangi bir şey almayıp ken-
di doğalarından her şeyi karşılamaları, onlara dışardan bir etkinin olmadığını göste-
rir. Rescher’in de ifade ettiği gibi56 monadlar maddi şeyler olmadığından, hiçbir şey 
onlar üzerinde fiziksel bir etki oluşturamaz. Bu durum Leibniz felsefesinde cevherler 
arasında dışsal ve aktüel-nedensel bir ilişkinin olmadığı anlamına gelir, fakat hiçbir 
ilişkinin olmadığını iddia etmez. 

Cevherlerin, var olmaları bakımından yalnızca Tanrı’ya ve faaliyetlerinin zemi-
ni ve yönü bakımından kendi doğalarına ve ferdi idealarına bağımlı olmaları, onla-
rın hem var olmaları hem de faaliyetleri bakımından birbirine aktüel olarak ihtiyaç 
duymadıklarını gösterdiği için, onların arasında herhangi bir ilişkinin olup olmadığı-
nın kesin tesbiti açısından Tanrı’nın müdrikesindeki durumlarına bakmamız gerekir. 
Tanrı, müdrikesindeki sonsuz sayıdaki dizi/dünya arasından mümkün olan en fazla 
düzeni ve mümkün olan en fazla çeşitliliği içereni fiili kılmak için seçer. Söz konu-
su diziler/dünyalar her bir ideanın kendisiyle “en fazla düzen ve en fazla çeşitlilik” 
oluşturacak idealarla bir araya gelmesiyle meydana gelir. Bu münasebetle her bir idea 
tüm diğer ideaların temsilini kendisinde içerir. Bu dizi cevherler vasıtasıyla bilfiil 
kılındığında, her bir cevher diğer cevherlerin temsilini ihtiva eder. Algı tartışmasını 
yaptığımız kısımda, söz konusu temsillerin cevhere önceden tesis edilmiş ahenkten 
düşen pay olduğunu ifade etmiştik. Her bir cevher önceden tesis edilmiş ahengi yani 
tüm cevherlerin temsillerini bulanık olarak içerdiğinden, birbirlerinden farklılaşmak 
için bu ahengi kendi bakış açılarından ifade ederler. Bu ifade etme durumunda her 
bir cevher diğer cevherlerin temsilleri üzerinde etkide bulunur.57[GII516] O halde 
her bir cevher diğer cevherlerin kendileri üzerinde değil temsilleri üzerinde etkide 
bulunur. Bu temsiller cevherlerde bulunması idealarıyla ilgili olduğundan, cevherler 
arasındaki ilişki idealdir. 

“Fakat basit cevherlerde, her bir monadın ancak Tanrı’nın müdahalesiyle gerçekleşen diğer 
bir monad üzerindeki tesiri, ideal (vurgu bana ait) bir tesirden ibarettir; şöyle ki Tanrı’daki 
idealarında (yaratılmadan önce-çev.) her bir monad, şeylerin başlangıcından itibaren diğer 
monadları ayarlarken Tanrı kendisini de göz önünde bulundursun ister. Madem ki yaratıl-
mış bir Monad, bir diğerinin içine fiziksel olarak  (vurgu bana ait) tesir edemez, bu tesir 
ancak birinin diğerine tabi oluşundan/bağımlılığından gelebilir.”58[GVI615/L648 (M51)]

55  Howard Burdick, “What was Leibniz’s Problem about Relations?”, Synthese, Vol. 88, No. 1(Jul., 
1991), PP. 1-13; …

56 NR: Nicholas Rescher, G.W. Leibniz’s Monadology: an edition for students, University of Pittsburgh 
Press, The United States of America, 1991, s.59

57 “Cevher engellenmediği sürece bulunabileceği kadar fiilde bulunur; ancak basit bir cevher bile engel-
lenir, fakat doğal yollarla ancak kendi içinde engellenir. Ve bir monadın diğer monad tarafından engel-
lendiği söylendiğinde, bundan diğer monadın o monaddaki temsili anlaşılmalıdır.” [GII516] 

58 «Mais dans les substances simples ce n’est qu’une influence ideale d’une Monade sur l’autre, qui ne 
peut avoir son effect que par l’intervention de Dieu, en tant que dans les ıdées de Dieu une Monade 
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Leibniz felsefesinde cevherler arasındaki ilişkinin nasıl olduğu “duvar saati 
mecazı”ndan hareketle de tartışılır.[GIV498-500/AG147-149] Zamanı göstermekte 
tam olarak uyuşan iki duvar saatinin uyumu, doğal etki59, bir kurucu tarafından yani 
yardım60 yoluyla arasıra kurulması ve bidayette sonradan herhangi bir müdahaleye 
gerek bırakmayacak tarzda yani önceden tesis edilmiş ahenk61 ile kurulması yoluy-
la açıklanabilir. Bu mecazı cevherler üzerinden düşünürsek,  cevherler arasında –
sıralamayı dikkate aldığımızda– doğal etki yoluyla bir ilişkinin olması gerekir. Bu 
açıklama tarzı, Leibniz felsefesindeki cevher tanımı gereği reddedilir.[GIV498-499/
AG148] Bir kurucunun her an yardımı yoluyla yapılan açıklama, Tanrı’nın yarattığı-
nı beğenmediği anlamına geleceği ve onun mükemmelliği ile çelişeceği için birinci 
açıklama tarzı gibi reddedilir.[GIV499/AG148] Üçüncü açıklama tarzı olan önce-
den tesis edilmiş ahenk yoluyla açıklama, diğer iki açıklamanın eksikliğinden muaf 
olduğundan ve Tanrı’nın şanına en layık açıklama tarzı olması hasebiyle Leibniz 
felsefesinde cevherler arasındaki ilişkinin ne tür bir ilişki olduğunu göstermek için 
kullanılan açıklama tarzıdır.[GIV499/AG148] Bu da onların arasındaki ilişkinin ideal 
olmasıyla ilişkilidir. O halde Leibniz felsefesinde sonsuz sayıda cevher arasındaki 
ilişki aktüel-nedensel değil, ideal bir ilişkidir.62

Leibniz felsefesinde nasıl bir Tanrı ve cevher anlayışının olduğunu inceledikten 
ve Tanrı-cevher ile cevherler arasındaki ilişkinin ne tür bir ilişki olduğunu gösterdik-
ten sonra, cevher-dünya63 ilişkisinin ne tür bir ilişki olduğunu inceleyebiliriz. Fakat 
bu ilişkiyi incelemek için öncelikle Leibniz felsefesinde dünya denilince nasıl bir 
şeyin anlaşıldığını ortaya koymamız gerekir. Tabii bu mesele gerçekten de cevap-
landırılması zor olan, fakat cevaplandırıldığında da Leibniz’in dilinden kaynaklanan 
yanlış anlamalara cevap teşkil edecek bir meseledir. Cevabının zorluğu Tanrı’nın 
cevherleri başka cevherlere ihtiyaç duymadan kendi faaliyetlerinin zemini kendileri 
olacak şekilde, ama fiziksel/maddi olmayan bir varlık olarak yaratmasından kaynak-
lanıyor. Böyle bir cevher anlayışı, bazı metinlerinde karşılaştığımız, cevherler bir 
araya gelerek cismi ve dünyayı oluştururlar, tarzındaki ibarelerin Leibniz’in kastı 
doğrultusunda anlaşılmasını zorlaştırır. Dilden kaynaklanan yanlış anlama ise sanki 
bir cevher bir de –ayna ve şehir metaforunda olduğu gibi– ondan farklı olarak dünya 

demande avec raison, que Dieu en reglant les autres dès le commencement des choses, ait regard à 
elle. Car puisqu’une Monade creée ne sauroit avoir une influence physique sur l’interieur de l’autre, ce 
n’est que par ce moyen, que l’une peut avoir de la dependance de l’autre.»

A Türkçesi için bkz. Monadoloji ve Metafizik Üzerine Konuşma, çev Atakan Altınörs, DoğuBatı, 2011, 
s.110-111

59 Fr. La voye de l’influence 
60 La voye de l’assistance 
61 Fr. La voye de l’harmonie pré-établie 
62 NR59
63 Cevher ile cisim ve dünya ilişkisini, “cevher ile dünya arasındaki” şeklinde değil de  “cevher-dünya 

veya cevher-cisim/dünya” ilişkisi şeklinde formüle etmemizin sebebi, “arasında” ibaresinin cevherin 
dışında bir dünya olduğunu zımnen içermesinden dolayıdır. 
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olduğu izlenimi vermesinden kaynaklanır. O halde öncelikle dünya ile neyin kaste-
dildiğine bakmamız gerekir.

Leibniz felsefesinde dünya ile neyin anlaşıldığını görebilmemiz için cisim64 ana-
lizi yapmamız gerekir; çünkü cismi hesaba katmadan dünyadan Leibniz felsefesinde 
ancak bir imkân olarak bahsedebilir. Aktüel bir dünya, cisimlerin var olduğu bir dün-
yadır. Tabii bu son cümleden, cevherden bağımsız bir dünya anlamamak koşuluyla. 
Bu ifadelerle kastımız, incelemenin ilerleyen kısımlarında gerçek değerine kavuşa-
caktır.

Cevher basit, parçalara sahip olmayan olarak tanımlandığından, parçalardan 
müteşekkil cismin cevher olması mümkün değildir.[GII275/AG181] Leibniz felsefe-
sinde birlik ve varlık birbirine tahvil edildiğinden, cismin varlığı hakiki varlık olarak 
görülemez; çünkü parçalardan müteşekkil olan cismin birliği kendisinden kaynak-
lanmaz. Onun birliği algılayana bağlıdır yani zihinseldir.65[GV133 (NE, II, xii, 7)/
RB146]66  Öte yandan Leibniz felsefesinde bir şey uzama sahip olduğu müddetçe  
bölünmekten kendisini alıkoyamaz. Dolayısıyla cisimlerin zemininde, Atomcuların 
varsaydığı gibi uzamlı birliklerin olduğunu düşünemeyiz. Birliği, algılayan zihinden 
kaynaklanan ve varlığının zemini atom gibi uzamlı varlık olmayan cismin Leibniz 

64 Leibniz felsefesinde cisim için ‘cismani cevher’ ve ‘mürekkep cevher’ ibarelerinin yanı sıra ‘çokluk’, 
‘bileşik’, ‘koleksiyon’, ‘bir araya toplanma’ gibi ibareler de kullanılıyor. Fakat bu kelimeler aşağı 
yukarı eşanlamlı kelimeler olarak görülüyor ve hepsinden kasıt da cisimdir:

A “Bir madde yığını hakiki olarak bir cevher değildir, onun birliği yalnızca idealdir ve o yalnızca sonsuz 
hakiki cevherlerin çokluğu, koleksiyonu, bir-araya-toplanmasıdır.”

A «…Une  masse de matiere n’est pas une substance veritablement, que son unité n’est qu’ideal, et que 
…ce  n’est qu’un aggregatum, un amas, une multitude d’une infinité de veritables substances, un phe-
nomene bien fondé…» [GVII564]

65 “Toplanmış fikrinin bu birliği oldukça hakikidir, fakat temelde şunu itiraf etmek gerekir: koleksiyonun 
bu birliği yalnızca temeli ayrı ayrı her bir tekil cevherde bulunan şeyde olan bağıntı (rapport) veya iliş-
kidir. Böylece toplanma yoluyla oluşan varlıklar zihinsel olandan başka tam bir birliğe sahip değildir 
ve sonuç olarak onların zatiyetleri (entité) de zihinsel bir tarzdadır veya gökkuşağı gibi fenomendir.” 

A «Cette unité de l’idée des agrégés est très véritable, mais dans le fond il faut avouer que cette unité de 
collections n’est qu’un rapport ou une relation dont le fondement est dans ce qui se trouve en chacune 
des substances singulières à part. Ainsi ces êtres par agrégation n’ont point d’autre unité achevée que 
la mentale ; et par conséquent leur entité aussi est en quelque façon mentale ou de phénomène, comme 
celle de l’arc-en ciel.» 

A Leibniz felsefesinde cismin daha genel olarak dünyanın birliği ve bütünlüğü bizatihi bunların kendi-
sinden değil algılayan zihinden kaynaklandığı belirtilir. Meseleyi bir adım daha ileri götürdüğümüzde 
cevherin, kendisinde içerdiği diğer cevherlerin temsillerini algılaması ve tabir yerindeyse kendinin 
farkına, bilincine varmasıyla birlik ve bütünlük olur.[GII97,256; GVI616-617/L648-649 (M60)]

66 “NE”: G.W. Leibniz, Nouveaux Essais Sur L’Entendement Humain, Kronoloji, Biblografya, giriş ve 
notlandırma Jacques Brunschwig, GF Flammarion, Paris, 1990 (Bu çalışmada “NE” ile gösterimi 
yapılacak)

A “RB”: G.W. Leibniz, New Essays on Human Understanding, çeviri ve yayıma hazırlayan Peter Rem-
nant ve Jonathan Bennett, Cambridge University Press, 1996 (Bu çalışmada “RB” ile gösterimi 
yapılacak)
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felsefesinde ontolojik durumu yalnızca aldatıcı bir tezahür67 müdür?
Leibniz felsefesinde cisim, ifade edildiği gibi cevher olarak düşünülmediği gibi 

aldatıcı bir tezahür olarak da düşünülmez; cisim bir fenomen68 [GVII564; GVII319-
322/L363-365], fakat “iyi temellendirilmiş fenomen” [GIII622] olarak kabul edilir. 
Bu durumda cismin anlaşılabilmesi için “iyi temellendirilmiş fenomen” ile neyin 
kastedildiğinin gösterilmesi gerekir. 

Leibniz felsefesinde “mürekkep şeylerin bütün realitesi, basit şeylerin realitesi-
ne bağlıdır.” [GIII71] Bu münasebetle cisimlerin ve daha genel olarak dünyanın ze-
mininde cevherler vardır. Onların sahip oldukları realite, cevherlerden kaynaklanır:

“İnanıyorum ki yalnızca ‘toplanma yoluyla oluşan varlık’ların bulunduğu yerde, reel 
varlıklar olmayacaktır; çünkü her ‘toplanma yoluyla oluşan varlık’, hakiki birliğe sahip 
varlıkları ön varsayar; çünkü o realitesini hiçbir yerden değil fakat onun unsurlarının re-
alitesinden elde eder, öyle ki eğer her bir bütünü oluşturan varlık hâlâ ‘toplanma yoluyla 
oluşan varlık’sa o hiçbir realiteye sahip olmayacaktır.”69 [GII96]

Bu itibarla “toplanma yoluyla oluşan” veya mürekkep bir varlığın yani cismin 
zemininde Leibniz felsefesine göre cevher bulunur. Tabii ki bu, fiziksel ve maddi bir 
bulunuş değil, metafiziksel bir temel olmadır.70[GII268/L536/AG179] Dolayısıyla 

67 Fr. l’apparence illusoire
68 “Cismi gerçekten yok etmiyorum, fakat onu olduğu şeye indirgiyorum. Basit cevherlerden ayrı olarak 

bir şeye sahip olduğu düşünülen cismani kitle cevher değil fakat yalnızca birliğe ve mutlak realiteye 
sahip olan basit cevherlerden çıkan bir fenomendir.” 

A “Ego vero non tollo corpus, sed ad id quod est revoco, massam enim corpoream quae aliquid praeter 
substantias simplices habere creditur, non substantiam esse ostendo, sed phaenomenon resultans ex 
substantiis simplicibus quae soale unitatem et absolutam realitatem habent.” 

A “I don’t really eliminate body, but reduce (revoco) it to what it is. For I show that corporeal mass 
(massa), which is thought to have something over and above simple substances, is not a substance, but 
a phenomenon resulting from simple substances, which alone have unity and absolute reality.”

69 «Je croy que là, où il n’y a que des estres par aggregation, il n’y aura pas même des estres reels; car 
tout estre par aggregation suppose des estres doués d’une veritable unité, parcequ’il ne tient sa realité 
que de celle de ceux dont il est composé, de sorte qu’il n’en  aura point du tout, si chaque estre dont il 
composé est encor un estre par aggregation…»

70 “…Kesin olarak konuşursak, madde kurucu birliklerden oluşmaz, fakat onlardan çıkar, çünkü madde 
yani uzanımlı kitle şeylerde zeminlenmiş yalnızca fenomendir bir gökkuşağı ya da yalancı güneş gibi 
ve her realite yalnızca birliklere aittir. Böylece fenomenler daima daha küçük fenomenlere bölünebi-
lirler, diğer daha küçük hayvanların görebileceği fenomenlere ve biz asla en son fenomene erişemeye-
ceğiz. Cevheri birlikler gerçekten parçalar değil, fakat fenomenlerin temelleridir.”

A “…Accurate autem loquendo materia non componitur ex unitatibus constitutivis, sed ex iis resultat, 
cum materia seu massa extensa non sit nisi phaenomenon fundatum in rebus, ut iris aut parhelion, re-
alitasque omnis non sit nisi unitatum. Phaenomena igitur semper dividi possunt in phaenomena minora 
quae aliis subtilioribus animalibus apparere possent, nec unquam  pervenietur ad minima phaenomena. 
Unitates vero substantiales non sunt partes, sed fundamenta phaenomenorum.” 

A “…Properly speaking, matter isn’t composed of constitutive unities, but results from them, since mat-
ter, that is, extended mass (massa) is only a phenomenon grounded in things, like a rainbow or a 
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cisim, zemininde bulunan cevherin aktivitesinin bir durumudur. Diğer bir değişle 
cismin doğası cevherin aktivitesine bağlıdır. Bu münasebetledir ki cisim, aldatıcı bir 
tezahür değil “iyi temellendirilmiş fenomen”dir; çünkü Leibniz felsefesinde dünya, 
cevherin kendisinde bulundurduğunu ifade etmesidir. Cisim de bu “ifade etme” ile 
ilişkilidir.71[GIII72] Dolayısıyla cevherin kendisindeki algıyı veya ahenkten düşen 
payı ifade etmesiyle cisim ve dünya oluşur.

Leibniz felsefesinde cevherin ne olduğunu anlatırken değinmediğimiz ama cis-
min anlaşılması açısından önem arz eden bir noktayı burada kısaca ele almak gerekir. 
Leibniz felsefesinde cevher dinamik ilmi açısından da incelenir. Cevherin doğası ak-
tivite olarak belirlendiğinden, kuvvetsiz hiçbir aktivitenin olamayacağına ve hiçbir 
kuvvetin de aktif olmaktan kendini alıkoyamayacağına işaret edilir. Buradan hareket-
le, doğası aktivite olan  cevherin kuvvete sahip olması gerektiği belirtilir. Bu kuvvete 
primitif kuvvet denir.[AG252] Bu primitif kuvvet cevherin iki veçhesi olarak kabul 
edilen aktif primitif kuvvet ve pasif primitif kuvvet olarak ikiye ayrılır.[AG252] Cev-
herin primitif aktif kuvveti cevheri aktiviteye sevk eden veçhesi iken, primitif pasif 
kuvveti cevherin aktif kuvvetine direnen veçhesidir.[AG176][GVI615/L648 (M52)] 
Yani cevher bir veçheden algıların tamamını ifade etmek veya bilmek için çaba sarf 
ederken diğer veçhesiyle de ona karşı koyar. Cevherin, ihtiva ettiği algılardan seçik 
olarak ifade ettiği, onun primitif aktif kuvvetini, bulanık olarak ifade ettiği de onun 
primitif pasif kuvvetini oluşturur.[L365] Cevherin algı aktivitesinin seçikleşmesi de 
bu iki kuvvetin ters yönlü mücadelesinin sonucudur. Cevherin, aktif kuvvetinin pasif 
kuvvetine oranı fazla ise seçikliği/mükemmelliği tersi duruma göre daha fazladır.
[GV195 (NEII, xxi, 72)/RB210] Cisim de cevherde bulunan bu kuvvetlerin ifadesiy-
le meydana gelir. Fakat cismi meydana getiren artık primitif aktif ve primitif pasif 
kuvvet değil, bunların temellendirdiği türemiş aktif ve türemiş pasif kuvvettir.[L530]

Dinamik ilmi açısından cismin varlığı Leibniz felsefesinde türemiş kuvvetler 
ile açıklandığı gibi hareketleri de türemiş kuvvetler ile açıklanır. Diğer bir ifadeyle 
cismin hareketi, fenomenal dünyanın metafiziksel zeminini oluşturan primitif aktif 
kuvvet ve primitif pasif kuvvetin birbirini sınıflandırmasıyla ortaya çıkan türemiş 

parhelion, and all reality belongs only to unities. Thus, phenomena can always be divided into lesser 
phenomena, phenomena that can be seen by other smaller animals, and we will never arrive at the least 
phenomena. Substantial unities aren’t really parts, but the foundations of phenomena.” 

71 “Ruhun yapısını ben en iyi şu şekilde açıklayabiliyorum: 1) Ruh basit cevher veya benim deyişimle 
hakiki birliktir; 2) Ancak bu birlik çeşitliliği, yani cisimleri ifade eder ve bunu, kendi görüş noktası 
veya münasebetleri bakımından mümkün en iyi şekilde yapar; 3) Böylece ruhun ifadesi doğanın me-
tafizik-matematik yasalarına, yani akla ve zemine en uygun düzene göre olur....”

A «Je ne say s’il est possible d’expliquer mieux la constitution de l’ame qu’en disant 1) que c’est une 
substance simple, ou bien ce que j’appelle une vraye unité ; 2) que cette unité pourtant est expressive 
de la multitude, c’est à dire des corps, et qu’elle l’est le mieux qu’il est possible selon son point 
de veue ou rapport. 3) Et qu’ainsi elle est expressive des phenomenes selon les  loix metaphysico-
mathematiques de la nature, c’est à dire selon l’ordre le plus conforme à l’intelligence et raison…»
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aktif ve pasif kuvvete dayanır.[AG319] Cevherde olduğu gibi aktif kuvvet cismin ha-
reketinin kaynağı iken pasif kuvvet cismin bulunduğu konumu değiştirmeye çalışan 
kuvvete karşı direnen kuvvettir. Böylece Leibniz felsefesinde, doğası aktivite olan 
cevherin cismin zemininde bulunması hasebiyle cisim daima hareket haline sahip 
“iyi-temellendirilmiş-fenomen” olarak görülür. Kendi ifadesiyle “aksiyonsuz cevher 
olamayacağına göre hareketsiz cisim de olamaz.” [GIV495]

Dünyada etkileşim olarak görülen şey de cevherin içerdiği “önceden tesis edil-
miş ahenk”i ifade etmesi, yani aktüelleştirmesidir. Diğer bir ifadeyle hakiki varlık 
olan cevherin ahenkten kendisine düşen payı ifade etmesiyle cisimler oluşuyorsa, 
fiili dünyadaki etkileşim gibi gözüken şeyi cevhere ve nihayetinde de önceden tesis 
edilmiş ahenge bağlamamız gerekir. Leibniz felsefesinde ruhta vuku bulan her ne ise 
iştiha ilkesine, diğer bir ifadeyle gaî nedenlere göre spontan olarak meydana geldi-
ği, cisim alanında vuku bulan her ne ise mekanik yasalara yani müessir nedenlere 
göre meydana geldiği ileri sürülür.72[GVI620/L651 (M79)] Burada Leibniz felsefesi 
açısından dikkat edeceğimiz husus, dünyanın ve onun yasalılığının cevhere bağımlı 
olduğudur. Dünya cevherin ihtiva ettiklerinin ifadesi olduğundan, onun yasalılığının 
da cevherin gaî nedenlerinin ifadesi olarak görülebilir. O halde gaî nedenler ve mü-
essir nedenler cevherin aktivitesinin farklı veçhelerine verilen adlar olarak görülmesi 
gerekir.

Cisim ve dünyanın açıklamasına dair son olarak şu sorunun cevabının verilmesi 
gerekir: Cevherden farklı bir dünya yok ise cismin ve dünyanın cevhere bağımlı-
lığı nasıl açıklanabilir? Her şeyden evvel, bu bağımlılığı fiziksel ve maddi bir ba-
ğımlılık olarak görmemek lazım; çünkü cevher fiziksel ve maddi değildir. Dünyanın 
cevhere bağımlılığını metafiziksel olarak anlamak gerekir.[GII268/L536/AG179] 
Dünyanın varlığı cevherin ihtiva ettiklerini ifade etmesiyle açıklanır.[GIII72] De-
leuze’ün de belirttiği gibi “İfade etme”yi, cevherdeki “kıvrımların açılması” olarak 
da düşünebiliriz.73[K87-88] Fakat cevher fiziksel olmadığından, “ifade etme”, “kıv-
rımların açılması” gibi ibareleri metafizik açıdan anlamamız gerekir. Bu ifadelerle 
kastedilenin biraz daha açık kılınmaya ihtiyacı var.

Leibniz felsefesinde cevherlerin, ihtiva ettikleri ahengi seçikleştirme oranı-
na göre sınıflandırıldıklarından bahsetmiştik. Her bir cevher, önceden tesis edilmiş 
ahengin bulanık dahi olsa bütününü içerir. Bu düzeydeki cevherlerin birbirinden farkı 

72 “Ruhlar, iştiha, gaye ve vasıtalarla gaî nedenler yasalarına göre faaliyette bulunurlar. Cisimler müessir 
nedenlere ya da hareketin yasalarına göre faaliyette bulunurlar. Bu iki alan yani müessir nedenler ve 
gaî nedenler alanı arasında daima bir ahenk vardır.”

A «Les ames agissent selon les loix des causes finales par appetitions, fins et moyens. Les corps agissent 
selon les loix des causes efficientes ou des mouvemens.  Et les deux regnes, celuy des causes efficien-
tes et celuy des causes finales, sont harmoniques entre eux.»

73 K: Gilles Deleuze, Kıvrım: Leibniz ve  Barok, çev. Hakan Yücefer, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 2006
A Ayrıca bkz. [GVI616-617/L648-649 (M60)][GVI604/L640 (PNG13)]
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yoktur. Bunlara entelekya denilir. Bunların ifade ettiği dünya da o derecede bir dünya 
olur. İhtiva ettiğini daha seçik olarak ihtiva eden ve bu münasebetle de hafızaya sahip 
olan cevher, ruh olarak adlandırılır. Bu cevherin dünyası, entelekyanın dünyasına 
göre daha farklıdır. Akla sahip olan ve ihtiva ettiğini daha seçik kılan cevherin dün-
yası diğerlerine nazaran daha farklıdır. Bu açıklama tarzı her bir cevhere göre ayrı bir 
dünya olduğu izlenimi oluşturmaması gerekir. Bu izlenimi yok etmek için şehir me-
taforuna başvurabiliriz. Aynı şehre farklı noktalardan bakıldığında, şehrin geometrik 
planı aynı olmasına rağmen şehre dair farklı algılar oluşur.74[GVI616/L648 (M57)] 
Benzer şekilde önceden tesis edilmiş ahenk aynı olmasına rağmen her bir cevherde 
ahengin içerilme derecesinin bulanık veya seçik olmasına göre farklıdır. Bunların 
ifadesi de farklı dünyaları oluşturur, fakat dünyalar aynı ahengin, aynı “geometrik 
planın” ifadesidirler. Şehir metaforunun da Deleuze’ün belirttiği gibi aslında Leibniz 
felsefesinde cevher-dünya ilişkisini açıklarken sorunlu bir yönü vardır; çünkü onda 
bir şehir bir de şehre bakan vardır, yani birbirinin dışında konumlanan iki farklı şey.
[LD45] Oysa dünya cevherin dışında değildir. 

 Leibniz felsefesinde cevherin, ihtiva ettiğinin ifadesine dünya denilirken, ifade 
edilende seçik olarak ifade edilmiş olan o cevherin bedenidir.75[GIV440-441/L312-
313 (DM15)] Misal, cevher olarak “Ben” denilen ruhum, içerdiği bütün ahengi ifa-
de etmesi benim dünyamı oluştururken, ifade ettiğinde seçik olan ruhumun/benim 
bedeni/m/dir.76 Bedeni Leibniz felsefesinde doğru anladığımızda, cevherlerin birbirin-
den farkının aslında bedenden kaynaklandığını görürüz; çünkü cevherin ifadesindeki 

74 “Aynı şehrin farklı yakalardan bambaşka görünmesi ve adeta bir perspektifler çokluğu barındırması 
gibi, basit cevherlerin sonsuz çokluğuna bağlı olarak sanki bir o kadar farklı evren varmış gibidir; 
hâlbuki bunlar her monadın farklı bakış açısına göre tek bir evrenin çeşitli görünümlerinden başka bir 
şey değildir.”

A «Et comme une même ville regardée de differens côtés paroist toute autre et est comme multipliée 
perspectivement, il arrive de même, que par la multitude infinie des substances simples, il y a comme 
autant de differens univers, qui ne sont pourtant que les perspectives d’un seul selon les differens 
points de veue de chaque Monade.»

75 “Şimdi metafizik dili pratik dille bağdaştırmak için şuna işaret etmek yeterli olacaktır: Daha mükem-
mel olarak ifade ettiğimiz fenomenleri kendimize haklı olarak daha çok mal etmekteyiz; başka cev-
herlere ise, en iyi ifade ettiklerini mal etmekteyiz. Böylece, her şeyi ifade etmek bakımından sonsuz 
uzanımlı olan bir cevher, ifade tarzının az veya çok mükemmel olması dolayısıyla sınırlı olur.”

A «…il suffit à present, pour concilier le langage metaphysique avec la practique, de remarquer que nous 
nous attribuons d’avantage et avec raison les phenomenes que nous exprimons plus parfaitement, et 
que nous attribuons aux autres substances ce que chacune exprime le mieux. Ainsi une substance qui 
est d’une étendue infinie, en tant qu’elle exprime tout, devient limitée par la manière de son expression 
plus ou moins parfaite…» 

76 İnsan, hayvan… gibi organizmalar, cevherin kendindeki ahengi ifade etmesi ve ifade ettiği bütünden 
daha seçik kıldığını daha bir kendinin kılmasıyla meydana gelen varolanlar ise, insan, hayvan… gibi 
organizmaların ölümünün de Leibniz’e göre farklı anlamı olacaktır. Ölüm hem bütüne yani ifade edil-
miş harmoniye dair hem de daha bir kendinin kıldığı bedenine dair cevherin seçik algısının oldukça 
bulanıklaşmasıdır. Hal böyle olunca ruh göçü veya ruh değişimi diye bir şeyden de bahsedilemez. 
[GVI619-620/L650-651 (M72-73,76-77)]
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seçikleşmiş bölge diğer cevherden farkını oluşturuyorsa, beden de bu seçik bölgenin 
ifadesi olduğundan, cevherlerin farkı bedenden dolayıdır. Cevherlerin ferdi ideaları 
farklı olduğundan, hiçbir cevherin diğerinin aynı olamayacağını77[GIV433-434/L308 
(DM9)] da dikkate aldığımızda her bir cevherin seçikleştirdiği bölgeleri, dolayısıyla 
bedenleri farklıdır. Cevher, dünya ve beden/cisim78 bu şekilde açıklanınca, Leibniz’in 
döneminde önemli bir tartışma konusunu teşkil eden ruh-beden ilişkisi de kolaylıkla 
çözüme kavuşturulur. Ruh cevher olmasına rağmen, beden ruhun ihtiva ettiği ahengi 
ifade etmesiyle oluşan dünyanın daha seçik bölgesini oluşturur. Dolayısıyla ruh-be-
den ilişkisinden bahsedildiğinde birbirine dışsal bir ilişki ile bağlı iki farklı varlıktan 
değil, ruh ile ruhun kendisindeki seçik bölgenin ifadesinin ilişkisinden bahsedilir. 
Dünya ve cismin Leibniz felsefesinde ne anlama geldiğini ortaya koyduktan sonra, 
cevher- cisim/dünya ilişkisinin ne türden olduğunu açıklayabiliriz. Gerçi cisim ve 
dünyayı açıklarken bunların cevher ile ne tür bir ilişkilerinin olduğuna kısmen değin-
dik; fakat cevher-dünya ilişkisini daha net olarak ortaya koymak için bir kaç tespiti 
sıralamakta fayda vardır:

1- Cevher, diğer cevherlere ne varlığı itibariyle ne de aktivitesi itibariyle aktüel-
nedensel olarak bağımlıdır. Cevher varlığı itibariyle yalnızca Tanrıya ve aktivitesi 
yönüyle de kendisine bağımlıdır.

2- Cevher yaratılırken önceden tesis edilmiş ahengi içerir. Bu içerdiği ahengi 
ifade etmesiyle “iyi temellendirilmiş fenomen” olarak cisim, ve daha genel olarak 
dünya meydana gelir. Dolayısıyla cisim ve dünyanın zemininde cevher bulunur.

3- Cevher içerdiği ahengi kendi bakış açısından içerdiğinden, onun belli bir böl-
gesini seçik olarak içerir. Ahengi ifade ederken de o bölgeyi seçik olarak ifade eder. 
Bu bölge ona daha fazla ait olduğundan onun bedenini, tamamı ise onun dünyasını 
oluşturur. 

Bu tesbitlerin de gösterdiği üzere Leibniz felsefesinde cisim ve dünya hakkında 
iddia edilecek her ne ise nihayetinde cevhere referansla gerekçelendirilir. Bu itibarla 
cevher-cisim/dünya ilişkisinin ne türden olduğu da cevhere referansla açıklanması 
gerekir. Bu münasebetle cevher içerdiği ahengi ifade ettiği sürece cisim ve fiili dün-
yadan bahsedilebilir. Bu da cevher ile cisim ve dünya ilişkisinin aktüel-nedensel bir 
ilişki olduğunu ortaya koyar. Aktüel olmasını, cismin ve dünyanın ancak cevherin 
ifadesiyle fiili olduğunu, nedensel olmasını da cevherdeki gaî nedenselliğin cisimler 
arasındaki müessir nedenselliğin zemini olduğunu anlamak konuşuyla. Öte yandan 
bu aktüel ilişki dışsal bir ilişki değildir; çünkü cisim/beden ve dünya cevhere dışsal 

77 “…iki cevherin tamamen birbirine benzediği ve yalnızca sayı açısından farklı olduğu doğru değil-
dir…”

A «…il n’est pas vray que deux substances se ressemblent entierement, et soyent differentes solo 
numero…»

78 Fr. La Corps
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değildir. Cevher-dünya ilişkisinin dışsal olmadığını söylememiz, içsel olduğunu söy-
lemek anlamına mı geliyor? Bu sorunun cevabı bir yönüyle evet iken diğer yönüyle 
hayırdır. Evet, çünkü dünya cevherin dışında değildir. Hayır, çünkü cevher maddi, 
mürekkep değilken, cisim veya dünya maddi ve mürekkeptir. Bu itibarla cevher-ci-
sim/dünya ilişkisini içsel ilişkiden ziyade zemin-ürün ilişkisi olarak okumak daha 
doğru olur.

Sonuç

Leibniz felsefesinde Tanrı, cevher ve dünyanın nasıl açıklandığına yönelik in-
celemelerimiz, onların birbiriyle ne türden ilişkilerinin olduğunu ortaya çıkardı. Ara-
larındaki ilişkinin, Leibniz felsefesinin muradına/tutarlılığına uygun olarak anlaşıl-
masının en temel hareket noktasının, Tanrı’nın mükemmel varlık olmasıyla ve müd-
rike sıfatının diğer sıfatlara öncelik teşkil etmesiyle, kılavuz olmasıyla ilgili olduğu 
kanaatindeyiz. Tanrı müdrikesindeki mümkün dizilerin tamamının bilgisine vakıf 
olarak onlardan en mükemmelini irade sıfatıyla seçer, kudret sıfatıyla yaratır. Tanrı 
mükemmel olduğundan ve yarattığı da yaratılabilecekler arasında en mükemmel ol-
duğundan, yaratılan yaratıldıktan sonra Tanrı’nın müdahalesine gereksinim duymaz. 
Bu münasebetle, yaratılmış olan yani cevher, yaratıldıktan sonra varlığı ve faaliyeti 
bakımından Tanrı’dan aktüel olarak bağımsız olur. Fakat Tanrı’nın, cevherlerin ide-
alarının oluşturduğu ve mümkün diziler arasında en mükemmeli olan bu dünyayı 
bilfiil kılarken onda ne olup biteceğini bildiğinden, yaratılanlarla ilişkisi idealdir.

Tanrı’nın mükemmelliğinin sonucu olarak yaratılan cevher, faaliyeti için tüm 
gereksinimleri kendi doğasından edinmesi münasebetiyle, faaliyeti bakımından diğer 
cevherlerle aktüel-nedensel ilişkisi yoktur. Lakin var olmak için diğer cevherlerle 
ideal ilişkisi vardır; çünkü cevherlerin yaratılması için idealarının mümkün diziler 
içinde bir arada en mükemmelini oluşturmaları gerekir. Her bir ideanın tüm diğer 
idealarla bir arada bulunamadığını ve yalnızca bazıları ile bir arada bulunarak var ol-
maya eğilim kazandığını dikkate aldığımızda, cevherlerin var olmak için idealar düz-
leminde birbirlerine ihtiyaçlarının olduğu ortaya çıkar. Bundan dolayıdır ki cevherler 
var olmak için ideal olarak birbirine ihtiyaçları vardır. Öte yandan cevherlerin birbiri 
üzerindeki etkisi de idealdir; çünkü her bir cevher ideası, Tanrı’nın müdrikesindeki 
mümkün diziler/dünyalar arasında en mükemmelini oluştururken, diğer cevherlerin 
idealarını içerir. Dizi/dünya fiili kılındığında da her bir cevher diğer cevherlerin tem-
silini ihtiva eder. Cevherlerin, algılarını seçikleştirme faaliyetleri bu temsiller üzerine 
olduğundan, birbiri üzerindeki tesirleri dışsal ve fiziksel değil yaratılıştan edindikleri 
temsiller vasıtasıyla olduğundan idealdir.

İçerdiği ahengi ifade etmesiyle dünyasını ve bu ifade edilen ahenkten seçik ola-
nıyla da cismini/bedenini oluşturan cevherin cisim ve dünya ile ilişkisi aktüeldir. Di-
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ğer bir ifadeyle cevher, içerdiği ahengi ifade ettiği sürece cisim/beden ve dünya var 
olabilir. Bu da ilişkinin aktüel-nedensel olduğunu, fakat dışsal olmadığını gösterir; 
çünkü cisim/beden ve dünya cevhere dışsal değildir. Cevher-cisim/dünya ilişkisinin 
aktüel-nedensel olması, zemin-ürün ilişkisi olarak da okunabilir. Öte yandan Leibniz 
felsefesinde cevher ile Tanrı arasındaki ilişkinin ideal olduğunu ve cisim ile dünyanın 
cevherin ifadesi olduğunu dikkate aldığımızda, Tanrı ile cisim ve dünya arasındaki 
ilişkinin de ideal olduğunu söyleyebiliriz.
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NOZİCK’İN DÜŞÜNCE DENEYİ HAKKINDA BAZI DÜŞÜNCELER
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SOME THOUGHTS ABOUT NOZICK’S THOUGHT EXPERIMENT

ABSTRACT
Hedonism is one of the significant views in history of thought. In general, 
according to this view, human actions are motivated by pleasure and/or pleasure 
is the only thing good in itself. Nozick’s Experience Machine thought experiment 
is one of the main objections against the hedonism. This paper aims to examine 
briefly this thought experiment.
Key Words: Hedonism, Experience Machine, Nozick, Thought Experiment 

ÖZET
Hazcılık, düşünce tarihindeki önemli görüşlerden biridir. Genel olarak, bu gö-
rüşe göre, insan eylemleri haz tarafından yönlendirilir ve/ya da haz kendinde 
iyi olan tek şeydir. Nozick’in Tecrübe Makinesi düşünce deneyi hazcılığa karşı 
temel itirazlardan biridir. Bu çalışma, bu düşünce deneyini kısaca incelemeyi 
amaçlamaktadır.
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Giriş

Hazcılık, düşünce tarihindeki eski ve önemli görüşlerden biridir. Hazcılığın, 
Psikolojik Hazcılık (Psychological Hedonism) ya da Güdüsel Hazcılık (Motivatio-
nal Hedonism) olarak adlandırılan kısmının iddiası, insan eylemlerinin sadece haz 
tarafından yönlendirildikleri; kişilerin kaçınılmaz şekilde hazzı aradıklarıdır. Onun 
Etik Hazcılık (Ethical Hedonism) ya da Normatif/Kural Koyucu Hazcılık (Normative 
Hedonism) olarak adlandırılan kısmının iddiasıysa, insan eylemlerinin sadece hazza 
yönelmesi gerektiği; kişi için en iyi olanın, onun hayatını iyi yapanın, iyi olma/iyi 
oluş (well-being) anlamındaki mutluluğun yalnızca haz olduğu; hazzın kendi uğruna 
istenen tek değer, tek iyi olduğu yönündedir. Bu anlamdaki hazcılığa göre, kişinin 
mutlu bir hayat sürmesi, yalnızca haz tecrübesinin, hoş olmayan tecrübesine üstünlü-
ğü ölçüsündedir.1 Bu bakımdan, genel olarak ve kısaca hazcılık, değerli olanın sadece 
haz olduğu ve/ya da2 sadece haz olması gerektiği görüşü şeklinde ifade edilebilir.

Hazcılık görüşüne birçok eleştiri yöneltilmiş, karşı argüman geliştirilmiştir. Bu 
görüşü savunanlar da bu eleştiri ve argümanlar karşısında, düşüncelerini geliştirmiş, 
daha savunulabilir hale getirmeye çalışmışlardır.3 Bu görüşe karşı kullanılan eleşti-
riler içerisinde çok önemli olan ve sıklıkla kullanılanlarından biri, Robert Nozick’in 
Anarchy, State, and Utopia adlı kitabında ortaya koyduğu Tecrübe Makinesi düşünce 
deneyi olarak görülür. Biz de bu çalışmada, Nozick’in bu düşünce deneyini, metni 
temele alarak kısaca inceleyip onun hakkındaki birkaç düşüncemizi ortaya koymaya 
çalışacağız.4

Nozick’in Düşünce Deneyi

Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia (Anarşi, Devlet ve Ütopya) (1974) 
isimli kitabında, hazzın hayatta önemli olan tek şey olduğu iddiasına karşı ileri sürü-
lebilecek bir düşünce deneyi tasarlar:

1 James A. Montmarquet, “Hedonism”, The Cambridge Dictionary of Philosophy, ed. Robert Audi, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1999, s. 311; Andrew Moore, “Hedonism”, The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy (Fall 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.
edu/archives/fall2011/entries/hedonism/>; Roger Crisp, “Well-Being”, The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy (Fall 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = < http://plato.stanford.edu/archives/
fall2011/entries/well-being/>. İyi olma teorilerinin en bilinen sınıflandırması için bkz.: Derek Parfit, 
Reasons and Persons, s. 492.

2 Yazıda, ‘ve/ya da’ ifadesindeki ‘/’ işaretini ‘ya da’yı ifade etmek için kullanıyoruz.
3 Hazcılığa yöneltilen temel eleştirilerle ilgili olarak bkz.: Montmarquet, a.g.e.
4 Nozick daha sonraki yazılarında da bu konu hakkında görüşler ileri sürer ama biz bu makalede sadece 

Anarşi, Devlet ve Ütopya’daki düşüncelerini ele alacağız.
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“Size istediğiniz tecrübeyi verecek bir tecrübe makinesinin olduğunu varsayalım. Harika 
beyin psikologları beyninizi uyarır ve böylece büyük bir roman yazdığınızı, bir arka-
daşlık kurduğunuzu ya da enteresan bir kitap okuduğunuzu hissettiğinizi sanırsınız. Bu 
esnada beyninize bağlanmış elektrotlarla bir havuzun içinde bulunuyorsunuz. Yaşamı-
nızdaki tecrübeleri önceden programlayan böyle bir makineye ömür boyu bağlanılabilir 
mi? Eğer arzuladığınız tecrübeleri kaçırmaktan endişe duyarsanız, iş dünyasındaki giri-
şimcilerin diğer birçok insanın yaşamını tam olarak araştırdıklarını farzedebiliriz. Bu tür 
tecrübeler ihtiva eden kütüphane veya büfeler içinden tercihte bulunup, örneğin gelecek 
iki yılın yaşam tecrübelerinizi seçebilirsiniz. İki yıl sonra, havuzun dışında on dakika 
veya on saat kalıp ondan sonraki iki yılınız için tecrübeler seçersiniz. Tabii ki havuzun 
içinde iken orada olduğunuzu bilmeyeceksiniz. Bunların gerçekten olduğunu zannede-
ceksiniz. Diğerleri de istedikleri tecrübelere sahip olmak için bağlanmak isteyebilirler. 
Böylece onlara hizmet etmek için bağlanmamış olarak kalmaya gerek kalmaz. (Eğer 
herkes bağlanırsa makineleri kimin çalıştıracağı problemini bir yan[a] bırakın.) Böyle bir 
makineye bağlanır mıydınız? İçerden yaşamlarınızın nasıl hissedildiğinden başka bizim 
için ne önemli olabilir ki? Karar verdiğiniz an ile makineye bağlandığınız an arasında 
birkaç saniyelik sıkıntıdan dolayı da bu işten kaçınmamalısınız. Ömür boyu sürecek bir 
mutlulukla (eğer tercihiniz buysa) kıyasladığınızda birkaç saniyenin ne önemi var? Eğer 
en iyi kararı verdiyseniz, neden sıkıntı hissedesiniz ki?”5

Nozick, kişilerin böyle bir makineye bağlanmak istememelerinin açıklaması 
ya da makineye bağlanmamak gerektiğinin gerekçesi olarak üç düşünce ileri sürer. 
Onun ilk açıklaması ya da gerekçesi, bizim sadece bir şeyler yapmanın tecrübesini 
kazanmak değil, gerçekten bir şeyler yapmak istediğimizdir:

“Tecrübelerimize ilave olarak bizim için önemli olan şeyler nelerdir? Öncelikle bazı şey-
leri yapmak isteriz. Sadece bunları yapmanın tecrübesini kazanmak değil. Kazandığımız 
bazı tecrübelerin sebebi öncelikle sadece yapmanın tecrübelerini ya da yapmış olmayı 
düşünmeyi istediğimiz eylemlerde bulunmak istememizdir.”6

Nozick’in ikinci açıklaması ya da nedeni, bizim, makinede ne olduğu belli olma-
yan bir şey değil, kişiliği olan bir insan olmayı isteyeceğimizdir:

“Makineye bağlanmamanın ikinci bir sebebi de belli bir özelliği olan bir insan olmayı is-
tememizdir. Havuzun içinde yüzen bir şey, ne olduğu belli olmayan bir kabarcıktan baş-
ka bir şey değildir. Havuzun içinde uzun bir süre bulunan bir kişinin neye benzeyeceğini 
kimse bilemez. Cesur mudur, zeki midir, akıllı mıdır, sevgi dolu mudur? Bunu söylemek 
kolay olmadığı gibi bu kişinin böyle olması da mümkün değildir. Makineye bağlı kalmak 
bir çeşit intihardır. Bazılarına, neye benzediğimizin tecrübelerimizde yansıması dışında 
önemi yokmuş gibi gelecektir. Fakat ne olduğumuzun bizim için önemli olması şaşırtıcı 
bir şey midir? Neden ne olduğumuzla değil de sadece zamanımızın nasıl dolduğuyla 

5 Robert Nozick, Anarşi, Devlet ve Ütopya, Çev. Alişan Oktay, 2. baskı, İstanbul, İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Yayınları, 2006, s. 78-81.

6 Nozick, a.g.e., s. 79.
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ilgilenmek durumunda kalalım ki?”7

Onun üçüncü ve son açıklaması ya da nedeni, makinenin bizi insan yapısı bir 
gerçeklikle sınırlayacağıdır:

“Üçüncü olarak, bir tecrübe makinesine bağlanmak bizi insan yapısı bir gerçeklik ile, in-
sanların kurabileceklerinden daha derin ya da daha önemli olmayan bir dünya ile sınırlar. 
Daha derin bir gerçeklik ile gerçek bir temas yoktur.”8

Bu düşünce deneyi sonucunda Nozick, belirttiği gibi bir tecrübe makinesini 
düşündüğümüzde bunu kullanmayacağımızı iddia ederek, olumlu tecrübe yaşamak 
dışında başka şeylerin de bizim için önemli olduğu; sadece tecrübe yaşamanın tek 
değerli şey olmadığı sonucuna ulaşır.9

Nozick’in düşünce deneyindeki görüşleri, hazcılığa karşı iki argüman olarak 
aşağıdaki şekilde ortaya konulabilir:

Argüman 1:
Ö1) Eğer hayatta değer verdiğimiz tek şey sadece haz tecrübesi elde etmek ise, 

bize hayat boyu, şu andaki hayatımızda alacağımızdan fazla ve sürekli haz tecrübesi 
verecek bir tecrübe makinesine bağlanmayı kabul ederdik.

Ö2) Tecrübe makinesine bağlanmayı kabul etmiyoruz.
S) O halde hayatta değer verdiğimiz tek şey sadece haz tecrübesi elde etmek 

değildir.

Argüman 2:
Ö1) Biz haz tecrübesi almanın yanında gerçekten bir şey yapmak da isteriz.
Ö2) Biz haz tecrübesi almanın yanında bir kişi olmak da isteriz.
Ö3) Biz haz tecrübesi almanın yanında insan yapısı gerçeklikten daha derin bir 

gerçekliğe temas etmek isteriz.
S) Bu bakımdan hayatta değer verdiğimiz tek şey haz tecrübesi elde etmek de-

ğildir.

7 Nozick, a.g.e., s. 79.
8 Nozick, a.g.e., s. 79-80.
9 Nozick, a.g.e., s. 80.
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Nozick’in Düşünce Deneyi Hakkında Bazı Düşünceler

Nozick’in düşünce deneyi, her türlü hazcılığa yöneltilebilecek önemli bir itiraz 
olarak görünmektedir.10 Daha özel olarak o, iyi olma anlamındaki mutluluğun sadece 
zihin durumlarımıza bağlı olduğuna yönelik, hazcılık gibi teorilere yöneltilebilecek 
karşı çıkışlardan birinin; hayatımızdaki —ailelerimizin bizi gerçekten sevip sevme-
diği, başarılarımızın hakiki olup olmadığı vb. gibi— zihinsel-olmayan durumların 
da mutluluk için önemli olduğuna inananların önemli bir temsilcisidir.11 Peki acaba 
o, makineye bağlanmak istemeyenlerin hayatlarında haz tecrübesi yaşamak dışında 
değer verdikleri şeylerin olduğunu; makineye girmeyi tercih etmeyenlerin, bu tercihi 
yaptıkları için, hayatlarında en değer verdikleri şeyin haz tecrübesi yaşamak olma-
dığını; haz dışında, en az haz kadar değer verdikleri şeylerin olduğunu gösterir mi? 
Daha temel ve önemli olduğunu düşündüğümüz ilk argümana geçmeden önce, tec-
rübe makinesine bağlanılmaması ve hayatta değer verdiğimiz tek şeyin haz tecrübesi 
elde etmek olmadığı iddiasına destek olarak ileri sürüldüğünü varsayarak, Nozick’in 
düşüncelerinden çıkardığımız ikinci argüman üzerinde, sadece gerekçelerine bazı so-
rular yönelterek kısaca durmak istiyoruz.

Nozick, belirtilen iddiayı destekleyen gerekçeler olarak, (1) bizim sadece bir 
şeyler yapmanın tecrübesine sahip olmak değil gerçekten bir şeyler yapmak istediği-
mizi; (2) bizim sadece tecrübe yaşayan, ne olduğu belli olmayan bir şey olmak yerine, 
belli bir özelliği olan bir insan olmayı, bir kişi olmayı istediğimizi ve (3) sadece haz 
tecrübesi yaşamak için daha derin bir gerçeklikten vazgeçmeyeceğimizi ileri sürer.

Her üç gerekçeye de yöneltilebilecek belki de temel soru, bizim orada belirti-
lenleri hazzın yanında kendileri amaç olarak mı istediğimiz, yoksa bizi hazza götü-
recek araçlar olarak mı gördüğümüzdür. Gerekçeleri tek tek düşündüğümüzdeyse, 
ilkine yöneltebileceğimiz sorulardan biri, neden bir şeylerin sadece tecrübesine sahip 
olmak değil, gerçekten bir şeyler yapmak istediğimizdir. Eğer bunun nedeni, kendi-
mizden kaynaklanan bir şeyler başarmak, bir şeyleri hak etmekse ve makinede bir 
şeyleri, bizim elimizde olmadıkları için hak etmediğimizi düşünüyorsak, bu dünyada 
‘hak ettiklerimizin’ ne derece bizim elimizde olduğunu biraz düşünmemiz gerekir. 
Bu dünyaya hangi genetik yapıyla, nerede, hangi koşullarda, nasıl kişilik özellikle-
riyle geleceğimiz bizim elimizde değildir. Dolayısıyla ‘hak edilen’ başarıdaki payı 
kendimizden çok biraz önce belirttiğimiz koşullara vermek belki daha doğrudur. Bu 
koşullardaki en küçük bir değişiklik, başarılarımızı ya da başarısızlıklarımızı büyük 
ölçüde değiştirebilirdi. Tecrübe makinesinin hatta bu bakımdan daha tercih edilir ol-
duğu bile söylenebilir. Çünkü bu dünyada kimse, tecrübe makinesinde olduğu gibi 

10 Crisp, a.g.e.
11 Dan Haybron, “Happiness”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2011 Edition), Edward N. 

Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/fall2011/entries/happiness/>.
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haz elde etmeye eşit şansla başlamaz. Bu, makinenin içindeki biri için önemli olmasa 
da, makineyi tercih edecek, özellikle ‘şanslı’ koşullarla dünyaya gelmemiş kişiler 
için önemli olabilir. Baggini’nin belirttiği gibi, “Hayatta başarı büyük oranda şan-
sa bağlıdır; doğru yerde, doğru zamanda, doğru ana babadan mı doğdunuz? İçin-
de bulunduğunuz toplumun değer verdiği ve ödüllendirdiği yetenekleriniz var mı? 
İlerlemenizi sağlayacak kişi ve yerlere ulaşma koşullarınız var mı? Mutlu olmayı 
seçebilecekken, gidip de kendi talihin kollarına bırakmak aslında bir çılgınlık”tır.12

Bir kişi olmanın ne olduğu derin sorusunu bir kenara ayırdığımızda, ikinci ge-
rekçeye de kişi olmayı kendinde bir amaç olarak mı istediğimiz sorusu sorulabilir. 
Kişi olmak bizi daha acı dolu, kişi olmamak daha haz dolu bir hayata götürecekse, o 
yine de tercih edilir midir? Stanlislaw Lem’in eğlenceli bir bilimkurgu öyküsünde, 
kurgusal kahraman Ijon Tichy, uzay yolculukları sırasında Panta isimli bir gezegenin 
yörüngesinden geçerken tutuklanır. Tutuklanmasının sebebi kişisel farklılıktır ve bu-
nun delili yüzüne tuttukları bir aynadır. Ijon fark eder ki, Pantalıların hepsi birbirinin 
tıpatıp aynıdır. Davasını alan avukat durum hakkında açıklama yapar ve Pantalıların, 
toplu olarak yaşayan varlıkların acılarının nedeninin bireyin özel kimliğinde yattığını 
düşündüklerini; bireyin geçici olmasına karşın, insanlığın ölümsüz olduğunu ve bu 
bakımdan, toplum uğruna bireyi ortadan kaldırdıklarını belirtir. Pantada herkes gece 
yarısı rastlantısal bir kura ile aile bireyi ve meslek olarak rollerini değiştirir ve bu 
rollerde sadece yirmi dört saat bulunur. Bireyin olmadığı bir toplumda böylece ölüm 
düşüncesi de ortadan kalkmıştır. Bir Pantalının her zaman bir ailesi vardır. Ijon üç 
gün sonra çıkarıldığı mahkemede kendini savunmayı kabul etmez ve suçlu bulunarak 
hayat boyu bir birey olma cezasına çarptırılır. Serbest olduğu için Panta’dan ayrılıp 
Dünya’ya döner.13 Pantalıların acısız ve haz dolu bir hayat geçirdiklerini varsayarsak, 
o doğru bir seçim mi yapmıştır?

Nozick’in üçüncü gerekçesi de akla, ‘daha derin’den kastedilenin tam olarak 
ne olduğu sorusunu getirir. İnsan yapımı bir gerçeklik, bu dünyada vakit darlığı ya 
da fiziki/zihni engellerden dolayı ulaşamayacağımız bazı olanakları bize sağlayarak 
mevcut gerçekliğimizden daha ‘derin’ olamaz mı? Orada insani eksikliklerimizi, 
gereksiz ‘gereksinimlerimizi’ aşma şansımız vardır. Havada uçabilir, denizin derin-
liklerine tüpsüz dalabilir, uzayda gezegenler arasında dolaşabilir; kişisel bakım vb. 
gibi ‘gereksiz’ şeyler nedeniyle yapamadığımız işlere daha çok zaman ayırabilir; bu 
dünyada film, oyun vb. olarak tecrübe ettiğimiz şeyleri gerçekmiş gibi yaşayabiliriz. 
Daha çeşitli tecrübelerle dolu, daha zengin bir hayatımız olabilir.

Dolayısıyla bizce, Nozick’in bir kişinin tecrübe makinesine bağlanmaması için 
ileri sürmüş olabileceği nedenler en azından tartışmaya açık görünmektedir. Onun 
nedenlerinin iddiasına yeterince destek sağlayamadığını düşünsek bile, bu Nozick’in 

12 Julian Baggini, Salam Olmak İsteyen Domuz, İstanbul, Hitkitap, 2007, s. 235.
13 Stanislaw Lem, Yıldız Güncesi, Çev. Sevil Cerit, İstanbul, İletişim Yayınları, 2001, s. 118-119.
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görüşlerinden çıkardığımız ilk argümanı çökertmediğinden, o ayrıca değerlendiril-
meyi gerektirir. Şimdi, değerlendirmek için bu argümanı hatırlayalım:

Ö1) Eğer hayatta değer verdiğimiz tek şey sadece haz tecrübesi elde etmek ise, 
bize hayat boyu, şu andaki hayatımızda alacağımızdan fazla ve sürekli haz tecrübesi 
verecek bir tecrübe makinesine bağlanmayı kabul ederdik.

Ö2) Tecrübe makinesine bağlanmayı kabul etmiyoruz.
S) O halde hayatta değer verdiğimiz tek şey sadece haz tecrübesi elde etmek 

değildir.

Makineye bağlanmayı kabul etmeyenler için ikinci öncülün doğru olduğunu 
düşündüğümüzde, eğer ilk öncül de doğruysa, argüman yapıca geçerli olduğundan 
sonuç doğru olmak zorunda gibi görünmektedir. İlk öncülü incelediğimizde, onun, 
en azından, kararlarımızı rasyonel olarak aldığımız ve doğru bir akıl yürütmede bu-
lunduğumuz düşüncelerini örtük olarak varsaydığını görürüz.

Benzer bir yapıda olan aşağıdaki argümana, sigarının sağlımıza zararlı olduğu 
varsayımını kabul ederek bakalım:

Ö1) Eğer sağlığımıza düşünüyorsak sigara içmeyiz.
Ö2) Sigara içiyoruz.
S) Öyleyse sağlığımızı düşünmüyoruz.

Bu argümanda da yukarıdakine benzer örtük varsayımlar söz konusudur. Burada 
da ilk öncülde, kararlarımızı rasyonel olarak aldığımız ve doğru bir akıl yürütmede 
bulunduğumuz varsayımları belirtilmeden ilk öncülde içerilmektedir. Onları açığa 
çıkardığımızda, argümanı aşağıdaki şekilde yazmak gerekir:

Ö1) Eğer sağlığımıza düşünüyorsak ve kararlarımız sadece rasyonelliğe dayanı-
yorsa ve doğru bir akıl yürütmede bulunuyorsak sigara içmeyiz.

Ö2) Sigara içiyoruz.
S) Öyleyse sağlığımızı düşünmüyoruz ya da kararlarımızı sadece rasyonellik 

belirlemiyor ya da doğru bir akıl yürütmede bulunmuyoruz.

Bu bakımdan Nozick’in görüşlerinden çıkardığımız ilk argüman da, örtük varsa-
yımları belirtilerek şöyle yazılmalıdır:
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Ö1) Eğer hayatta değer verdiğimiz tek şey sadece haz tecrübesi elde etmekse ve 
kararlarımız sadece rasyonelliğe dayanıyorsa ve doğru bir akıl yürütmede bulunu-
yorsak, bize hayat boyu, şu andaki hayatımızda alacağımızdan fazla ve sürekli haz 
tecrübesi verecek bir tecrübe makinesine bağlanmayı kabul ederdik.

Ö2) Tecrübe makinesine bağlanmayı kabul etmiyoruz.
S) O halde hayatta değer verdiğimiz tek şey sadece haz tecrübesi elde etmek 

değildir ya da kararlarımız sadece rasyonelliğe dayanmaz ya da doğru bir akıl yürüt-
mede bulunmuyoruz.

Bu haliyle argümana göz attığımızda, kararlarımızın rasyonelliğe dayanıp da-
yanmadığının ve doğru bir akıl yürütmede bulunup bulunmadığımızın önem taşı-
dığını görürüz. Çünkü, hayatta değer verdiğimiz tek şey sadece haz tecrübesi elde 
etmek olsa da rasyonellik dışındaki etkenler nedeniyle de makineye girmeyi istemi-
yor olabiliriz. Örneğin girmeme kararı bizi cesur gösterip egomuzu tatmin edip bize 
kendimizi iyi hissettirdiğinden ya da kendi kaderlerimizin başkalarının elinde olması 
vb. gibi, diğer kişilerin gözünde bizi zayıf olarak göstereceği hissi verdiğinden terci-
himizi bu yönde yapmayabiliriz.

Kararlarımızı rasyonellik dışında etkenlerin belirlemediğini varsaysak bile, doğ-
ru bir akıl yürütmede bulunmuyor olabiliriz. Hayatta değer verdiğimiz tek şey sadece 
haz tecrübesi elde etmek olduğu halde, tecrübe makinesini, hayatımızda şu anda al-
dığımız ve gelecekte alacağımızı düşündüğümüz olası haz ile tecrübe makinesinde 
yaşayacağımız haz arasında bir haz hesabı yapıp gerçek hayattaki hazzı üstün gördü-
ğümüz için de seçmeyebiliriz.

Kişileri böyle bir sonuca götürecek yanlış gerekçelerden biri, makinedeki haz-
zın ‘sanal haz’ olup ‘gerçek haz’dan daha değersiz olduğunu düşünmeleri olabilir. 
‘Sanal’ terimi, ‘doğal olmayan’, ‘yapay’, ‘taklit’ vb. gibi olumsuz anlamlar çağrış-
tırabileceğinden, kötü, istenmeyen, acı verici, sonuç olarak değersiz bir şey olarak 
görülebilir. Bu durum kişilere, makinedeki haz yerine, gerçek hayatta aldıkları hazzı 
almanın; değerli hazza ulaşabilecekleri bir hayatı, ‘sanal’, ‘değersiz’ hazların olduğu 
bir hayata tercih etmelerinin makul olduğunu düşündürtebilir. Oysa makinedeki haz 
sanal değildir. Makinede bir zihin durumu olarak haz tecrübesinin hissedilmesi, yo-
ğunluğu vb. bakımından gerçek dünyadaki haz tecrübesinden bir farkı olmayacaktır. 
İki haz arasındaki tek fark hazzın kaynağındadır. Makinedeki hazzın, bu hayattaki 
hazdan farkı, sadece ‘sanal’ bir kaynaktan gelmesidir.

İkinci olarak, makinedeki hazzın ‘gerçek haz’za göre gerçek olmaması, sahte 
olması gibi yanlış bir düşünce de kişileri belirttiğimiz sonuca götürebilir. Kişiler, 
‘gerçek haz’zı sağlıklı olmaya, ‘sanal haz’zıysa sağlıklı olunmadığı halde sağlıklı 
hissetmeye benzetebilir ve sahte olan sağlıklı hissetmek durumuna benzer olarak ma-
kinedeki hazzı seçmek istemeyebilirler. Oysa ‘gerçek haz’ ve ‘sanal haz’ arasında, 



Nozick’in Düşünce Deneyi Hakkında Bazı Düşünceler  297

‘sağlıklı olmak’ ve ‘sağlıklı hissetmek’ arasındaki farktan farklı bir durum söz ko-
nusudur. Sağlıklı olmadığı halde sağlıklı hisseden kişinin durumundan farklı olarak, 
makineden gelen hazda kişi, gerçekte haz tecrübesi elde etmediği halde kendini haz 
tecrübesi elde ediyor sanıyor değildir. ‘Gerçek olmayan’, ‘sahte’ olan sadece hazzın 
kaynağıdır, kendisi değil.

Makinenin verdiği ‘sahte haz’, bazı kişilerce yanlış bir düşünceyle, hayatta bize 
kısa süreliğine haz veren ama çoğunlukla verdiğinden daha çok acı çekmemize yol 
açan alkol, uyuşturucu, sigara, ilaç bağımlılığı vb. gibi durumlarda alınan hazlara da 
benzetilebilir ve bu bakımdan olumlu görülmeyebilirler. Zorluklardan, üzüntülerden, 
engellerden, genel olarak acıdan kaçış için hayatta bize kısa süreliğine haz veren bazı 
şeylere başvurmak yanlış olabilir. Bunun nedeni, bize acı veren şeyi değiştirmemize; 
onu kabullenmemize, reddetmemize ya da üstesinden gelmemize yarar sağlamamala-
rı ya da engel olmaları ve bize uzun vadede, verdikleri hazdan çok acı getirmeleridir. 
Bu bakımdan onlar, bize acı getirmeyecekleri kesin olan makinedeki hazlarla aynı 
durumda görülmemelidirler.

Kişilerin makineyi tercih etmemelerinin üçüncü yanlış nedeni, onların bir düşün-
ce deneyinin yapısının tam olarak farkında olmamaları gibi bir sebeple makinedeki 
hazzı riskli bulmaları olabilir. Felsefede düşünce deneyleri, bir durumu düşünürken, 
onunla bağlantılı olan bazı yan durumları işin içine katmama, yalıtma şansı verir. 
Örneğin Nozick’in deneyinde, tecrübe makinesinin bir düşünce deneyi olması, onun-
la ilgili olarak sorulabilecek, ‘Böyle bir makine yapılabilir mi? Sürekli haz almak 
mümkün mü? Sürekli bir haz alma durumu bir süre sonra algılanamaz olmaz mı? 
Herkes makineye girerse makineyi kim çalıştıracak? Makinenin sürekli ve hatasız 
çalışması nasıl mümkün olabilir?’ gibi soruları hesaba katmama, bir kenara koyma, 
böylece asıl konuya, Warburton’un belirttiği gibi, haz konusun daki gerçek düşünce-
mizi ortaya çıkarmaya; hayatta en değer verdiğimiz şeyin haz olup olmadığını anla-
maya çalışmaya14 odaklanma şansı vermektedir. Ama bu düşünce deneyine muhatap 
olan kişiler, bu durumu gözden kaçırarak, makinenin kontrolünün insanda olmasının 
riskli olduğunu düşünebilir ve bu dünyada makinedeki hazdan daha güvenli haz ala-
bilecekleri çıkarımında bulunabilirler. Şu andaki hayatlarının bir derece iyi gittiğine 
ve iyi gideceğine inançları olanlar da, makine yerine kendilerine ya da kaderlerine 
güvenip durumlarını riske atmak istemeyebilir.

Dolayısıyla kişiler makineye girmeyi reddederken —bilincinde olarak ya da ol-
madan— aşağıdaki gibi yanlış öncüllere sahip bir argümanı da kullanıyor olabilirler:

Ö1) Tecrübe makinesinin vereceği haz, bu dünyada aldığımız hazza göre değer-
sizdir.

14 Nigel Warburton, Thinking From A to Z, 2. ed., New York, Routledge, 2000, s. 131.
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Ö2) Tecrübe makinesinin vereceği haz, bu dünyada aldığımız hazza göre sah-
tedir.

Ö3) Tecrübe makinesinin vereceği haz, bu dünyada aldığımız hazza göre güve-
nilmezdir.

S) Dolayısıyla —bize hayat boyu, şu andaki hayatımızda alacağımızdan daha 
değersiz, sahte ve riskli haz tecrübesi verecek— bir tecrübe makinesine bağlanmayı 
kabul etmemeliyiz.

Özetle, kişilerin tecrübe makinesine girmeyi kabul etmemeleri, belirtilen gerek-
çelerle, onların hayatlarında değer verdikleri tek şeyin haz olmadığını zorunlu olarak 
göstermez.

Sonuç

Nozick’in düşünce deneyinin, hazzın hayatta değer verilecek tek şey olduğuna 
karşı yıkıcı bir argüman olmasının önünde bazı sorunlar var gibi görünmektedir. Tec-
rübe makinesine bağlanmamak tercihini desteklemek için ileri sürülüyorsa, onun ge-
rekçeleri yeterince tatmin edici görünmemektedir ya da en azından tartışmaya açıktır.

Ayrıca tecrübe makinesine bağlanmayı kabul etmemek, zorunlu olarak hazzın 
hayatta değer verdiğimiz tek şey olmadığını göstermez. Girmeme tercihi, rasyonel 
karar veremememizden ya da akıl yürütmemizde bir yanlışlık olmasından da ileri 
gelebilir. Göstermeyi denediğimiz gibi, bizim, bizi zayıf göstereceği gibi rasyonel 
olmayan nedenlerle veya da bize hayat boyu, şu andaki hayatımızda alacağımızdan 
daha değersiz, sahte ve riskli bir haz tecrübesi vereceği gibi yanlış gerekçelere sahip 
bir akıl yürütme nedeniyle tecrübe makinesine bağlanmayı kabul etmediğimiz gibi 
bir durum mevcutsa, bu durumda, düşünce deneyi tek başına, hazcılığa karşı çıkmaya 
yönelik yıkıcı bir eleştiri oluşturmaz.

Bununla birlikte, eğer, bizim de bu yazıda yapmaya çalıştığımız gibi Nozick’in 
düşünce deneyine yöneltilen eleştiriler, bu deneyin hazcılığa karşı yıkıcılığını zede-
liyorsa bile, bu doğal olarak tek başına, haz tecrübesi yaşamanın hayattaki tek amaç 
olduğu ve/ya da olması gerektiği görüşüne destek olarak kullanılamaz. Bu sadece, bu 
konudaki tartışmaların hâlâ devam ettiğini ve belki de hiçbir zaman bitmeyeceğini 
gösterir.
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BİR YAPISALCILIK ELEŞTİRİSİ:
DERRİDA ve YAPISÖKÜM

Ahmet Koyuncu*

A CRITICISM OF STRUCTURALISM: DERRIDA AND DECONSTRUCTION

ABSTRACT
In this study, the basic thesis of structuralism that is seeking for unconscious 
quality of “collective” events by moving from investigation of the items which 
are constant or unchangeable, how and why Derrida which set out with the 
same reason in the same way holds deconstruction are discussed. In this regard: 
criticisms to structuralism brought by Derrida, who in the light of the original 
concepts of the deconstruction questions the literalism contrasts that come 
into saying in twosomes with the aim of description, position of arrangements, 
relation with literalism and meaning, which exists on the basis of language and 
statement where thesis of structuralism are nomenclature, are given here. 
Key Words: Structuralism, Derrida, Deconstruction, différance, metaphysics of 
presence, under erasure

ÖZET
Bu çalışmada değişmez olanın ya da değişmez öğelerin araştırılmasından hare-
ketle “kolektif” olayların bilinçsiz niteliğini arayan yapısalcılık’ın temel tezleri-
ni yine aynı vasattan yola çıkan Derrida’nın nasıl ve niçin yapısöküme tabi tuttu-
ğu ele alınmıştır. Bu bağlamda, yöntem olarak Derrida’nın yapısalcılığa yönelik 
eleştirilerini temellendirdiği kavramlar ele alınmış ardından yapısökümün özgün 
terimleri ışığında, yapısalcılığının tezlerini temellendirdiği dil ve söz temelinde 
varolan dizgenin konumu, gerçeklikle ve anlamla olan ilişkisi ile söz konusu 
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dizgelerin üstüne yapılandıkları tanımlama amaçlı ikiliklerde dile gelen karşıt-
lıkların geçerlilikleri ile ilgili Derrida’nın getirdiği eleştirilere yer verilmiştir. 
Ayrıca yapısökümün özgün terimlerine ilişkin alternatif bir okumanın imkanına 
ilişkin naçizane bir katkı sunulmaya çalışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Yapısalcılık, Derrida, Yapısöküm, différance, mevcudiyet 
metafiziği, söküme alma

...

Yapısöküm ve Dilin İstikrarsızlığı

Derrida’nın başta yapısalcılık olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanına iliş-
kin ortaya attığı (en genel anlamda) eleştirel bir okuma biçimi olan yapısöküm kav-
ramını ele alarak konuya giriş yapmak uygun olacaktır. O halde nedir bu yapısöküm? 
Amacı her türlü yapıyı sökmek olan yapısöküm, bir metni parçalar, çelişkilerini ve 
varsayımlarını açığa çıkarır; ancak bunu yaparken metni iyileştirmek, gözden geçir-
mek ya da daha iyi bir versiyonunu sunmak gibi bir niyeti yoktur.

Yapısöküm ikili bir jesttir: Önce bir tersyüz etme; ardından da yer değiştirmenin ya da 
yeniden kayda geçirmenin gerçekleştirilmesi (...) Yapısöküm eylemi çelişkileri göster-
mektir ve bunu özellikle pratikte gerçekleştirmeyi başarmaktır. O halde, yazıda gramer-
dışılık bizi çalıştıracaktır. Yapısöküm çelişkileri aşmayı değil, onları ortaya çıkarmaya 
çalışmaktır. Bu çelişkilerin pratiği yazının gramer-dışılığından geçmektedir. Gramatikal 
ve söz merkezci olanın çelişkileri ve hiyerarşisi yapısökümün ana ilkesi gibidir. Doğal 
olmayan bir eylemi, doğallığı içinde vermeye çalışmaktır. Çelişkilerin arkasındaki fark 
ise onto-teolojik bir fark değil bir différance olacaktır.1 
Derrida için bir yapının sökülmesi, basit ögeye ve kökene doğru geri gidiş olmadığı 
için bir çözümleme değildir. Dolayısıyla yapısöküm de bir yöntem bilimsel araç veya 
metot değildir ve yönteme de dönüştürülemez. Derrida, yapısökümün ne olduğundan 
ziyade de ne olmadığını ifade etmiştir. Buna göre yapısöküm, bir nesneye, bir metne, bir 
temaya başlangıç olan ve uygulanan bireysel ve kolektif bir özneye dönmez. Yapısöküm, 
temkinli ve bilinçli olmayı ya da bir öznenin oluşumunda bulunmayı hatta modernite-
nin içinde var olmayı bile beklemeyen bir yerde durur. Derrida bunu şöyle dile getirir: 
“Yapısöküm sözcüğü, bütün diğerleri gibi değerini, yanlış bir şekilde, bağlam olarak 
adlandırılan değiştirim zincirindeki yazılımından (ithaflardan) alır. Bana göre, yazmaya 
çalıştıklarım ve çalışmakta olduklarıma göre bu sözcük, içinde yer değiştirdiği ve daha 
başka birçok sözcükle, örneğin “yazı” (ecriture), “iz” (trace), “ayırım” (différance), “ek” 
(supplement), “kenar”... vb. gibi belirlenmeye açık olduğu belli bir bağlamda iş görür.”2 

1 Ali Akay, “Yapısöküm ve Plastik Sanatlar”, Toplumbilim (J. Derrida Özel Sayısı), Sayı:10, İstanbul, 
Bağlam Yayınları, 1999, s.13.

2 Jacques Derrida, “Japon Bir Dosta Mektup”, Çev: Ö. Sözer, Toplumbilim (J. Derrida Özel Sayısı), 
Sayı: 10, İstanbul, Bağlam Yayınları, 1999a, s.186-187.
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Yapısökümün temel varsayımlarına göre, dil, anlam istikrarsızlığı ve belirlenim-
sizliğinin silinmez izlerini barındırır. Dolayısıyla böyle bir istikrarsızlık ve belirle-
nimsizlik karşısında, hiçbir analiz yöntemi (örneğin felsefe veya eleştiri) metin yoru-
mu açısından herhangi bir otorite iddiasında bulunamaz. Bu sebeple yorum, bilinen 
anlamıyla “analiz”e benzemeyip, bir tür oyunu andıran, serbest bir alandır.3 Yapısö-
küm, irdelemeden, analiz etmeden kabullendiğimiz varsayımları sorgulayan ve değer 
yargılarımızdaki boşlukları açığa çıkarıp, onların tartışmalı taraflarını ifşa eden fel-
sefi şüpheciliğin oldukça kapsamlı bir biçimi olarak görülmektedir. Bir yapısökümcü 
olarak Derrida da metinlerin içine işlemekte olan kavramsal hiyerarşilerin ürettiği 
metafizikleri deşifre edip yapılandığı tarzı çözmeye yönelmiştir.4 Yani yapısöküm, 
neyin işlediğinden çok neyin işlemediğini ortaya koyma çabası olarak da görülebilir.

Her ne kadar Derrida yapısökümde kavram bulunmadığını iddia etse de yine de 
yapısöküm, standart entelektüel söylemdeki kavramlar gibi işlev görebilen bir dizi 
özgün terime sahiptir. Bu terimlerden başlıcaları “différance”, “mevcudiyet metafizi-
ği” ve “söküme alma”dır.

Différance

Derrida’ya göre, dili kullanışımız, kendisinin “différance” olarak isimlendirdiği 
bir şeyle belirlenir. Différance terimi bizzat Derrida’nın bulduğu özgün bir terim olup, 
Fransızca’daki différence kelimesinden türetilmiştir ve hem “ayrım” hem de “tehir” 
anlamına gelmektedir. Ona göre, bu kavramın ikinci anlamının konuşma sırasında 
ayrıştırılamayıp, sadece yazı içinde ayrıştırılabilmesi, anlamdaki istikrarsızlığı da 
açığa çıkarır. Çünkü anlam, bu sayede hem “ayrımlı”dır ve hem de “tehir edilmiş”tir.

Derrida şöyle der: “Kendisinin bir yüzüyle, différance kesinlikle varlığın ya da 
varlıkbilimsel ayrımın tarihçe ve dönemce açılmasından başka bir şey değildir. Dif-
férance’ın a’sı bu gelişmenin devinişini gösterir.”5 Şöyle ki, bu ayrım (yani e yerine 
a), görünüşte sessel olan bu iki yazım, iki ünlü arasındaki ayrım, salt grafik olarak 
kalmakta, yani yazılmakta ya da okunmakta, ama işitilememektedir. Konuşmada an-
laşılmamaktadır. Dolayısıyla Différence’ın (ayrımın) a’sı işitilip anlaşılamamakta, 
“bir mezar gibi” sessiz gizemli ve kendine özel kalmaktadır.

“e” ile “a” arasındaki bu grafik ayrım fonetik yazı sisteminin ya da fonetik yazı-
ya ve bunun gibi bundan ayrılmayan bütün kültüre, tarihsel olarak bağlı bir dilin ve 
dilbilgisinin içinde işlev sahibi olabilir. Ancak tam da bu nokta –yalnızca fonetik de-

3 Stuart Sim, Derrida ve Tarihin Sonu, Çev: K. H. Ökten, İstanbul, Everest Yayınları, 2000, s.30.
4 Erol Göka, Abdullah Topçuoğlu, Yasin Aktay, Önce Söz Vardı, Ankara, Vadi Yayınları, 1999,  s.196.
5 Jacques Derrida, “Différance”, Çev: Ö. Sözer, Toplumbilim (J. Derrida Özel Sayısı), Sayı: 10, İstanbul, 

Bağlam Yayınları, 1999b, s.49.
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nilen bir yazı sisteminin içinde işlevini bulan bu sessizlik– bir önyargının tam tersine, 
fonetik yazı olmadığını gösterir. Dolayısıyla salt ve katı anlamda fonetik yazı yoktur. 
Fonetik denilen yazı yalnızca fonetik olmayan “im”leri (noktalama, ara verme vb.) 
kendi içine dahil ederek iş görebilir; oysa bunların, yapıları ve zorunluluğu incelendi-
ğinde im kavramıyla bağdaşmadıkları görülür. Différance ise ne sese ne de alışılmış 
anlamında yazıya aittir. Söz ile yazı arasına yerleşir. Buna göre différance, olan bir 
şey değildir, var değildir, ne olursa olsun bir burada-olan değildir. Böylece Derrida, 
différance’ın olmadığı bütün her şeyin, yani bütünün ne varlığı ne de özü olmadığını 
vurgular. Derrida’nın öne sürdüğü yeni yazı anlayışı, bir dil olarak tanımlanabilecek 
olan hareketi, eylemi, düşünceyi, yansımayı, bilinci, bilinç-dışını, deneyimi, resim 
yazıyı, kavramsal yazıyı yani genel olarak anlamın kökenini de katetmektedir.6 

Kısaca bir dilin içinde, bir dilin dizgesi içinde ayrımlardan başka bir şey yoktur. 
Her ne kadar bu ayrımların dizgeli (yapısalcılarda olduğu gibi), istatistik, sınıflan-
dırıcı bir envanteri yapılabilir gibi görünse de, bu ayrımlar bir yandan dilin içinde, 
sözün içinde ve dille söz arasındaki değiş tokuşta “oynamaktadır”; diğer yandan bu 
ayrımların kendileri “etkilerdir”. İşte différance bu ayrımları, ayrımın bu etkilerini 
dilde düz etkenlik olmayan bir yoldan “üreten” oyunun devinimidir. Ancak bu ay-
rımları üreten ayrım koyucu güç olarak différance’ın yalın ve kendinde değişmeyen, 
kayıt-sız yani ayrım-sız bir buradalık içinde onlardan önce geldiği anlamına gelmez. 
Différance, içi dolu-olmayan, yalın-olmayan kaynaktır, yapılı ve ayrı(m) koyan kay-
naktır. Dolayısıyla “kaynak” adı artık ona uymamaktadır.

Derrida fonetik yazının, aralarındaki bütün farklılıklara rağmen, Platon’dan He-
gel’e hatta Sokrates öncesi düşünürlerden Heidegger’e uzanan bir süreçte, Logos’a 
bağlı bir hakikat merkezi işlevini gördüğü görüşündedir. Différance yarı-kavramı ne 
geleneksel dil dizgesinin ne de Saussure’ün terimleriyle anlaşılamaz. Anlam, gösterge-
nin bir gösterileni olsa bile daima gelecek olan bir şeyi göstermesinin yanı sıra zamana 
ve mekana direnmektedir. Différance, yazının açtığı boşlukla hesaplaşabilen grafik bir 
aralıkta ortaya çıkmaktadır. Bu grafik aralık, Batı felsefesinin fonetik yazı kavrayışın-
dan farklı bir yazı tasarımı ortaya koymaktadır. Derrida; Platon, Aristoteles ve Saussu-
re’ün ortaya koyduğu gibi fonetik bir yazı olabileceğini yadsımaktadır.7 Derrida fonetik 
bir yazının arka planında ideolojik bir değerler dizgesinin varolduğunu düşünmektedir. 
Bu değerler dizgesini deşifre etmek, düşüncenin daha önce gezindiği farklı alanlardaki 
izlerini sorgulamak, ayrımın nakşedildiği yeni bir konum tasarımlamayı gerektirmek-
tedir. Derrida yazının gayri şahsiliği vasıtasıyla sessiz bir dil yaratma peşindedir. Bu 
anlamda, Batı metafiziğinin merkezine koyduğu bilinç, öz, Tanrı, insan gibi metaforlar 

6 Jacques Derrida, Of Gramatology, Çev. Gayatri Chakravorty Spivak, London, The Jhons Hopkins 
University Press, 1976, s.6-9.

7 Jacques Derrida, Göstergebilim ve Gramatoloji, Çev. Tülin Akşin, İstanbul, AFA Yayınları, 1994, s. 
47.
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varlığın buradalığı üzerine konumlandırılan metafizik belirlenimlerdir.8 
Son kertede yapısöküm, dikkatleri dilsel istikrarsızlık üzerine çekmek ister. Bu 

istikrarsızlığın dışa vurumu olan différance da söylemimizin her anında varolduğu 
için, dil, bireyler arasında istikrarlı bir anlam iletme aracı olamaz. Bu iddia başta 
Saussure ve yapısalcılar gibi dilin –nispeten de olsa– istikrarlı bir sistem oluşturduğu 
görüşüne de bir eleştiri niteliği taşır. Ancak bu sürecin yani dilin istikrarsızlığı sebe-
biyle anlamın kesin yerleminden asla emin olacağımız iddiasının bizi götüreceği yer 
koca bir hiçliktir. Oysa dil ve anlam sorunu insanın hem varoluşsal hem de epistemo-
lojik konumundan bağımsız değildir.9 Dil, tıpkı insan gibi varlıkla paraleldir ve onun 
hakikatini simgeler. Metin de dilsel olarak ortaya çıkan bir varlıktan başka bir şey 
değildir. Dil, zahiri formları itibarıyla uzlaşmaya dayalı ve yatay olarak ortaya çıktığı 
gibi bâtını itibarıyla da dikey bir boyuta sahiptir ve zahiri ve bâtınıyla bir bütündür, 
bu ikisi arasında mutlak bir başkalığın olması söz konusu değildir.10 Dil hususundaki 
bu ayırım, iki farklı türe değil iki farklı düzeye işaret eden, dilin mahiyeti ile sureti 
ya da dilin yegâne cevheri ile farklı ârâzları arasında yapılan bir ayırıma işaret eder. 
Birinci düzeyde dil, bütünüyle varlığı kuşatan ve özü itibarıyla tek olan kelâmı ifade 
etmek için kullanılır. İkinci düzeyde ise dil, konuşan kimsenin farklı ve çok olan sö-
züne denk düşer. Bu sebeple insanın dil de dâhil bütün yetilerinin bir zahir bir de bâtı-
nı vardır; zahir itibarıyla uzuvların işleyişine nispetle bir takım ses ve lafızlarla sınırlı 
olan dil, bâtını itibarıyla sadece metinle sınırlı kalmayan, varoluşsal dili yorumlama 
ve bunu ifade etme gücü verebilir. Bu sebeple insanın dil de dâhil bütün yetilerinin 
bir zahir bir de bâtını vardır; zahir itibarıyla uzuvların işleyişine nispetle bir takım ses 
ve lafızlarla sınırlı olan dil, bâtını itibarıyla sadece metinle sınırlı kalmayan, varoluş-
sal dili yorumlama ve bunu ifade etme gücü verebilir.

Söküme Alma

İngilizce’ye çoğunlukla (under erasure) “söküme almak” şeklinde çevrilen 
“sous rature” terimi, önce bir sözcük yazmak sonra onu karalamak, sonra da sözcüğü 
karalamasıyla birlikte baskıya vermek demektir. Buradaki düşünce şudur: Sözcük tek 
başına yetersizdir, ama onsuz yapamayacağımızdan da gereklidir. Derrida bu işlemi, 
Varlık sözcüğünü sık sık karalayan (şu şekilde Varlık) Heidegger’den almıştır. Ancak 
burada şunu unutmamak gerekir ki, Derrida’nın yapısökümü doğrudan Heidegger’in 

8 Jacques Derrida, “Structure, Sign, and in the Discourse of the Human Sciences”, Writing and Differan-
ce, 3. Baskı, Çev. Alan Bass, Routledge, London, 2003.

9 Nasr Hamid, Ebu Zeyd, “Sûfî Düşüncede Hakikat-Dil İlişkisi Üzerine: İbn Arabi’de Dil, Varlık ve 
Kur’an” Çev: Ömer Özsoy, İslamiyat, c. 2, Ankara Temmuz-Eylül, 1999, s.3.

10 Doğan Özlem,  “Hermeneutik ve Şiir Sanatı”, Cogito-Şiir, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, Sayı: 38, 
2004, s.121.  
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sorunsalıyla aynı alanda yer almaz. Nitekim Derrida Heidegger’i de yapısöküme uğ-
ratarak onun, metafiziğin içinde kaldığını söyler ve onu eleştirir.11 

Bilindiği üzere Saussurecü düşüncede, her göstergeye bir birlik gözüyle bakılır.12 
Derrida’nın dil anlayışında ise, gösteren doğrudan doğruya gösterilene bağlı değildir. 
Yani, gösteren ile gösterilen arasında birebir örtüşme yoktur. Ona göre, sözcük ile 
şey ya da düşünce gerçekte asla bir ve aynı değildir. Nitekim Derrida göstergeyi bir 
ayrımlaşım yapısı olarak niteler: Bir yarısı her zaman “orada bulunmaz”, diğer yarısı 
ise her zaman “o değildir.” Buna göre, gösterenler ile gösterilenler sürekli olarak yeni 
birleşimler içinde ya birbirlerinden koparlar ya da bir araya gelirler.13 

Daha net bir ifadeyle, Derrida burada herhangi bir göstergeyi okuduğumuzda 
anlamının apaçık olmadığını ileri sürmektedir. Buna göre göstergeler yokluğu göste-
rirler, yani bir anlamda anlamları yoktur. Anlam sürekli olarak bir gösterenler zinciri 
boyunca hareket eder, dolayısıyla asla kesin “yerlemi”nden emin olamayız, çünkü 
anlam asla tek bir göstergeye bel bağlamaz.14

Derrida’ya göre, bir gösterge bir başka göstergeye yol açar/gönderir ve bu zincir 
sayıyla ifade edilemeyecek bir biçimde sonsuza dek sürer. Bu Derrida’nın “metin-
lerarasılık” adını verdiği şeydir. Bunun altında yatan anlama göre, hiç kimse “an-
lamlar” (gösterge) ile “son”u (anlam) özdeş kılamaz. Çünkü sonsuza dek süren bir 
metinlerarasılık söz konusudur. 

Bununla birlikte, dil zamansal bir süreçtir. Bir cümleyi okurken o cümlenin an-
lamı sonuna değin (tam olarak) ortaya çıkmaz; hatta sonraki cümlede geçen gösteren-
ler yoluyla daha önceki anlamı bile değişebilir. Her göstergede, göstergenin kendisi 
olmak için dışladığı başka sözcüklerin ve daha önce geçmiş olan sözcüklerin izleri 
vardır. Bütün sözcükler/göstergeler üzerlerinde karmaşıklığı asla giderilemeyecek bu 
izleri barındırır.

Anlam hiçbir zaman kendine özdeş değildir, çünkü gösterge asla biri diğerinin 
aynı olmayan apayrı bağlamlardan geçer. Dolayısıyla anlam, bağlamdan bağlama 
geçtiği için asla aynı kalmaz, çünkü gösteren dolaşıma sokulduğu çeşitli gösteren 
zincirleri içinde değişime uğrayacaktır.

Bunun anlamı şudur: dil, Levi-Strauss gibi kimi yapısalcıların sandığından çok daha oy-
nak bir konudur ve dilin hiçbir ögesi mutlak bir biçimde tanımlanamaz. Dilde, her şey 
her şeye dalabilir, her şey her şeyin izini sürebilir.15 

11 Madan SARUP, Post-Yapısalcılık ve Post-Modernizm, Çev: A.B. Güçlü, Ankara, Ark Yayınları, 1997, 
s.56. & Pauline Marie Rosenau, Post-Modernizm ve Toplum Bilimleri, Çev: T. Birkan, Ankara, Ark 
Yayınları, 1998, s.120.

12 Ferdinand de Saussure, Genel Dilbilim Dersleri, Çev: B. Vardar, Ankara, TDK Yayınları, 1976.
13 Derrida,  Göstergebilim ve Gramatoloji, 1994, s.32-36.
14 Sarup, Post-Yapısalcılık ve Post-Modernizm, 1997, s.57.
15 Sarup, Post-Yapısalcılık ve Post-Modernizm, 1997, s.58. 
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Elbette gösteren ile gösterilenin birbiri ile örtüşmemesi ve anlamın tek bir gös-
tergeye bel bağlamaması dilin sınırlılığına işaret eder. Yani dil, insanın içinde va-
rolduğu dünyayı anlama ve tasvir etme aracı olarak dünyayı dile getirmedir, bir çe-
viridir.16 Bu yönüyle dil, bir tercüme, eşyayı soyut kavramlara dönüştürme eylemi 
olduğu için doğrudan yaşantı ve tecrübeyle mukayese edildiğinde aynı zamanda bir 
dolaylılığı da ifade eder. Diğer taraftan insan, gerçekleri kendince algılamakta ve bu 
gerçekleri anadilinde oluşmuş kavramlarla anlatmakta, kısacası, dünyayı kendi dili-
nin penceresinden görmekte olduğu için dil aynı zamanda bir şartlanmışlığı da ifade 
eder.17 Ancak muhatabına söyleyeceğini aktarmak isteyen her birey bizzat kendi için-
de söyleyeceği sözü/manayı tahayyül etmeden, manayı harfler, kelimeler ve söylem-
ler şeklinde hissî suretlere dönüştürmeden söyleyemez. Öyleyse insanın konuşması 
her şeyden önce bir tahayyül ameliyesidir. Nitekim dil, maddenin, özel linguistik 
algılarla ruhsallaştırılması, ruhi olan manaların da bir takım maddî formlara dönüştü-
rülmesinden ibaret olduğu için fizik ile metafizik arasında bir algı-vergi merkezidir, 
fizik ile metafizik, anlam ile suret, akıl ile hisler arasında bir berzahtır.18 Bu anlamda 
varlık da dâhil tahayyül olunan her şey –ki tahayyülde bir dolaylılık söz konusudur– 
ifade ve yoruma muhtaçtır. Tahayyülden ibaret olan kelâmın da doğasında iki an-
lamlılık ve yorumlama vardır. Dilin iki anlamlı oluşu sadece dilin hayali doğasından 
değil, aynı zamanda bütünüyle âlemin ve insan idrakinin erişebildiği her şeyin hayali 
doğasından kaynaklanır. Bu da dilin sınırlılığından ziyade ontolojik kökenine işaret 
eder. Bu sebeple semboller ya da mecazi ifadeler, anlamlar üzerine yapıştırılan kaba 
etiketleri ya da hakikat ile suret arasındaki ayırımı değil, yegâne olan hakikatin farklı 
veçhelerini ve onların “anlamlı bütünlüğünü” ifade eder.19

Mevcudiyet (Bulunuş/Huzur) Metafiziği

Dilin istikrarsızlığı ve anlamın bir göstergeden bir göstergeye sonsuza dek süren 
metinlerarasılığındaki “ayrım” ve “tehir”inde yazarla okur ya da sunucuyla dinleyi-
ci arasındaki iletişim anında istikrarlı bir anlamın “mevcudiyet”inden de söz etmek 
mümkün değildir.

Mevcutluk/huzur metafiziği ile ilgili Derrida’nın tespiti, hemen hemen tüm filo-

16 Nermi Uygur, Dilin Gücü, Denemeler, İstanbul, Kabalcı Yayınları, 1994, s. 58; Akşit Göktürk,  Sözün 
Ötesi, İstanbul, İnkılap Yayınları,1989, s.187.  

17 Aksan Doğan, Türkçenin Sözvarlığı, Ankara, Engin Yayınları, 1996, s. 8; Muhammed Abid el-Cabiri,  
Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı, çev: B. Köroğlu-H. Hacak-E. Demirli, İstanbul, Kitabevi Yayınla-
rı, 1. Baskı, 1999, s.19-20. 

18 Mehmet Bayraktar, “İbnü’l-Arabî’de ‘Varlığın Birliği’nin Onto-Linguistik Analizi”, AÜİF. Dergisi, c. 
XXV, Ankara 1981, s. 360.

19 Muhyiddin İbnü’l-ARABİ,  el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye, haz: Ahmed Şemseddin, Beyrut, Darü’l-Kütü-
bi’l-İlmiyye, c. IV, I. Baskı, c. IV, 1999, s. 38.
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zofların “doğrudan bir kesinlik alanı” bulunduğu varsayımına dair değişmez inançla-
rıdır. Derrida’nın teşhis ettiği metafiziğin ismi olan mevcutluk/bulunuş veya huzurun 
karşılığı olan “presence” “şimdi” ve “burada” anlamlarını eş zamanlı olarak içinde 
barındıran bir sözcüktür.20

Fakat Derrida “bulunuş”u reddeder ve bunu yaparken de filozofların şimdiye de-
ğin izledikleri yakın temellerini sarsar. Derrida, bulunuş’u reddetmekle “şimdi” diye 
tanımlanabilecek belli bir tikel “an”a karşılık gelen bulunuş anlayışını da reddeder.21

Böylece Derrida, dilin dışında ya da ötesindeki değişmez hakikatlere dair iddi-
alar ortaya atan filozofların söylediklerini söküp yıkmış olur. Çünkü filozof tanışık 
olduğu yerel tarih ve kültürün ötesindeki herhangi bir nesnel “hakikat”e erişmek is-
tediğinde dilin “ötesi”ne geçmesi imkânsızdır. Dolayısıyla “hakikat” ya da “bilgi” 
gibi kavramların “özünü” dil aracılığıyla keşif veya tarif etmek hiçbir zaman imkân 
dâhilinde değildir.22 

Derrida gösterenden bağımsız bir gösterilenler alanı olamayacağını belirttikten 
sonra, ilkin, hiçbir göstergeyi hiçbir gösterilene işaret ederken düşünemeyeceğimizi, 
ikinci olarak da gösterenler dizgesinden asla kaçamayacağımızı ve dolayısıyla hiçbir 
koşula bağlı olmayan bir “bulunuş” olamayacağını iddia eder. Ona göre mevcutluk 
metafiziği ses ve söz merkezciliğin oluşmasına sebep olmuştur. 

Sesmerkezcilik–Sözmerkezcilik 

Derrida’ya göre, “bulunuş” varsayımından ötürü konuşmaya, yazıya nispetle hep 
özel bir statü, bir öncelik tanınmıştır. İşte Derrida buna “sesmerkezcilik” adını verir.23 
Buna göre, konuşma yazıya göre hep daha üstün bir konumda düşünülür, çünkü ko-
nuşma belli bir dolaysızlık bildirdiğinden “bulunuş” olanağına daha yakındır. Anlam, 
görünüşte konuşmaya içkindir, dahası konuşurken konuşmanın anlamını yakaladığı-
mızı sanır ve sanki o anlam üzerinde herkesin kabul ettiği ortak bir karara varıldığı 
dolayısıyla da “bulunuş”u yakaladığımız duygusuna kapılırız. Bu açıdan konuşma, 
görünen an’a ve bulunuş’a bağlanır. Bu sebeple de daima yazı karşısında ayrıcalıklı 
bir konuma yerleştirilir. İşte Derrida bu nedenle sesmerkezciliği, “bulunuş”un kaçı-
nılmaz bir sonucu olarak görür. Nitekim Derrida’nın uğraşı da bulunuş metafiziğinin 
örtüsünü bir bütün olarak kaldırmaktır. 

Derrida şöyle der: 

20 Göka, Topçuoğlu, Aktay, Önce Söz Vardı, 1999, s. 208
21 Sarup, Post-Yapısalcılık ve Post-Modernizm, 1997, s. 59.
22 Dave Robinson, Nietzsche ve Postmodernizm, Çev: K.A. Ökten, İstanbul, Everest Yayınları, 2000, s. 

48-49.
23 Jacques Derrida, Positions, Chicago, University of Chicago Press, 1981, s. 24.
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Metafizik her zaman, anlamın bulunuşunu, şu veya bu ad altında, “différance”dan kopa-
rıp çıkarmak istemekten ibaret olmuştur, bunu gösterebiliriz;  ve her seferinde, bir salt 
anlam veya bir salt gösterilen anlamının veya katmanının kesip çıkartıldığı veya kesin bir 
şekilde ayrı tutulduğu ileri sürüldüğünde, aynı jest yapılmaktadır.24 

Bu metafiziğin ne çeşit bir metafizik olduğunu gözler önüne sermek için konuş-
ma ile yazı arasındaki karşıtlığı yapısöküme uğratır. Bu bağlamada Derrida, dilbili-
min, yazıdan ziyade konuşmaya önem verilmesi gerektiği yönündeki Saussurecü id-
diasını sık sık eleştirmiştir. Söz konusu iddia, Jakabson, Levi-Strauss ve diğer bütün 
yapısalcılar tarafından paylaşılmıştır. Derrida, yazma eylemine bir ek, bir alışkanlık 
ve hatta başkalarına konuşma içinde verilecek bir gözdağı açısından bakılmasının ve 
yazının konumu içinde yeniden inşa edilmesi gerektiğinin düşünülerek dışlanmasının 
çok daha geniş bir eğilimin ilk belirtisi olduğunu iddia eder. Bu açıdan bakıldığında, 
Derrida’ya göre sesmerkezcilik, evrende ilk ve son şey olarak Us’u Söz’ü Kutsal 
Zihin’i ve bilincin bütünüyle buluşunu gören sözmerkezcilikle yakından ilintilidir.25

Derrida, Planton’dan başlayarak Heidegger, Levi-Strauss ve tüm Batı felsefesi 
geleneği süresince insan sesinin dolaysızlığı ve canlılığı ile karşılaşıldığında sanki 
insan sesine yabancılaşmış gibi görülen yazının değerini tedricen yitirişine tanıklık 
ettiğimizi belirtir. Gerçekte bunun arkasındaki yanılsama, insan varlığının tek bir gö-
rünüm olarak düşünülmesinden ileri gelmektedir. Genellikle insanların kendilerini 
eş zamanlı olarak anlatabildikleri, buna bağlı olarak kendi varlıkları içindeki içsel 
doğruyu ortaya çıkarmak için dili kullanabildikleri söylenir. Ancak bu kavramın gös-
teremediği, çoğunlukla ikincil bir statüde görülen yazı gibi konuşmanın da içsel bir 
anlatım üslubu olarak ikinci el bir anlatım biçimi olduğudur. 

Batı’nın felsefe geleneği, “sesmerkezci” olmasının yanı sıra “sözmerkezci”dir. 
Derrida, sözmerkezci terimini, metafizik düşünce sistemlerini neyin belirlediğini açı-
ğa çıkarmak için kullanır. Bu anlamda Batı felsefesi bütün inançlarımızın temelini 
teşkil eden bir öz ya da doğruluk bulduğuna inanır. Bu arada kendisiyle birebir ilişki-
de bulunabilecek, “aşkın gösteren” için “aşkın gösterilen”in (yani bir Us) dengesini 
koruyacak bir düzen özlemi vardır. İdea, Madde, Dünya Tini, Tanrı, vb. türden gös-
tergeler buna örnek olarak verilebilir. Bu kavramların her biri diğer bütün göstergele-
rin kendi çevresinde döndüğü bir düşünce ve formlar sisteminin temelini teşkil eder. 
Derrida ise bu türden her aşkın anlamın bir kurgudan öteye geçmediğini iddia eder 
ve şöyle der:

Böylece, felsefi metaforları sınıflandırmanın ölçütleri, türetilmiş bir felsefi söylemden 
ödünç alınmıştır. Eğer bu figürler bir sistemin tanımlanabilir yazarı tarafından bilinç-

24 Jacques Derrida, “Göstergebilim ve Gramatoloji”, Çev: T. Akşin, Toplumbilim (J. Derida Özel Sayısı), 
Sayı: 10, İstanbul, Bağlam Yayınları, 1999c, s. 181.

25 Sarup, Post-Yapısalcılık ve Post-Modernizm, 1997, s. 60.
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li ve hesaplı olarak yönetilselerdi veya felsefi retoriği tanımlamak hizmetinde olan ve 
mecazlarına araçlar gibi davranan özerk bir teorinin kendi dilinin öncesinde ve dışında 
kullanılsalardı belki meşru olabilirlerdi. Bu şüphesiz felsefi ve kesinlikle Platoncu olan 
ideal ki; bir tarafta felsefeyi veya diyalektiği öbür tarafta retoriği (sofistik) ayıran ideal 
olup Platon’un kendisi tarafından talep edilmiştir. Dolaylı veya değil, biz bu ayrımı, bu 
hiyerarşiyi burada sorgulamalıyız.26 

Derrida, “metafizik” olarak isimlendirdiğimiz her düşünce sisteminin bir kurma-
ya, bir temel ya da bir ilk ilkeye dayandığını söyler. İlk ilkeler bu ilkelerin dışladıkla-
rıyla ve diğer kavramlara ilişkin bir “karşıtlık” yoluyla tanımlanırlar. Dolayısıyla bu 
ilkeler ve bildirdikleri “karşıtlıklar” her zaman yapısöküme uğratılabilir. 

Derrida, tüm metafiziklerde bulunan karşıt kavramların asla değişmeyen gön-
dermesinin “buradanın burada olması” biçiminde düşünüldüğünü ileri sürer. Ona 
göre, metafiziğin taşıdığı karşıtlıkların belli başlıları şunlardır: gösteren/gösterilen, 
duyulur/düşünülür, konuşma/dil, artzamanlı/eşzamanlı, mekân/zaman, edilgenlik/
etkenlik. Bu bağlamda yapısalcılara yöneltilen eleştirilerden biri, yapısalcıların bu 
kavramları söküme almadıkları, genellikle ikili olduğu varsayılan gösterge sistem-
lerinin nispeten istikrarlı olduğunun düşünülmesi sebebiyle bu karşıtlıkları yeterince 
sorgulamadan kabul etmeleridir. Derrida’nın “şedit hiyerarşi”27 adını verdiği bu kar-
şıtlıklar, düşüncemizdeki metafiziğin yaşamını sürdürmesine ön ayak olur. Dolayı-
sıyla bunları kırmamız gerekir. Bu anlamda Derrida, bu karşıtlıkların ancak karşıt 
terimlerden birinin yalnızca diğeri içinde varolabileceğini göstermek suretiyle alt-üst 
edilebileceği bir yöntem ortaya koymuştur. 

Ona göre, gerek sözmerkezcilik gerekse sesmerkezcilik, merkeziyetçiliğe kar-
şılık gelir. Söz konusu merkez özleminin yetkenin baskısı doğrultusunda belli bir 
sıradüzene oturtulmuş karşıtlıklar doğurduğunu iddia eden Derrida’ya göre, bu kar-
şıtlıklardaki ayrıcalıklı terimler “bulunuş” ve “us” terimleridir. Konuşma ile yazı ara-
sındaki karşıtlık da böylece bu örüntüdeki yerini alır.

Burada son bir ekleme yapmak gerekirse yukarıda da ifade edildiği gibi dilin 
iki farklı düzeyine nispetle beşerî dil, sadece zahiri idrak düzeyine denk düşer. Bu 
düzeyde, kelimelerin pozitif yapılarının ortaya çıkmasıyla bizde bir anlam belirir. 
Halbuki hakikat veçhesi itibarıyla varlıkların/kelimelerin konumu uzlaşma ya da se-
çim gereği değil, bizatihidir; çünkü bunlar değişmez bilgiyi ve sözü kendi özleriyle 
verirler. Bu şekilde bir dil anlayışında anlam arayışı da kelimelerin sadece zahiri 
formuyla sınırlı kalmaz. Anlam, söylemin sadece ıstılahi anlamıyla sınırlı değildir. 
Örneğin İbnü’l-Arabî’ye göre anlamın, kelimelerin tek tek harflerin anlamlarından; 

26 Jacques Derrida, “White Mythology: Metaphor in the Text of Philosophy.” çev. A. Bass, In Margins of 
Philosophy, Chicago, Chicago Press, 1982, s. 8.

27 Bobby S. Sayyid, Fundamentalizm Korkusu, çev: E. Ceylan, N. Yılmaz, Ankara, Vadi Yayınları, 2000, 
s. 100.
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hatta onların telaffuz edilen, yazılan, gizli ve açık harflerinin anlamlarından bağımsız 
olmadığını görürüz. Bileşimsel olarak oluşturulan bir kelimede, o kelimeyi oluşturan 
harflere ilave bir durum söz konusu olmayıp sadece birlik nispeti vardır. Kelimedeki 
bu toplu ve bileşimsel hallerinde harfler, tek başlarına bulunduklarında sahip olma-
dıkları bir suret kazanırlar. Aslında bu husus âlem için de geçerlidir; bileşik varlıklar, 
basit ögelerin bir araya gelmesinden başka bir şey değildirler.28 Ona göre toplu halde 
bir kelime olarak anlam kazanan harfler tek başlarına birer ruha, dolayısıyla da an-
lama sahiptirler. Harfler, mutlak manada kelimeden ayrı olmadıkları gibi kelimeler 
de tek tek harflerin ne aynısıdır ne de onlardan mutlak manada bağımsızdır.29 Diğer 
taraftan yazılan ve telaffuz edilen dildeki kelimelerin anlamları da bileşik varlıklar 
olan varlıktaki kelimelerin anlamlarından ayrı düşünülemez. Yine söz ya da yazıdaki 
kelimelerin delâletleri de, var olan kelimelerin/varlıkların delâletinden mutlak mana-
da ayrılmaz. Bu anlamda manaya delâlet, kelimenin sadece ıstılahî anlamında değil 
farklı ögelerinde aranır. Örneğin bir kelimenin delâleti, kelimeyi oluşturan harflerin 
delâletinden ayrı düşünülemez. Hatta denilebilir ki kelimenin delâleti, bu kelimenin 
telaffuz edilen, yazılan, gizli ya da açık harflerin delâletinin toplamından ibarettir.

Derrida’nın Yapısalcılığa Eleştirisi

Daha önceki tartışmalardan da hatırlanacağı üzere yapısalcılık, insan etkinlik-
lerinin yapılarını belirmeye çalışan bir çaba olarak temel benzetmelerini dilbilimden 
devşirir. Genel kabul üzere yapısal dilbilim dört temel işlevi yerine getirir. İlk olarak, 
dilbilim görüngüsüne ilişkin bilinç çalışmalarından yapıdışı–bilinçdışı çalışmalara 
yönelir. İkinci olarak, elde bulunan terimlere birbirinden bağımsız terimler gibi yak-
laşmak yerine kendisine bu terimler arasındaki ilişkileri çözümlemeye dahil etmeyi 
temel almıştır. Üçüncü olarak, dizge kavramını yeniden gündeme getirmiş ve son 
olarak da genel yasaları keşfetme uğraşı vermiştir. 

Bu bağlamda Derrida’nın yapısalcılığa yönelttiği eleştirilerden ilki, genel ya-
saların olup olmadığına bile kuşku ile bakılması gerektiğidir. İkinci olarak, nesnel 
tanımların mümkün olduğu görüşüne dayandırılan özne ile nesne karşıtlığını soru 
bombardımanına tutar. Ona göre, nesnenin tanımı, öznenin arzu örüntüleri dikkate 
alınmadan asla verilmez. Üçüncü olarak da yapısalcıları önce dengeli eşitlikler arayı-
şından vazgeçmeye, ardından da karşıtlıkta yer alan her terimin esasen diğerinin suç 
ortağı olduğunu görmeye davet eder. 

Bu ikili karşıtlıkların tarihteki pek çok filozof tarafından kullanıldığını söyleyen 
Derrida, tüm bu karşıtlıkları yapısöküme uğratır. Biz burada Derrida’nın Levi-Stra-

28 İbnü’l-Arabî, Fütûhât, c. VI, 1999, s. 333.
29 İbnü’l-Arabî, Fütûhât, c. VI, 1999, s. 38.
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uss’a yönettiği eleştirilerden biri olarak (daha ziyade) doğa/kültür ve söz/yazı karşıt-
lıklarını nasıl yapısöküme uğrattığını göstereceğiz.

Doğanın masumiyet aşamasında yaşayan arkaik insanın, toplumun gereksinim 
ya da arzularını temin edebilmek için çeşit çeşit tehlike ve eksiklikler içinde yaşadığı 
çoğunlukla kabul gören bir gerçektir. Doğadan topluma doğru evrilen insanoğlu, varo-
luşun ikinci aşaması şeklinde nitelendirilebilecek olan toplum aşamasını, eksiklikleri 
bulunan doğanın eksiklerini giderme olarak betimler. Böylesi bir süreç şimdiye kadar 
hem zorunlu olmuş hem de yararlı bir gizil gücü içinde barındırmıştır. Bu bağlamda 
doğa/kültür karşıtlığında kendini hiç durmamacasına bambaşka yapılarda yinelemiş-
tir. Örneğin sağlık/hastalık, iyi/kötü, temizlik/pislik, konuşma/yazma vs. gibi... 

Bu bağlamda Derrida, Rousseau’un bir olayı ya da görüngüyü betimlerken he-
men her zaman eksikleri gidermeye büyük önem verdiğini söyler. Önceki dönemler-
de kendine yeter bir konumda olduğu iddia edilen doğa, sonradan ister istemez kül-
türe ihtiyaç duymuştur. Derrida ise, özgün, bütüncül, eksikleri giderme noktasından 
kendisine herhangi bir şeyin asla eklenemeyeceği bir doğanın olmadığından söz eder. 
Ona göre doğa kendisine sürekli yeni şeyler eklenmeden yapamayan, kendisine hep 
yeni şeyler eklenen bir varoluştur. Daha önce bahsettiğimiz ve Derrida’nın söküme 
almak diye adlandırdığı bu işlem, sökme teriminin çiftil anlamlığı açısından irde-
lenmelidir. Dolayısıyla hiçbir zaman doğanın görünen yüzüne aldanıp, onu doğanın 
gerçek yüzüymüş gibi peşin peşin kabul etmemelidir. Sökümden geriye kalan işler, 
hem elde bulunan terimin yetersizliğinin, hem de düşüncenin onlarsız hiçbir şey ya-
pamayacağını gösterir. 

Derrida, Levi-Strauss’un doğa/kültür karşıtlığını da yapısöküme uğratarak şöyle 
der:

Levi-Strauss hem bu karşıtlığı kullanmanın zorunluluğuyla hem de ona bel bağlama-
nın imkansızlığıyla karşı karşıya kalmıştır. Strauss, Les Structures’de şu aksiyon ya da 
tanımdan yola çıkar: Evrensel ya da kendiliğinden olup hiçbir özgül kültüre, hiçbir be-
lirli norma bağlı olmayan şey doğaya aittir. Buna karşın toplumu düzenleyen/kurallara 
bağlayan ve dolayısıyla bir sosyal yapıdan diğerine değişebilen normlara, bir normlar 
sistemine bağlı olan şey kültüre aittir. Bu iki tanım geleneksel tiptedir. Ne ki bu kavram-
lara itimat etmeye başlamış olan Levi-Strauss, Les Structures’ün daha ilk sayfalarında 
bir skandal olarak adlandırdığı bir şeyle karşılaşır: Onun bu şekilde kabul etmiş oldu-
ğu doğa/kültür karşıtlığına artık müsamaha etmeyen ve eşanlı olarak hem doğanın hem 
de kültürün yüklemlerini talep eder görünen bir şeydir bu. Bu skandal ensest yasağıdır. 
Ensest yasağı evrenseldir; bu anlamda onun doğal olduğunu söyleyebiliriz. Ama o aynı 
zamanda bir yasaklama, bir normlar ve yasaklar sistemidir de; bu anlamda onun kültürel 
olduğunu söylememiz gerekecektir: (...) Açıktır ki, skandal, yalnızca doğa ve kültür ara-
sındaki farklılığa (karşıtlığa) itimat eden bir kavramlar sisteminin içerisinde mevcuttur.30 

30 Jacques Derrida, “İnsan Bilimlerinin Söyleminde Yapı, Gösterge ve Oyun”, çev. Ö. Gözel, Toplumbi-
lim (J. Derrida Özel Sayısı), Sayı: 10, İstanbul, Bağlam Yayınları, 1999d, s. 168.
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Derrida’nın (Levi-Strauss bağlamında) yapısöküme tabi tuttuğu bir diğer kar-
şıtlık söz/yazı karşıtlığıdır. Levi-Strauss yazıyı, yabanıl düşünceyi sömürgeleştirme-
ye aracılık eden otoriter, zorba bir baskı aracı olarak nitelerken konuşmayı doğal, 
orijinal, kendiliğinden, yaratıcı, özgür, saf ve şüphesiz iyi olarak niteler.31 Derrida 
bu ayrıma karış çıkarak, Levi-Strauss’un imgelediği türden salt otantik diye bir şey 
olmadığını ve bu ayrımın ilke, yaban, öğretilmemiş veya karmaşıklaşmamışlar hak-
kındaki Yunan önyargılarını ve Rousseaucu romantikleştirmeyi söndürdüğünü ileri 
sürer. Derrida, söz ve yazı arasındaki aşılmaz gibi gösterilen yazının aleyhine olan 
indirgemeyi ters yüz etmiş ve söz-yazı, yazı-söz birlikteliğini aralarındaki ayırımı ih-
lal etmeden veya grileştirmeden göstermeye çalışmıştır. Derrida, Husserl’in nesnenin 
ideal anlamını izah ederken, dili bir geçiş noktası olarak kullanmasından hareketle, 
konuşmaya, yazı karşısında bir ayrıcalık kazandırılmış olduğunu fark etmemizi sağ-
lamıştır.32 Söz ve yazı arasındaki bu indirgeme durumu veya sözden yazıya doğru 
giden bu sabit yapı, Derrida için delinmesi gereken veya altı oyulması gereken bir şey 
olmuştur. Bu indirgeme ve karşıtlık yapı bozma eylemini başlatmıştır. Aslında Derri-
da’nın yapısöküm veya söküme alma eylemini Derrida’dan önce Heidegger “varlık” 
sözcüğünü çözümlemek için kullanmıştır.

Batı düşüncesinin tamamına hakim olmuş olan bir metafizikten bahseden Der-
rida bu metafiziğin en belirgin yönünün sözmerkezcilik olduğu, yani bir söz/yazı 
karşıtlığını bildirdiğimiz diğer kavramsal karşıtlıkların işlediği prosedürlerle işlemesi 
olduğunu ileri sürer. Bu anlamda Levi-Strauss’un tasarımını da sözmerkezci olarak 
nitelendirir. Derrida’ya göre sözün yazıya öncelenmiş olmasının sebebi söz sayesin-
de gösterge esnasındaki mütekabiliyetin daha kolay ve daha kesinlikli kurulabiliyor 
olmasından ileri gelir. Esasen Batılı tüm düşünce dünyasında başat olan bu önceleme, 
bu sözmerkezcilik, Batılılardaki bir kesinlik arayışı metafiziğinden kaynaklanır.33 İşte 
bu bulunuş/mevcutluk metafiziğidir ki, Batı’da sözü yazıya karşı ayrıcalıklı bir ko-
numa yükseltmiş, göndermelerin ipinin kaçtığı, başlarını alıp gittikleri ve isteyenin 
yorumuna açık hale geldiği izlenimine yol açmıştır. Yazıda bir insanın niyetleri oku-
namadığı gibi konuşmasının göndergelerinin yönlendirici denetimi ortadan kalkmış 
olduğu için de devreye daha çok okuyucu girmektedir. Kuşkusuz burada Derrida’yı 
rahatsız edecek bir durum yoktur. Nitekim o okuyucu merkezli bir okumanın taraf-
tarıdır. Çünkü konuşma sırasında göstergenin nesnel tahakkuku adına çoğunlukla 
olumlanan süreci, o, konuşmacının dinleyici üzerindeki baskısı olarak görür. Bu an-
lamda Derrida’ya göre, konuşmacı/söz despotiktir, çünkü sözün o karar verilemez 
ve özgürce yayılma potansiyeli üzerinde kurduğu şiddet içerikli denetim sayesinde 

31 Claude Levi-Strauss, Hüzünlü Dönenceler, çev. Ö. Bozkurt, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2000, s. 
310. & Abdullah Topçuoğlu, Yasin Aktay, Postmodernizm ve İslam, Küreselleşme ve Oryantalizm, 
Ankara, Vadi Yayınları, 1999, s. 176. & Sarup, Post-Yapısalcılık ve Post-Modernizm, 1997, s. 97.

32 Zeynep Direk, Refik Güremen, Çağdaş Fransız Düşüncesi, Ankara, Epos Yayınları, 2004, s. 134.
33 Allan Megill, Aşırılığın Peygamberleri, çev. T. Birkan, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları, 1998, s. 324.
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dinleyici üzerinde bir baskı kurmaktadır. Diğer taraftan yapısöküm stratejisini sözün-
de kendi içinde hiç de öyle sanıldığı gibi bir anlamın nesnel bir tahakkukunu sağla-
madığını, konuşma esnasında ortay çıkan göndergelerin de tekabül etmesi hedeflenen 
anlamlara ulaşamadığını, sözün bu konuda da karar verilebilirlik potansiyeline sahip 
olmadığını göstermeye çalışarak, yazı ve söz arasında kurulan bu karşıtlıkta yazıya 
ve söze atfedilen niteliklerin bir yakıştırmadan ibaret olduğunu ispatlamaya çalışır.34 

Derrida’nın genelde yapısalcı dilbilim ve özelde Levi-Strauss’a yönelik bir eleş-
tirisi de felsefe bağlamındadır. Buna göre yapısalcılık, felsefesi spekülasyonları ge-
rekli kıldığı için, bizzat, felsefenin sona erdiğini gösteren bir gelişmedir. Nitekim 
Levi-Strauss’un felsefeye nasıl baktığını ve bu konudaki görüşlerini daha önce gör-
müştük. Bu bağlamda Derrida ana eseri Of Grammtology ile dil bilen entelektüeller 
arasında meşhur olan ”Structure, Sing, and Play in the Discourse of Human Scien-
ces” adlı makalesinde, Saussure ve Levi-Strauss’un girişimlerini oluştururken hâlâ 
sorunsal olan metafiziksel varsayımlara dayandıklarını ve bu nedenle de kaçınmaya 
çalıştıkları felsefeden kendilerini kurtarmadıklarını ileri sürer.35 

Derrida’nın Levi-Strauss yapısalcılığını eleştirdiği diğer bir konu da, yapının 
saf bir ampirik-tümevarım ve dışsal gözlem yoluyla keşfedilmesi bir tarafa, yapısalcı 
analizin yapısalcı gözlemci için a priori bir örgütleyici ilke işlevi gören ve bazı me-
taforların üzerine inşa edilen yapısökümcü denetime dayanacak olmasıdır. Derrida 
gözlemcinin, kültür, ideoloji veya bastırılmış arzular yoluyla yapısal metaforları be-
raberinde getirdiğini ileri sürer. Metaforun kaynağı gözlenen objenin dışında olması 
hasebiyle objenin anlamı ve amacı gözlemci tarafından inkâr edilir veya görmezden 
gelinir. Dolayısıyla yapısalcı yazının tipik aporiası, bastırılmış örgütleyici metafor-
da aranmalıdır. Dikkatlice incelendiğinde bu metafor düşüncesinin, varolan yapısal 
biçimin keyfi ve anlamsız, yani hiçbir şey söylemeyen sessiz, sadece orada bulunan 
bir şey olduğu yönündeki yapısalcı iddiayla ters düştüğü görülür. Bu noktada Derri-
da’nın yapısalcılığa karşı çıkışı sadece doğru olmayan bir eleştiri metoduna karşı bir 
saldırı değil, aynı zamanda yapının kendisinin içkin otoriter baskıcı ve zorba özelliği-
ne karşıda bir saldırıdır.36 Derrida’nın dilin istikrarsızlığından hareketle yapısalcılığa 
yaptığı eleştiriyi yapısöküm bağlamında ayrıntılı olarak irdelediğimizden burada bu 
konuya tekrar değinmiyorum.

Sonuç

1950’li yıllardan başlayarak etkin bir konum kazanan yapısalcılık, gerek tanımı 

34 Göka, Topçuoğlu, Aktay, Önce Söz Vardı, 1999, s. 207-210.
35 Quentin Skinner, Çağdaş Temel Kavramlar, çev. A. Demirkan, Ankara, Vadi Yayınları, 1997, s. 61.
36 Topçuoğlu, Aktay, Postmodernizm ve İslam, Küreselleşme ve Oryantalizm, 1999, s. 17-183.
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gerekse kökeni konusunda birçok tartışmaya sebep olmuşsa da, felsefe, dilbilim, ede-
biyat eleştirisi, etnoloji, psikanaliz gibi alanlarda ve sosyal bilimlerde yeni bir düşün-
sel bakış açısını temsil etmiş ve yaygın bir kabul görmüştür. Yapısalcılığın en önemli 
temsilcilerinden olan ve her yerde, herkes için geçerli olabilecek ilkeleri, insanlığın 
temel düşünce, davranış ve “yapı”larını bulmak amacıyla yola çıkan Levi-Strauss’un 
“kollektif” olayların bilinçsiz niteliğini araması, dolayısıyla bireyin zihnine, genelin-
de zihinsel kategorilere ve toplumsal öncesi düşünce kalıplarına eğilmesi bir post-
yapısalcı olan Derrida’nın eleştirilerine hedef olmuştur.

Çağdaş düşüncede önemli bir yeri olan birçok sosyoloğun zihnini meşgul eden 
Levi-Strauss’un, fikirlerinin ve ulaştığı sonuçların zenginliğine rağmen, yöntemi 
üzerine tutarlı ve kesin bir yorum sunamamış olması, yazılarında açık olmayan ya da 
tutarsız tarafların bulunması da sadece Derrida tarafından değil diğer post-yapısalcı-
ların da eleştirisine konu olmuştur. 

 “Hiçbir şey kastetmeme riskine giriyorum” diyen Derrida’nın yapısökümü sa-
dece yapısalcılığın eleştirisiyle sınırlı kalmamış, disiplinler arası bir alana yayılmıştır. 
Çünkü yapısöküm genellikle metinleri incelemek için kullanılır ve her şey bir metin 
olduğu için yapısökümün sınırsız kullanım alanı vardır. Derrida’nın kendi ifadesiyle 
“metnin dışında hiçbir şey yoktur” artık. Bu anlamda yapısöküm bir metnin büyü-
sünün bozulması, keyfi işleyen hiyerarşilerin ve ön varsayımların açığa çıkarılması, 
metnin kusurlarının ve örtük metafizik yapılarının gözler önüne serilmesi, metnin 
çifte değerliliğinin, söz merkezciliğinin keşfedilmesi olarak görülebilir. Başka bir 
deyişle metnin kendi stratejilerini yine kendisine karşı kullanarak, sistemi yerinden 
etme işlemidir. Kısaca yapısöküm eleştiriye bağışıklıdır. Nitekim buradan hareketle 
modern anlamdaki bilim, epistemoloji ve metodoloji yapısöküme konu edilir.

Modern toplum bilimi nesnelliğe ulaşmaya çalışır ve görececilikten sakınırken, 
yapısökümcü anlayış nesnelciliğe karşıdır. Bu anlayışa göre hiçbir fikir diğerinden 
üstün değildir, dolayısıyla hiçbir bakış açısına imtiyaz tanınamaz. Bunlar dilsel birer 
kategori, birer inşadır. Bununla birlikte modern toplum biliminin nedensel açıkla-
ması yerine ikame edilen metinlerarasılık ile dolaysız nedensellik güçlü bir biçimde 
yadsınmıştır. Üzerinde çalışılan her şeyin başka her şeyle alakalı olduğu metinlera-
rasılıkta doğal olarak hiçbir düzen hiçbir nedensellik belirlenemez. Çünkü herhangi 
bir metin hakkında sonsuz sayıda yazım/yorum yapmak mümkündür. Yani anlamın 
imkansızlığı söz konusudur. Dolayısıyla dışsal olarak geçerli olma gibi bir iddia da 
söz konusu olamaz. Bunun anlamı modern toplum biliminde araştırmanın yapılış tar-
zını yönlendiren genel yöntem kurallarını, yani modern anlamdaki bilimsel yöntemin 
yadsınmasıdır. Buna göre artık yasa koymak ya da yasa koymaya çalışmak değil, 
sadece yorumlamak kalır geriye. 

Toparlarsak; eğer her şeyin her şeyle alakası varsa, dolayısıyla herhangi bir me-
tin hakkında sonsuz sayıda yorum yapmak mümkünse ve bu anlamda bütün yorum-
lar birbirine eşitse ve dilin keyfi yapısı herhangi bir yorumun yeterliliği konusunda 
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yargıda bulunmayı önlüyorsa, bu durumda yoruma dayalı bütün toplum bilimi alan-
ları, modern anlamda konumları ve yüklendikleri sorumluluk açısından ciddi tehdit 
altındadır. Çünkü böyle bir anlayış toplum bilimine bilgi iddiaları için hiçbir temel ve 
farklı yorumlar arasında seçim yapmak için hiçbir ölçüt bırakmaz. 

Son olarak Derrida’nın dil ve anlam konusundaki yaklaşımına alternatif bir 
okuma sunmak istiyorum. Hatırlanacağı üzere Derrida, yapısökümden hareketle di-
lin istikrarsızlığını vurgulamış ve metinlerarasılık yoluyla anlamın sonsuza dek bir 
göstergeler zinciri boyunca devindiğini, dolayısıyla différance ile ertelenen anlamın 
kesin yerleminden asla emin olamayacağımızı, çünkü anlamın asla tek bir göstergeye 
bel bağlamadığını ileri sürmüştü. Bu bağlamda Derrida ile hemfikir olduğum nokta-
lar varsa da temelde farklı bir bakış açısına sahip olduğumu belirtmeliyim. Şöyle ki: 

Son kertede dil, anlamın izini sürmek için vardır. Dil, anlamın “vâri”sidir. Bu 
ise, hem zan ve tasavvura ait, hem sahip olunan ve kendisine yüklenilen, hem de 
misal, temsil ve teşbih yönünden gösterilişidir ki, insanlar arasında aynı kelime kli-
şelerinden farklı anlamların ortaya çıkması bu yüzdendir. Bu anlamda elbette her 
şeyin her şeyle alâkasının olduğu bir metinlerarasılık söz konusudur. Ancak asıl ve 
malûmun olmadığı yerde böyle bir metinlerarasılık, uçurtmanın kopmuş kuyruğu 
misali göstergenin sonsuzluğundaki serseri dolaşmaya dönüşür. Başka bir ifadeyle 
eyleme yön veren düşünce sonunda anlam yokluğunun keşfine götürüyorsa eylemek 
neye yarar. Bu bakış açısı, Gadamer’in de belirttiği gibi bu dil anlayışının içerdiği 
semantik hareket noktasına ontolojik bakımdan belirsiz bir bağlılıktır37 ki zaten istik-
rarsız ve oynak olan ama aynı zamanda kendisini başka türlü açıklama olanağının 
da bulunmadığı bir dil pratiğinden yola çıkarak öznenin, varlık ve oluşun konumunu 
ontolojik bir soruna dönüştürmekle eşdeğerdir. Oysa Derrida dahil olmak üzere bu 
tarz bir söylemin varlığı bile aynı ontolojinin tezahürüdür ve bu ontolojik imkanın 
nasıl ve niçin’i asıl ve malumu gerekli kılar. 
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JOHN STUART MİLL’DE SAYININ TEMELLENDİRİLMESİ

Özgüç Güven*

JOHN STUART MILL’S FOUNDATION OF NUMBER

ABSTRACT
In this paper, I will deal with Mill’s foundation of number. In contrast to other 
philosophers before him, Mill founded number on empiricist and a posteriori 
grounds. In order to examine Mill’s views on number, I’ll first give a brief 
account of Mill’s epistemology and then I’ll analyse his arguments concerning 
forming numbers. At last I’ll try to make a critical assessment his foundation of 
numbers. 
Key Words: Mill, Number, Foundation of Arithmetic, Naturalism

ÖZET
Bu çalışmada, Mill’in sayı anlayışını ele alacağız. Mill, kendinden önceki filo-
zofların tersine sayıyı, deneyci ve a posteriori temeller üzerinde oluşturur. Çalış-
mamızda Mill öncesinde sayıya ilişkin yaklaşımlara ve Mill’in sayıyla bağlantılı 
bilgi kuramsal görüşlerine değindikten sonra, Mill’de sayının kuruluşunu ince-
leyeceğiz. Sonrasında ise Mill’e yapılan eleştirileri ve Mill’in sayı anlayışının 
günümüzdeki geçerliliği üzerinde duracağız.
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Genellikle, aritmetiğin her bakımdan güvenli olduğunu düşünürüz. Aritmetiğin 
temeli sayı olduğundan, sayı işlemleri de bu güvenden payını alır. Gerçekten de arit-
metikte yapılan bütün sayı işlemleri kesinlik taşır ve kanıtlanabilirdir. Sayı işlemle-
rine ilişkin bu berraklık, “sayı nedir?” diye sorulduğunda yerini belirsizliğe bırakır. 
Öyle ki, sayının ne olduğu konusunda farklı açıklamalar yapılmış olmasına karşın 
bütünüyle benimsenen, doyurucu bir cevap bulunmamaktadır. Aritmetik gibi kesinli-
ğin ve şaşmazlığın olduğu bir bilimin temellerindeki bu kesinsizlik sayıyı felsefi bir 
soruna dönüştürür.

Yazılı kültür oluşturmuş her uygarlıkta, sayıların kullanıldığı görülmüştür.1 Bu 
açıdan sayı düşüncesi insanlık kültürünün en temel öğelerinden biridir. Hem sayı 
işlemlerinin dikkat çekici kesinliği, hem de sayıların kültürdeki yeri, filozofların sa-
yıların neliğine yönelik akıl yürütmelerine yol açmıştır. Dolayısıyla, felsefe tarihi 
boyunca pek çok filozof sayıyı temellendirme amacıyla farklı yaklaşımlar geliştir-
miştir.2 Bu yaklaşımlar çeşitli kategorilerde3 sınıflandırıldığında önemli bir geleneğin 
deneycilik olduğu görülür.

Deneyci filozofların sayıya yaklaşımları eş biçimli değildir. Bu filozofların ara-
larındaki en belirgin ortaklık, sayıları dolaylı ya da doğrudan duyusal deneyimle 
ilişkilendirmeleridir. Ancak, duyu verilerinin ne tür yapılar olduğu ve hangi işlem-
lerden geçerek sayılarla ilişkilendirildiği, deneyci filozoflar arasında büyük farklara 
yol açar. İşte Mill’in doğalcı [naturalism] deneycilik anlayışında sayı ve sayı tüm-
celeri, diğer deneyci filozoflardan farklı olarak a posteriori yapılar olarak ele alı-
nır. Bu bağlamda çalışmamızın amacı ‘radikal deneyci’ olarak değerlendirilen John 
Stuart Mill’in (1806-1873) sayıya ilişkin görüşlerini incelemek ve değerlendirmesini 
yapmaktır. Amacımıza uygun olarak, ilkin Mill’e kadar sayı konusunda ileri sürülen 
görüşleri ekolleri bağlamında kısaca ele alacağız. Ardından bilgi kuramı açısından 
Mill’in sayıyla bağlantılı temel düşüncelerini değerlendirerek, sayıyı hangi zeminde 
oluşturduğunu göreceğiz. Daha sonra sayı anlayışı nedeniyle Mill’e yapılan eleştiri-
leri konu edeceğiz. En son olarak ise Mill’in sayı anlayışının günümüzdeki yeri ve 
geçerliliği hakkında değerlendirme yapacağız. 

1 Bkz.: Fernando Q. Gouvêa “The Origins of Modern Mathematics”, The Princeton Companion to 
Mathematics, Ed. Timothy Gowers, Princeton, Princeton University Press, 2008, s. 77.

2 Kitcher’ın da belirttiği üzere sayıyı temellendirme çabaları son derece üretken sonuçlara ulaşmıştır. 
Bu çalışmalar, özellikle 19. ve 20. yüzyılda mantık alanında önemli gelişmelere zemin hazırlamıştır. 
Bkz.: Philip Kitcher, “Mathematical Naturalism”, History and Philosophy of Modern Mathematics, 
Ed. William Aspray, Philip Kitcher, Markham, The University of Minnesota Press, 1998, s. 293.

3 Matematik felsefesindeki farklı geleneklerin bir listesi için Bkz.: J. R. Lucas, Conceptual Roots of 
Mathematics, London,  Routledge, 2000 s. 437-441.



John Stuart Mill’de Sayının Temellendirilmesi  321

I. Mill’den Önce Sayının Temellendirilmesi

Mill’den önce sayı konusunda önemli görüşlere Platon, Aristoteles, Descartes, 
Leibniz, Locke, Hume, Kant’ta rastlanır.

Sayının temellendirilmesine ilişkin önemli geleneklerden biri Platoncu gerçek-
çiliktir. Bu anlayış Platon’un idealar kuramına dayanır. Bilindiği gibi idealar, fiziksel 
gerçeklikten bağımsız varlık alanında duran, bilgisine ancak düşünülerek ulaşılan 
formlardır. Fiziksel dünyada yer alan bir fiziksel nesne, ideadan pay aldığı ölçüde 
ideaya yaklaşır. Buna karşın hiçbir fiziksel nesne tam olarak ideaya benzemez. Çünkü 
fiziksel dünya oluş durumundadır; bu yüzden burada yer alan her nesne, değişir ve 
bozulur. Oysa formlar bozulmadan kalır. Dolayısıyla, fiziksel dünyadaki olup biten 
bir değişim formların durumunu etkilemez. Bu bağlamda sayılar Platon açısından 
birer ideadır. Fiziksel dünyadaki hiçbir sayı temsili, rakam sayının ideası değildir. 
Dolayısıyla bunların hepsi ortadan kalksa bile sayı ve sayı bağıntıları değişmeden 
varlığını sürdürür.  

Aristoteles, Platoncu formları fiziksel nesnelerin içine yerleştirir. Fiziksel nes-
nelerden, formları çekip çıkaracak olansa soyutlama yetisidir. Dolayısıyla formlar, 
fiziksel şeylerden bağımsız değil, onlardan soyutlanarak elde edilir. 

Descartes, sayıları insan zihninde doğuştan [innate] idealar olarak görür.4 Bu 
düşünceleri açığa çıkaran ve üzerine düşünerek sonuçlar çıkaran sezgidir. 

Locke açısından sayı, en basit ve genel ideadır.5  Sayı, aynı zamanda cisimlerin 
birincil niteliklerinden biridir.6 Locke’a göre, birliğin basit ideasından başlarız ve 
ideayı kendisiyle birleştirerek 2, 3, 4, 5 kompleks idealarını oluştururuz. 

Leibniz de, Descartes gibi sayıların insan zihninde doğuştan bulunduğunu sa-
vunur.7

Hume açısından sayı ya da kendi deyişiyle ‘nicelikte orantı’ idealar arasında bir 
bağıntıdır. Sayılar, soyut bilimin nesneleridir, bu bakımdan Hume, sayıya ilişkin akıl 
yürütmeyi soyut akıl yürütme olarak görür.

Kant ise, sayıyı sentetik a priori bir inşa olarak görür.8

Yukarıda sıraladığımız görüşleri ışığında filozofları bir araya toparladığımızda, 
Platon, Descartes, Leibniz, akılcı çizgide; Aristoteles, Locke ve Hume, deneyci çizgi-

4 Bkz.: Deborah A. Boyle, Descartes on Innate Ideas, London; New York, Continuum, 2009 s. 141.
5 Bkz.: Locke, An Essay Concerning Human Understanding, Dublin, Tegg and Son, 1836, Book II, Ch 

16, 1, s. 127.
6 Bkz.: Locke, a.e., Book II, Ch 8, 9, s. 75.
7 Leibniz’den aktaran, Dionysios Anapolitanos, Leibniz: representation, continuity and the spatiotem-

poral, Dordrecht; Boston: Kluwer Academic Publishers, 1999, s. 98.
8 Kant’ta sayının temellendirilmesi için Bkz.: Özgüç Güven, “Kant’ta Sayının Temellendirilmesi”, 

Şafak Ural’a Armağan, İstanbul, Alfa, 2012, s. 311-321.
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de; hepsinin dışında yer alan Kant ise kendine özgü bir çizgide durur.9 Acaba Mill’in 
bu bağlamda yeri neresi olmalıdır? Çalışmamızın hemen girişinde Mill’in radikal bir 
deneyci olduğunu belirtmiştik. Ne var ki, Mill aşağıda daha ayrıntılı ele alacağımız 
yaklaşımından ötürü diğer deneycilerden ayrılır. Locke ve Hume, matematiksel doğ-
rulukları analitik yargılar olarak ele almışlardır. Onlar açısından matematiksel bilgi a 
priori bilgidir. Bu açıdan matematiği a priori olarak görme, akılcı olsun, deneyci ol-
sun yukarıda sıraladığımız bütün filozofların ortak yanıdır. İşte tam bu noktada Mill, 
kendinden önceki gelenekten kopar. Mill açısından matematik, hatta mantık a pos-
teriori bir bilimdir. Mill, matematiği, hiçbir özel form ya da yetiye başvurmaksızın 
gündelik yaşam bilgisi üzerine kurmuştur. Öte yandan, gelenekten böylesi bir kökten 
kopuş, eleştirileri hatta alaysı yaklaşımları10 da beraberinde getirmiştir. Şimdi Mill’in 
görüşlerine daha yakından bakalım.

II. Mill’in Sayıyla Bağlantılı Temel Görüşleri

Yukarıda belirttiğimiz gibi Mill, doğalcı bir anlayışı benimsemiştir. Kendisi de 
çağdaş doğalcılardan olan Kitcher doğalcılığa ilişkin şu belirlemeleri yapar:11 

i) Doğalcılıkta, insan doğanın bir parçası olarak ele alınır.
ii) Doğalcılıkta, doğa bilimlerinin yöntemlerinden ve savlarından bağımsız fel-

sefi bilgiye kaynaklık edecek özel kaynaklar bulunmaz.
iii) Doğalcı filozof, bilim insanları, sanatçılar ve politikacılarla işbirliği içinde 

çalışarak belli bir anda ortaya çıkan dünya sorunlarını çözmeye çalışır.
Doğalcı anlayış uyarınca, “İnsanlar, bilimde çalışılan doğal nedensel düzenin 

parçalarıdır. (...) İnsan zihni basit ve yalnızca doğanın bir parçası ise, bu durumda 
doğal dünyanın hiçbir a priori bilgisi olamaz.”12

9 “(...) [Platon’dan Kant’a kadar büyük filozoflar] her matematiksel doğruluğun ilkesel olarak insan 
zihninin erişimine açık olduğuna inandılar. Bu her matematiksel doğruluğun gerçekte keşfedilir ol-
duğuna ya da yetişmiş her matematikçinin, kanıtını anlayabileceği her doğruluğu keşfedebileceği 
anlamına gelmez. Bu daha çok, genellikle varsayıldığı üzere, her matematiksel probleme yanıt vere-
bilen ve tüm akıllı insanlara uygulanabilen rutin yöntemler bulmanın, ilkesel olarak mümkün olma-
sıdır. Platon’un da bu yönde kendi umutları vardı ve diyalektiği geliştirdi. Leibniz bunu ünlü ‘Haydi 
hesaplayalım!’la ifade etmiştir. Kant ‘Haydi ilgili kavramları inşa edelim!’ ve Mill ise ‘Tümevarımın 
kurallarını en yüksek genellikle uygulayalım!’ demiş olmalıdır. “Imre Lakatos, Problems in the Philo-
sophy of Mathematics, Amsterdam, University of London, 1967, s. 119-120.

10 Frege, Mill’i ‘zencefilli çörek ya da çakıltaşı aritmetiği’ yapmakla itham eder. [Frege, Aritmetiğin 
Temelleri, çev. Bülent Gözkân, İstanbul, YKY, 2007, s. 83.]

11 Philip Kitcher, “Mill, Mathematics and the Naturalist Tradition”, The Cambridge Companion to Mill, 
ed. John  Skorupski, Cambridge; New York, Cambridge University Press, 1998. s. 58.

12 John  Skorupski, John Stuart Mill, London; New York,  Routledge, 1989, s. 5.
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Bir başka tanıma göre doğalcılık, “her türlü a priori bilginin reddedilmesidir.”13

Mill’in doğalcılık anlayışı yukarıda sıraladığımız tüm açıklamaları kapsar. Bu 
bağlamda Mill’i doğalcı kılan felsefesindeki temel öncülleri şöyle sıralayabiliriz:

i) Bildiğimiz her şey gündelik duyu bilgisine geri götürebilir; bu yüzden tüm 
insan bilgisi deneyime dayanır. Bu nedenle hiçbir a priori bilgi olamaz.

ii) Dış dünyanın14 bilgisi duyumlarla bilinir. Buna karşın dış dünyanın varlığını 
kanıtlamanın bir yolu bulunmaz, fakat aynı şekilde var olmadığının da kanıtı yoktur.

iii) “Dil ve mantıkta yansıtılan dünyanın ontolojisi, bildiğimiz dünyanınki 
gibidir.”15

iv) Duyumlardan alınan basit veriler, zihinde kompleks düşüncelere dönüşür. 
Öyleyse, “her türlü ilke, şeylerin ve niteliklerinin sistematik doğasına dayanır. Dola-
yısıyla, bu ilkelerin doğrulukları son kertede dünya hakkında bir olgudur ve dünya-
daki şeyler; tüm metafizik olgular hatta en derinleri bile, dünya ve içindeki varlıklar 
hakkındadır.”16

v) Gündelik deneyimde verilen fenomenler arasında zorunlu bağıntılar bulun-
maz. Fenomenler arasında bağıntı kurmamızı ve kurulan bağıntılardan çıkarım yap-
mamızı sağlayan, anlık deneyim ya da bellektir. Deneyimden yapılan genelleme ise 
tümevarımdır. Tümevarıma dayalı düşünme, insanın hayat mücadelesi içinde vazge-
çilmez koşuludur. Bu çerçevede Mill açısından tüm insan bilgisi, tek tek saymalı tüme-
varım [enumerative induction] aracılığıyla elde edilir. Tek tek saymalı tümevarımda bir 
nesneye ilişkin belli bir durumun sürekli gözlemi, o durumun o nesnenin bir özelliği 
olduğu çıkarımının yapılmasını sağlar. Sözgelimi, sarıdan farklı günebakan gözlenme-
mesi, sarılığın günebakanların bir özelliği olduğu çıkarımı yapılmasını sağlar. 

vi) Doğruluklara ulaşmanın biricik koşulu tümevarımdır. Doğruluklar, deneyim-
de sınama yoluyla geçerlik kazanır.

vii) Tümevarıma dayalı bilgi asla kesin değildir, yalnızca olasıdır. Yine de, hiçbir 
başka bilgi türü, tümevarım aracılığıyla kazanılan bilgiden daha güvenilir değildir. 

viii) Her tümevarımda örtük bir ilke bulunur. Bu ilke, doğanın akışı ve evrenin 
düzeni içinde, bazı gerçekleşen durumların, benzer koşullar yeterli ölçüde sağlandı-

13 Ronald N. Giere, “Naturalism”, A Companion to the Philosophy of Science, Ed. W. H. Newton-Smith, 
Malden, Mass, Blackwell Publishers, 2000, s. 308.

14 Morris Kleine, Mill’in dış dünya kavramından ne anladığını şöyle açıklar: “Mill’e göre, bir kimsenin 
dış dünya kavramını, herhangi bir anda, mevcut duyumlarından daha çok mümkün duyumlarından 
oluşturulur. Yalnızca o kimsenin anlık olarak duyumsadıklarından değil, hareket ettiğinde ya da başını 
döndürdüğünde duyumsayabileceklerinden de oluşturulur. Madde, duyumun kalıcı olanağıdır. Bellek 
bu çeşit bilgide görev alır.” Morris Kleine, Mathematics and the Search for Knowledge, New York, 
Oxford University Press, 1984, s. 18.

15 Fred Wilson, “John Stuart Mill”, (Çevrimiçi), http://plato.stanford.edu/entries/mill/#LanLog., 30.09.2012.
16 Fred Wilson, a.g.e.
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ğında yeniden gerçekleşeceğidir.17

Bu genel çerçeveden sonra, ileride ele alacağımız sayı tümcelerine hazırlık ol-
ması açısından Mill’in tümcelere dair görüşlerine bakalım.

Mill, tümceleri sözel [verbal] ve gerçek [real] olmak üzere ikiye bölümler.18 
Türü ne olursa olsun her tümce gündelik duyu deneyimimizle sağlanır. 

Sözel tümceler, 
a) yalnızca tanımla doğru olan, 
b) hakiki içerikleri olmayan,
c) dünya hakkında bildirimde bulunmayan tümcelerdir.19

d) olgularla ilgili değil, adların anlamıyla ilgilidir. 
Mill’in tümceler arasında yaptığı ayrımı destekleyen bir başka ayrımı adlara iliş-

kindir. Buna göre Mill, adın anlamı [connotation] ve gönderimi [denotation] arasında 
ayrım yapar. Adın anlamı, bir niteliği anar [connote], gönderimi ise o niteliğe sahip 
şeylere gönderme yapar [denote].20 Sözgelimi, beyaz, beyazlık21 niteliğini anarken, 
beyazlığa sahip tüm cisimlere gönderme yapar. Mill’e göre bazı adlar, hiçbir niteli-
ği anmadan nesneye gönderim yapabilir; sözgelimi, ‘Dartmouth’ böylesi bir addır.22 
Benzer biçimde, Mill açısından gönderimi olmayan ama anlamı bulunan adlar da 
bulunur.

Mill’e göre, adlar ile gösterimlerinin [signification] bütünüyle kurgusaldır. Bu 
yüzden, tanımlarla kurulan sözel tümceler açısından doğruluk kullanıma ya da uzlaş-
maya uygun olup olmama durumuyla ilgilidir. 

Gerçek tümcelere gelince, tekil şeyleri gösterenler ile yüklemin, öznede anılma-
yan [connote] bir özelliği andığı tüm tümceler gerçek tümcelerdir. Bu tür bir tümce:23

a) Tümcede geçen ada, adda anılmayan nitelikler yükler.
b) Bilgimizi çoğaltır.
c) Nesneler arasında kurulan yeni bağıntıları açıklar.
d) Öğreticidir. 
Mill, beş çeşit gerçek tümce türü olduğunu belirtir.24 Bunlar: varoluş, zamanda 

sıra, mekanda sıra, nedensellik ve benzerlik bildirir. Mill’in verdiği bazı gerçek tüm-

17 Bkz.: J. S. Mill, A System of Logic: The Collected Works of John Stuart Mill, Vol. 7, ed. J. M. 
Robson,Toronto, University of Toronto Press, 1973, Book III, Ch. iii. §1, s. 306.

18 Bu bölümleme Mill’in belirttiği üzere [Bkz.: Mill, a.g.e, Book I, Ch. Vi. §5, s. 116.] diğer filozofların 
analitik-sentetik ayrımına karşılık gelir. 

19 Bkz.: Mill, a.g.e, Book I, Ch. vi. §1, s. 109.
20 Bkz.: Mill, a.g.e, Book I, Ch. ii. §5, s. 36.
21 ‘Beyaz’ adının bir anlamı varken ‘beyazlık’ın bir anlamı bulunmaz çünkü ‘beyazlık’ın kendisi bir 

nitelik olduğundan onunla anılabilecek bir nitelik bulunmaz. Bkz.: Mill, a.g.e, Book I, Ch. ii. §5, s. 30.
22 Bkz.: Mill, a.g.e, Book I, Ch. ii. §5, s. 31.
23 Bkz.: Mill, a.g.e, Book I, Ch. vi. §5, s. 116.
24 Bkz.: Mill, a.g.e, Book I, Ch. vi. §2, s. 109. 
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ce örnekleri şunlardır: olgulara ilişkin tüm tümceler, “Bütün insanlar ölümlüdür”25, 
“Bir uzayı iki düz çizgi çevreleyemez”26, “Başlangıcı olan her olgunun bir nedeni 
bulunur”27, “Aynı tümce aynı anda hem doğru hem yanlış olamaz.”28 Tüm bu tüm-
celer Mill’e göre dünya hakkında bir öne sürümde bulunduklarından gerçek tümce-
lerdir.

Mill’in sayıyla bağlantılı başlıca görüşlerini konu ettikten sonra, artık Mill’de 
sayının temellerini ele almaya hazırız. 

III. Sayının Temelleri

Belirttiğimiz gibi Mill’in genel felsefi tavrı doğalcılıktır. Bu bakımdan aritmetik 
ve sayı da doğalcı yaklaşımla açıklanır. Buna göre Mill açısından aritmetik, yığınlar-
la29 [agglomerations] ilgili doğa yasalarını konu eder.

Bu bağlamda Mill’e “bir sayı adı ne anlama gelir?” diye sorulduğunda, yanıtı 
“bir sayı adı, şeylerin yığınına ait bazı özellikleri çağırmaktadır”30 biçimindedir. Do-
layısıyla, Mill açısından sayılar, nesne yığınlarının özelliklerini ele alır. Bir özellik 
ise “yığının oluşturulduğu ayırt edici yoldur.”31 Buradaki yol vurgusu dikkat çeki-
cidir. Her yol, yığının nasıl bir araya getirildiğini tarif eder. Diyelim ki, elimizde 
‘iki’ adını verdiğimiz çakıl taşı yığışımı [aggregate] olsun, bu durum, ‘iki’, yığışımı 
oluşturmak için bir çakıl taşına, başka çakıl bir taşının eklenmesi gerektiğini bildirir. 
Her bir yığışım, bölümlenebileceği birimler üzerinden değerlendirilir. Sözgelimi 52 
kart ile bir deste iskambil kâğıdı aynı nesneye gönderimlerine rağmen birbirinden 
farklıdır. Mill, ‘2+1’ ile ‘3’ ün nesnelerin aynı yığışımına gönderme yaptığına fakat 
aynı fiziksel olgu olmadıklarına işaret eder. ‘2+1’ ile ‘3’ aynı nesnelerin adıdır ama 
bu nesneler iki farklı durumdadır. “Aynı şeylere gönderme yapsalar da [denote], an-
lamları [connotation] farklıdır.”32

Mill açısından bir sayıyı oluşturma yolları sayısızdır. Buna karşın bu yollardan 
biri bilindiğinde, diğerleri tümdengelimsel olarak belirlenebilir. Görüldüğü gibi Mill, 
sayıları, toplulukların [collection] sayıları olarak görmektedir.33 Peki, “sayılar nasıl 

25 A.e.
26 Bkz.: Mill, a.g.e, Appendix A, s. 1084.
27 Bkz.: Mill, a.g.e, Book III, Ch. v. §2, s. 325.
28 Bkz.: Mill, a.g.e, Book II, Ch. vii. §5, s. 277.
29 Mill, nesne toplulukları için ‘agglomeration’ (yığın) ve ‘aggregate’ (yığışım) terimlerini eş anlamlı 

kullanır. Biz de metin içinde  Mill’in kullanımına bağlı olarak kimi zaman ‘yığın’ı kimi zaman ‘yığı-
şım’ı kullandık.

30 Mill, a.g.e., Book III, Ch. xxiv, §5, s. 611.
31 A.e.
32 Mill, a.g.e., Book II, Ch. vi, §2, s. 256.
33 Mill, a.g.e., Book II, Ch. Vi, §2, s. 256.
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oluşturulur?” şimdi bu sorunun yanıtını arayalım.
Mill açısından sayı bilimi; hatta tümdengelim yapılan bilimler bile, tümevarıma 

dayanır ve bu bilimlerdeki ilk ilkeler deneyimden yapılan genelleştirmelerdir: “Bu 
[2+1=3] sabit ve önceki deneyimlerden bilinen bir doğruluktur; bir tümevarımsal 
doğruluktur ve bu tür doğruluklar sayı biliminin temelidir.”34 Bir sayı tanımında öne 
sürülen olgu, fiziksel olgudur. O halde Mill, sayının elle tutulur ve gözle görülebilir 
fenomenlere gönderme yaptığında ısrar eder:35

“Sayıların her biri, iki, üç, dört, ...vb. fiziksel bir fenomene gönderme yapar ve bu feno-
menlerin fiziksel bir özelliği anar [connote]. Örneğin, iki tüm çift şeylere ve on iki tüm 
düzinelere gönderme yapar. Onları böylesi yapan fiziksel bir şeydir.”36

“Bu bilimin temel doğruluklarının tamamı duyuların tanıklığına dayanır; bu doğruluklar, 
herhangi bir sayıdaki nesne, gözlerimize ya da parmaklarımıza gösterilerek kanıtlanır. 
Örneğin on top, ayrıştırma ve yeniden düzenleme [re-arrangement] ile duyularımıza top-
lamı on olan tüm farklı sayı kümlerini sunar.”37

Görüldüğü gibi Mill, matematiğin fiziksel gerçeklik hakkında olduğu düşün-
cesindedir. Matematiksel bilgi yüksek derecede genellemelerden oluşsa da duyusal 
deneyime dayanır. Bununla birlikte Mill, duyusal deneyimin nesnesinin ham bir bi-
çimde sayıları oluşturduğunu söylemez. Sayı, yığını oluşturan ayırt edici yolla ilişki-
lendirilir. Bu yolun belirlenmesinde zihnin, bellek ve duyu verileri birlikte iş görür. 
Bu süreç sonrasında elde edilen ürünler yaşam pratiği içinde sayısız defa sınanarak 
doğrulanır. 

Mill açısından sayılar aşağıdaki özellikleri taşır:  
i) Sayılar nesnelerin sahip olduğu genel özelliklerden biridir. Nasıl, spor siyah 

bir otomobilin, spor ve siyah olması birer özelliği ise aynı şekilde sayılar da nesne-
lerin birer özelliğidir.

ii) Mill, ‘ideal birimler’ düşüncesini benimsemez. Sayılar, sıradan nesnelerin 
sayılarıdır. Bu yüzden, her sayı bir somutluğa karşılık gelir:

“Tüm sayılar bir şeyin sayısı olmak zorundadır: soyut sayı gibi şeyler yoktur. On, on 
cisim ya da on ses ya da on nabız atışı anlamına gelmelidir. Fakat her ne kadar sayılar bir 
şeyin sayısı olmak zorunda olsalar da, herhangi bir şeyin sayısı olabilirler. Bu yüzden, 
sayı tümceleri şu dikkat çekici özgünlüktedir: Bu tür tümceler deneyimimizle bilinen her 
şeyle; tüm nesnelerle, her türden var oluşla ilgilidir.”38

34 Mill, a.g.e., Book II, Ch. Vi, §2, s. 256.
35 Mill bu görüşünü ileri sürerken, duyular aracılığıyla fiziksel fenomenler arasında her zaman ayrım 

yapılamayacağının farkındadır. Sözgelimi, kendi verdiği örnek yüz iki at ile yüz üç at arasındaki farkı 
duyuların algılamayabileceğidir.

36 Mill, a.g.e., Book III, Ch. xxiv, §5, s. 610.
37 Mill, a.g.e., Book II, Ch. Vi, §2, s. 256.
38 Mill, a.g.e., Book II, Ch. Vi, §2, s. 254.
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“Nesne topluluklarını [collection] iki, üç ya da dört olarak adlandırdığımızda, onlar soyut 
anlamda iki, üç ya da dört değildir. Yalnızca belli türde şeylerin ikisi, üçü ya da dördüdür; 
çakıl taşları, atlar, inç, pound ağırlıktır. Sayı adının gönderme yaptığı, verilmiş belli türde 
tekil nesnelerin bir yığışımı [aggregate] üretmek için bir araya getirilmek zorunda olduğu 
tarzdır.”39

iii) Mill’e göre sayıya ait özelliği, ilgili olduğu nesneler de taşır. Sözgelimi, dör-
dün yarısının iki olması, dördün temsil ettiği tüm nesneler için, dört saat, dört mil vb. 
geçerlidir. Dört sayısının her özelliğini, sayısı dört olan nesneye yüklenebilir.

iv) Mill açısından sayılar genel terimlerdir. Bu bakımdan sayı, tek bir nesneye 
gönderim yapan tekil bir terim değildir. Öyleyse her sayı, çeşitli türden nesnelere 
ilişkin olabilir.

v) Mill, her sayının deneysel karşılığı olabileceğini düşünür. 
vi) Her sayı iki şeyden oluşur: Bunlar, adın açıklaması ve olgunun öne sürülme-

sidir.40

vii) Mill’e göre her sayı, büyüklükte onun bir altındaki sayıya bir birim eklen-
mesi oluşturularak düşünülür ve oluşumun bu yolu seride tuttuğu yeriyle taşınır.

Mill açısından her aritmetik tümce başka bir deyişle aritmetiksel bir işlemin 
sonucu olan her açıklama, verilen sayının oluşumunun yollarından [modes] birinin 
bildirimidir.41

Yukarıda tümceleri, sözel ve gerçek olmak üzere ikiye ayırmıştık. Mill sayı tüm-
celerin dilsel yapılar olduğuna yönelik eğilimlere karşı çıkar. Dilsel anlayış uyarınca 
aritmetiksel bir tümce, sözgelimi ‘2+1=3’ ne bir doğruluk, ne de gerçekten var olan 
bir olgunun dile getirilişidir; yalnızca üç sözcüğünün tanımıdır. Bu tanım insanlar 
arasındaki uzlaşımın sonucudur. Mill bu görüşü paylaşmaz. Mill için aritmetik top-
lamlar sözel değil, gerçektir.  Bu bakımdan ‘2+1=3’  tümcesi fiziksel yığınlar hak-
kındadır. Mill’e göre bu tümcede varsayılan aritmetik teorem şöyledir: “Duyulara 0

 

0 
0 etkisi yapan nesne toplulukları [collection] bulunur bundan dolayı 0

 0 
0 iki parçaya 

bölümlenerek 0  00 olabilir.”42

Mill, aritmetiğin tümcelerine ilişkin şu belirlemeyi yapar: “Sayı biliminin tüm-
celeri sözel değil, deneyimden yapılan genelleştirmelerdir.”43 Dolayısıyla aritmetik-
teki her tümce sentetik ve deneyseldir. Bu bakımdan matematik kesin ve zorunlu 
değildir. Mill şöyle demektedir:

39 Mill, a.g.e., s. 611.
40 Bkz.: Mill, a.g.e., Book III, Ch. xxiv, §5, s. 610.
41 Bkz.: Mill, a.g.e., Book III, Ch. xxiv, §5, s. 611.
42 Mill, a.g.e., Book II, Ch. Vi, §2, s. 257.
43 Mill, a.g.e., Book II, Ch. vi, §2, s. 253.
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“Neden kesin bilim olarak adlandırılıyorlar? Neden, akıl yoluyla elde edilebilir en yüksek 
güvenceyi dile getirmek için matematiksel kesinlik ve kanıtlamanın delilini [evidence of 
demonstration] ortak ifadeler olarak kullanılıyor? Neden matematik ve matematiğin ara-
cılığında (bazı) doğa felsefesinin bazı dalları neredeyse tüm filozoflarca, tümdengelimsel 
bilimlere dönüştürülüyor, deneyim ve gözlemin delillerinden bağımsız düşünülüyor ve 
zorunlu doğruluk sistemleri olarak nitelendiriliyor.”44

Mill açısından cebirsel doğruluklar her türden nesne için geçerlidir. Bunun için 
tek koşul nesnenin eşit parçalara bölünebilmesidir. Eşit parçalara bölünebilen şey, 
x, a, b,... vb. biçimde bir göstergeyle sembolleştirilebilir. Sembolleştirirken bu şe-
yin parçalarının sayısını bilinmesine gerek olmadığı halde, bu göstergeye, sözgeli-
mi, 2(a+b) = 2a + 2b gibi, her türlü cebirsel formül uygulanabilir. Cebirde tek bir 
nesne için geçerli olan, tüm nesneler için geçerli olduğundan bu nesneler yerine tek 
bir gösterge kullanılabilir. Tüm akıl yürütme işlemi, göstergelere şeylerin özellikleri 
yükleme ile sağlanır.

Mill, tüm cebirsel denklemlerin iki doğruluktan çıktığını öne sürer. Bunlar:45

i) “Eşitlere, eşitler eklenirse eşitlik aynı kalır”
ii) “Eşitlerden, eşitler çıkarılırsa eşitlik bozulmaz” tümceleridir. 
Bunun yanı sıra Mill, doğrulukların kökeni olduklarını öne sürerek şu aksiyom-

ları46 verir:47

i) “Eşitlerle yapılan toplamlar eşit sonuç verir.”48 
ii) “Eşitlerin farkları da eşittir.” 
Bir başka yerde de aksiyomlar şöyle dile gelir:49

i) “Aynı şeye eşit olan şeyler birbirlerine de eşittir.”
ii) “Eşitlere, eşitler eklenirse eşitlik aynı kalır”
Mill aksiyomların neler olduğunu belirlemede ikircikli görünse de, deneyimden 

tümevarımsal doğruluklar elde edildiği ve bu doğruluklardan tümdengelim yoluyla 
başka doğruluklara gidildiği konusunda nettir. Bu bakımdan yukarıdaki doğruluklar 
şu özellikleri taşır:

i) Ne dilin, ne de göstergelerin, bütünüyle şeylerin özellikleridir.
ii) Tümevarım yoluyla deneyimden elde edilmiş aksiyomlardır.
iii) Doğrulukları duyularda her durumda çok açıktır.
iv) Tüm fenomenler için doğrudur.

44 Mill, a.g.e., Book III, Ch. v, §1, s. 324.
45 Mill, a.g.e., Book II, Ch. vi, §2, s. 255.
46 Mill’e göre akisyomlar dünyayı nasıl algıladığımızla ilgilidir, bu nedenle  sınırları duyunun sınırlarına 

koşuttur.
47 Mill, a.g.e., Book II, Ch. vi, §2, s. 258.
48 [The sums of equals are equal].
49 Mill, a.g.e., Book III, Ch. xxiv, §5, s. 610.
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v) Her aritmetik işlemi bu aksiyomların uygulanımıdır. 
Mill’e göre sayı bilimi diğer kanıtlamalı bilimlerden farklı olarak kategorik bir 

kesinlik taşır.50 Aslına bakılırsa bu kategorik kesinlik özel türde bir kesinliktir. Çünkü 
Mill, bu kesinliği bir tür koşullu kesinlik olarak görür. Bu koşul ise, tüm sayı tümce-
lerinin onsuz hiçbir sayı tümcesinin doğru olamayacağı bir koşul taşımasıdır. Üstelik 
bu koşul yanlış da olabilir. Mill, bu koşulu “1=1” olarak açıklar. Bir başka türlü dile 
getirilişiyle “tüm sayılar, aynı sayıların ya da eşit birimlerin sayılarıdır.”51

IV. Mill’in Sayı Anlayışına Yönelik Eleştiriler

Mill’in sayı konusundaki görüşlerine en ciddi eleştirileri Aritmetiğin Temelleri 
eserinde Frege yöneltmiştir. Frege, Mill’i şu bakımlardan eleştirmiştir:

i) Frege’ye göre sayı ifadeleri şeylerin özelliklerine yüklenemez.52 Yukarıda be-
lirttiğimiz gibi, Mill açısından sayılar, yığınların özellikleridir. Frege, Mill’in bu gö-
rüşüne karşı çıkar. Kessler’in görelelik argümanı olarak adlandırdığı53 bu eleştiriye 
göre sayı bir özellik olamaz. Çünkü verilen bir nesnenin belli özelliği taşıyıp taşıma-
dığı bellidir. Oysa, sayı için belirlilik durumu bulunmaz. Frege’ye göre, sözgelimi, 
bir deste kart alıp sayısı  sorulduğunda türlü  türlü yanıtlar alınabilir. Bu yüzden sayı 
özellik olamaz. 

ii) Frege’nin bir başka eleştirisi, Mill’in tüm aritmetik tümcelerin kökeninde ol-
duğunu düşündüğü “eşitlerle yapılan toplamlar eşit sonuç verir” aksiyomunun, tüm 
aritmetik tümceleri türetmek için yeterli olamayacağıdır.54 Mill, bu aksiyomu ve her 
sayıyı büyüklükte bir altındaki sayıya bir birim ekleyerek oluşturma düşüncesini kul-
lanarak tek tek tüm sayıları türetir. Ancak, Frege bu işlemlerde bir eksiklik bulur:

 “Tanımlar: 1) 2, 1 artı 1’dir.
   2) 3, 2 artı 1’dir.
   3) 4, 3 artı 1’dir.
Aksiyom: Eğer eşit olanların yerine onların eşiti konursa, eşitlik korunur.
Kanıtlama: 2+2=2+1+1 (Tanım 1’den) = 3+1
(Tanım 2’den)=4 (Tanım 3’ten).
Demek ki, 2+2=4 (Aksiyomdan)
İlk bakışta, bu kanıtlama tümüyle, verilen tanımlarla ve aksiyomla inşa edilmiş gibi gö-

50 Bkz.: Mill, a.g.e., Book II, Ch. Vi, §2, s. 258.
51 A.e.
52 Bkz.: Frege, Aritmetiğin Temelleri, çev. Bülent Gözkân, İstanbul, YKY, 2007, s. 96.
53 Glenn Kessler, “Frege, Mill and the Foundation of Arithmetic”, The Journal of Philosophy, Vol. 77 

No. 2, 1980, s. 66.
54 Frege, a.g.e., s. 94.
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rünüyor. Ve yine bu aksiyom, Leibniz’in bizzat kendisinin başka bir yerde yaptığı gibi bir 
tanıma dönüştürülebilir. Sanki, 1, 2, 3, 4 hakkında tanımlarda yer alandan daha fazla bir 
şey bilmemize gerek yokmuş gibi gözüküyor.  Bununla birlikte, daha dikkatle baktığı-
mızda, kanıtlamada, ayraçların ihmal edilmesi yüzünden saklı kalmış bir açık bulabiliriz. 
Tam kesinliği sağlamak içim kanıtlamayı şu şekilde yazmamız gerekir:
2+2=2+(1+1)
(2+1)+1=3+1=4
Burada eksik olan
2+(1+1)=(2+1)+1
önermesidir, bu da,
a+(b+c)=(a+b)+c önermesinin özem bir durumudur.”55

Görüldüğü gibi Frege, haklı olarak tümcelerin doğru olabilmesi için birleşme 
yasasının gerekliliğini savunur.

iii) Frege’nin bir başka eleştirisi, Mill’in sayıların fiziksel yığınlara gönderme 
yapmasına yöneliktir. Frege, Mill’in sayı konusundaki görüşlerinin her sayı için bir 
fiziksel olgu gözlemlemeyi gerektirdiğini ileri sürer.56 Yukarıda verdiğimiz örnek-
te, Mill 3 sayısını, nesne topluluklarının duyulardaki 0 

0 
0 etkisinin 0 00 biçiminde iki 

parçaya ayrılabilmesine bağlamaktaydı. Buradan yola çıkan Frege, Mill’e iki eleş-
tiri yöneltir. İlkinde Frege, Mill’i, yığınları yalnızca fiziksel anlamda ayrıştırmakla 
sorumlu tutar. İkinci eleştiriye göre ise Mill’in küçük sayılar için gözlemlenebilir 
olgular bulduğu varsayılabilir ama çok büyük bir sayı için, sözgelimi, 234,489,000 
için bir olgudan söz edilemeyeceğidir.

Shapiro, Frege’nin söz konusu eleştirilerini haksız bulur:

“Yukarıda gördüğümüz gibi, (...) Mill seslerden ve nabız atışlarından söz etmektedir. Bu 
nedenle aklında [fiziksel nesnelerden] daha geniş bir şey olmalıdır. Birleştirme ve ayrış-
tırma, küçük nesne topluluklarını aritmetik sonuçları genelleştirmenin yalnızca tipik bir 
örneğidir. Zihinsel olarak da ‘birleştirme’ ve ‘ayrıştırma’ yapabiliriz.”57

Shapiro, Frege’nin Mill’in söylediklerini fiziksel anlamda ele aldığına dikkat 
çekmekte haklı olsa da, Mill açısından hala sorunlu görünen yan, Mill’in ‘birleştirme’ 
ve ‘ayrıştırma’ terimlerinin anlamlarını açık kılmamasıdır. 

iv) Olgu-sayı bağıntısının bir başka sorunlu yanı 0 sayısıdır: “çünkü şimdiye ka-
dar hiç kimsenin 0 çakıltaşını gördüğünü veya ona dokunduğunu sanmıyorum. Doğal 
olarak Mill 0’ı anlam içermeyen bir şey yalnızca bir ifade tarzı olarak açıklayacaktı.”58 
0’ın yalnızca bir ifade olduğu, sözel olması anlamına gelir, bu ise Mill’in aritmetiğin 

55 Frege, a.g.e., s. 94.
56 Frege, a.g.e., s. 96.
57 Stewart Shapiro, Thinking About Mathematics, New York: Oxford University Press, 2000, s. 96. 
58 Frege, a.g.e., s. 97.
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gerçek tümcelerle ilgili görüşüyle çelişir.
Frege dışında Mill’e sayı konusunda yapılan diğer eleştirileri de söyle sıralaya-

biliriz: 
i) Belirttiğimiz gibi, Mill açısından her sayı, karşılık geldiği nesne topluluklarını 

temsil eder. Sonsuz sayıda sayı olduğuna göre, bu sayıların karşılık geldiği sonsuz 
topluluk olmalıdır. Sonsuz topluluğu hangi deneysel veri sağlayabilir. 

ii) Mill’in ‘sayı’ ifadesini kullanışıyla ilgili soruna Steiner dikkat çeker:

“Mantıksal form problemi ortaya çıkar çünkü matematikteki sayı sözcükleri özel adlar 
olarak (sayıların adları, rakamlar) işlev görürken, deneysel tasvirlerde (“üç yeşil yap-
rak”) sıfatlar olarak işlev görür. Bu, matematiği deneysel bir durumda kullanarak akıl 
yürütmeyi imkansız kılar görünen bir söz oyunudur. Bundan dolayı bazı yazarlar kendi-
lerini, ‘saf matematik’ ile ‘deneysel’ ya da ‘uygumalı’ matematik arasında ayrım yapmak 
zorunda hissetmişlerdir.”59

iii) Genel olarak Mill’e yapılan bir başka eleştiri ise, sayılar ve matematik konu-
sunda Mill’in formülasyonlarının kesin olmaması ve başlangıç düzeyinde işlemlerle 
uğraşmış olmasıdır.60

V. Günümüzde Mill’in Sayı Anlayışı

Doğalcı anlayışın günümüzde pek çok taraftarı61 varken, aynı durum Mill’in sayı 
anlayışı açısından geçerli değildir. Yukarıda yöneltilen eleştiriler göz önünde tutul-
duğunda, Mill’in sayı anlayışının günümüz açısından geçerliliği kuşkuludur. Bu kuş-
kulu durumun en belirgin nedeni, Mill’in matematiğe radikal deneyci yaklaşımıdır:

59 Mark Steiner, The Applicability of Mathematics as a Philosophical Problem, London, Harvard Uni-
versity Press, 1998, s.1 

60 Philip Kitcher, The Nature of Mathematical Knowledge, New York, Oxford University Press, 1983, s. 
3.

61 “Butterworth ve Dehaene gibi bazı çağdaş nörofizyologlar beyinlerimizde, evrimsel gelişimin ürünü 
olarak verilen, hayatta kalmaya yardımcı olan matematiksel içerikler olduğunu varsaydılar. Bu bilim 
insanlarına göre bizler, matematiksel tarzda düşünmek için basitçe donatıldık ama matematik yaptığı-
mızda bağımsız bir matematiksel doğruluklar alanını betimlemeyiz. David Papineau ve Hartry Field 
‘kurgucu’ [fictionalist] bir yaklaşım ileri sürdüler. Bu yaklaşıma göre matematik, nesnel doğrulukların 
bir  bütünü değil, yalnızca yararlı bir uydurma [fabrication] olarak görülmelidir. Kurguculuğun tersine, 
Penelope Maddy’nin doğalcılığı, matematik ve yönetmelerini  göründüğü gibi [at face value] aldığı-
mız konusunda ısrar eder. Ünlü ‘güçlü program’ın [Güçlü sosyoloji olarak da anılan, bilimsel bilgi 
sosyolojisi programı] savunucusu David Blorr, matematiği insan yaratımı olarak görür; matematik, 
çeşitli sosyal ilgilerimizi yansıtan sosyal bir yapıdır [construction]. Ruben Hersh ise bir tür insancılık-
tan [humanism] yanadır. Philip Kitcher, (...) insan pratiği üzerinde durur. Bu pratikler doğal dünyanın 
parçalarıdır ve olağan bilimsel araştırmaya  açıktırlar. “James Robert Brown, “Kitcher’s Mathematical 
Naturalism”, Croatian Journal of Philosophy (Croatian Journal of Philosophy), issue: 7 / 2003, s. 1-2.



332 Özgüç Güven

“Mill’in uzun süre gün yüzü görmemiş deneyci matematik felsefesini canlandırmak is-
teyenler olmuştur. Buna karşın matematiksel tümcelerin duyu izlenimleri üzerinde te-
mellendirilemeyeceği ve deneysel gözlemler yoluyla çürütülemeyeceği açık bir olgudur.  
Kapalı bir aralıktaki her sürekli fonksiyonun Riemann integrali olduğu hangi deneyimde 
verilir.”62

Millci aritmetiğin deneyimle olan doğrudan bağı nedeniyle, bugün Mill’in sa-
yıya ilişkin görüşleri hiç kimse tarafından bütünüyle benimsenmemektedir. Yine de, 
Mill’in görüşlerinde bazı değişikliklere gidilerek geçerli bir dizge kurulabileceğini 
savunanlar63 yok değildir. Bunlardan biri çağdaş doğalcılığın öncü ismi Kitcher’dir. 
Kitcher, “Mill’in aritmetik hakkındaki görüşlerinin, tatmin edici aritmetiksel doğru-
luklar ve aritmetiksel bilgi teorisini dönüştürülebileceği inancındadır.”64 Bu bağlam-
da Kitcher, Mill’in sayı anlayışında bazı düzeltmeler yaparak yeni bir doğalcılık ge-
liştirir. Kitcher, Mill’in matematiksel tanımların olgusal oldukları görüşünü kusurlu 
bulur. Bunun yerine, Mill’in tanımlar hakkındaki epistemolojik tezini, “aritmetiğin 
dayandığı tanımları kabul ederken, tanımların doğrulanabilmesi için, bu tanımların 
uygulanabilir olduğuna ilişkin deneysel kanıtımız olmak zorundadır” biçimde yo-
rumlar.65 Kitcher’in Mill’in görüşlerini gözden geçirdiği bir başka nokta, aritmetiksel 
ifadelerin anlamları konusudur. Kitcher bu konuda Mill’i şöyle günceller: “Belki de 
aritmetiğin ifadelerini, topluluk tiplerinin özelliklerini dile getiren değil, toplamala-
rın  [collectings] tiplerinin özelliklerini dile getiren olarak nitelemeliyiz.”66

Görüldüğü gibi, Mill’in sayı konusundaki görüşleri, olduğu gibi benimsenmeye 
uygun değildir. Buna karşın Mill’in görüşleri, matematiksel bilginin doğaya uygulan-
ması bakımından oldukça güçlüdür. Matematiksel bir ifadenin, sözgelimi bir hareket 
denkleminin doğada karşılığının oluşu, matematiğin doğadan türetilen tümevarım 
bilgisi olması yoluyla kolaylıkla anlaşılır. 

Her türlü eksik yanına rağmen, sayı konusunda yeni bir yol seçerek kendisinden 
önceki gelenekten farklı görüş ileri sürmesi ve modern doğalcılığın babası olması 
nedeniyle Mill, sayıyı temellendirme tartışmalarında hâlâ önemli yer tutmaktadır. 

62 Reuben Hersh, 18 Unconventional Essays on the Nature of Mathematics, New York: Springer, 2006, 
s. 77

63 Bu isimlerden bazıları, Reginald Jackson, David Bloor, Glenn Kessler. Ayrıntıı bilgi için Bkz.:  Philip 
Kitcher, “Mill, Mathematics and the Naturalist Tradition”, The Cambridge Companion to Mill, ed. 
John  Skorupski, Cambridge ; New York, Cambridge University Press, 1998, s. 101.

64 Philip Kitcher, “Arithmetic for the Millian”, Philosophical Studies, Vol. 37, 1980, s. 215.
65 A.e., s. 219.
66 A.e., s. 224.
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GİAMBATTİSTA VİCO VE ESKİ İNSANLARIN 
“ZİHİNLERİNE İNMEK’’*

Arzu İbişi Temelli**

GIAMBATTISTA VICO AND DESCENDING INTO THE 
MIND OF ANCIENT PEOPLE 

ABSTRACT
The purpose of this paper is to understand Giambattista Vico’s –one of the Italian 
major thinker in 18th century- idea of history regarding to his description of 
New Science. To investigate the ancient people’s mind takes place on the top of 
the Vico’s idea of method in his New Science. In connection with this idea, to 
explain the role of human in history, the association of mind and providence in 
historical process, corso, ricorso and historical development and properties for 
his method of his science which goes towards the culturel-historical area is also 
some another aim of this paper.
Key Words: Giambattista Vico, philosophy, human, history, New Science.

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, 18. yüzyıl İtalyan düşünürü Giambattista Vico’nun tarih 
düşüncesini onun Yeni Bilim’i için yaptığı betimleme ile ilişkili olarak anla-
maktır. Vico’nun Yeni Bilim’de sunduğu yöntem anlayışının ilk adımı olan eski 
insanların zihinsel yapılarını inceleme düşüncesiyle bağlantılı olarak, insanın 
tarihteki rolü, akıl ve inayetin tarihsel süreçteki birlikteliği, ilerleme, gerileme ve 
tarihsel gelişme ile Vico’nun kültürel-tarihsel alana yönelen bilimi için sunduğu 
metodun özelliklerini açıklamak çalışmanın bir diğer amacıdır. 
Anahtar Kelimeler: Giambattista Vico, felsefe, insan, tarih, Yeni Bilim.
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...

Giriş

Tarih sorunu, insanla ilgisi bakımından, felsefenin temel problemlerinden ba-
ğımsız olarak düşünülemez. Bu sorunun felsefedeki konumunu belirleyen önemli 
isimlerden biri 18. yüzyıl İtalyan düşünürü Giambattista Vico’dur.1 Bu çalışma, Gi-
ambattista Vico’nun en fazla dikkat çektiği eseri olan Yeni Bilim üzerinden, onun 
tarih ile felsefeyi nasıl sentezlediğini, tarihe bilim olarak yaklaşırken neleri ön plana 
çıkardığını ele almayı amaçlamaktadır. Vico’nun, Yeni Bilim adlı eserinde neden ta-
rihe dayalı bir alternatif bilim ortaya koymak istediğini görmek; onun, insanlığın 
ideal sonsuz tarihini inceleme amacını oluşturan kaygılarının neler olduğunu belir-
lemek; bu “yeni’’ bilimin temel niteliklerini ve yapıcı öğelerini tanımak; insanlığın 
ideal sonsuz tarihini kavrama amacını gerçekleştirmek için sunduğu yöntemin temel 
özelliklerini tartışmak, Vico’nun tarih düşüncesini anlamak ve bu düşüncenin tarih 
felsefesindeki yerini görmek açısından gereklidir.

Vico, tarih düşüncesini temellendirirken sunduğu tanımlarla bağlantılı şekilde, 
yeni bir bilim olarak kurmaya çalıştığı tarihin, kendi inceleme nesnesine nasıl yaklaş-
ması gerektiği üzerinde fazlaca durmakta ve yönteminin ilk ayağı olarak eski insan-
ların zihinlerine inmeyi2 belirlemektedir. Bu çalışmada, onun temel kaygıları da göz 
önünde bulundurularak, tarihsel süreçte insana yüklediği rol, inayet ve aklın tarihteki 
birlikte işleyişi, tarihin seyri ve Vico’nun bütün bunları kavramak için önerdiği yön-
tem üzerinden, eski insanların zihinlerine inmek ve buradan adım adım ilerleyerek 
ulusların tarihsel süreçte ortaya çıkan müşterek özelliklerini belirlemek şeklindeki 
amacı tarih düşüncesi bağlamında değerlendirilmeye çalışılacaktır.

1 1668-1744 yılları arasında yaşamış olan Vico, gençlik döneminde özellikle gramer, insan bilimleri ve 
felsefe alanlarında eğitim almıştır. Vico, 1685 yılında hukuk çalışmalarına, 1689’da ise üniversitede 
hukuk öğrenimine başlamıştır. 1694’te Napoli Üniversitesi’ne geçen Vico, 1699-1741 tarihleri ara-
sında burada retorik kürsüsünde profesör olarak görev yapmıştır. Bu arada felsefeye olan ilgisi de 
artmış, 1707’de Bacon üzerine çalışmaya, 1709’da Grotius okumalarına başlamış, yine 1709’da Za-
manımızın Çalışma Metotları Üzerine adlı kitabı, 1710’da İtalyanların Antik Bilgeliği Üzerine adlı 
kitabı, 1720’de ise Evrensel Hukuk adlı kitabı tamamlanmıştır.1725’te en tanınmış eseri olan Yeni 
Bilim’in ilk baskısı, 1730’da ise ikinci baskısı yapılmıştır. Vico, 1725-1731 yılları arasında arasında 
Otobiyografi’sini, 1732’de Kahramansal Akıl Üzerine’yi ve yine 1737’de Akademiler ve Felsefe ile 
Belagat Arasındaki İlişki adlı eserini yazmıştır. 1741’de profesörlükten emekli olmuştur. Vico, 1744’te 
Yeni Bilim’in üçüncü baskısı yapıldığı yıl ölmüştür. Giambattista Vico’nun hayatı ve eserleriyle ilgili 
ayrıntılı bilgiye, The Autobiography of Giambattista Vico adlı eserinden ulaşılabilir.

2 Vico, burada “zihinlerine inme’’ deyişini, insanlığın primitif dönemine ilişkin bir inceleme yapma, 
insanlığın ilk dönemindeki zihinsel yapıyı, bugünkü zihinsel yapımızdan yola çıkarak anlamaya, yani 
gelişmiş bir zihinden kalkarak gelişmemiş bir zihnin durumunu kavramaya çalışma anlamında kullan-
maktadır. 
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Vico’da İnsanın Tarihteki Rolü

Vico’ya göre, kültür dünyasının tüm belirleyici unsurlarını içeren zamansal yapı 
olarak tarih, insana bağımlıdır; çünkü insan, kendisini diğer canlılardan ayıran ni-
telikleri aracılığıyla kültür dünyasını şekillendirme becerisine sahiptir. Bu nedenle 
Vico’nun tarih düşüncesi tartışılırken öncelikle onun insana bakış açısı ele alınma-
lıdır. Zira Vico, “Yeni Bilim’’in konusunu, ulusların ideal sonsuz tarihi (ideal eternal 
history)3 olarak belirlemiştir. Burada, onun deyimiyle ulusların müşterek tabiatının 
bir ürünü olan tarihin yapısının, insanın hangi özelliklerinin bir sonucu olduğu tartı-
şılmaya çalışılacaktır.

Vico’ya göre insanın en önemli niteliği, hatta insan olmanın koşulu, toplumsal-
lıktır. Her birey toplumun içine doğar ve yetişir, toplumdan devşirdikleriyle içinde 
yaşadığı toplumsal yapının devamlılığını sağlar. Toplumsallık insanın doğasına özgü 
olduğundan, insan toplumun dışında düşünülemez. Kuypers, Vico’nun insan anlayı-
şını tartışırken, onun bakış açısında insanın, tarihsel-kültürel (historicocultural) bir 
var oluşa sahip olduğunu ve bunun aynı zamanda tarihin ürünleri olarak bilimleri ve 
teknik bilimleri de içerdiğini söylemektedir.4 Bu açıdan bakıldığında Vico’nun temel-
lerini kurmak istediği ve ulusların ideal sonsuz tarihlerine dayandırdığı Yeni Bilim de 
insanın tarihsel-kültürel var oluşu nedeniyle ortaya konulacaktır.

Vico’nun insanın toplumsallığını ön plana alması, onun Yeni Bilim’in temel 
öğeleri arasında saydığı “Şeyler, doğal düzenleri dışında yerleşemez veya var ola-
mazlar’’ aksiyomu ile ilişkili olarak düşünülmelidir.5 Vico’ya göre, toplumsal düzen 
insanın doğal düzenidir; çünkü insan doğduğu andan itibaren bakıma muhtaçtır ve 
tek başına yaşamını sürdüremeyecek kadar güçsüzdür. Ancak insanın doğal düzenine 
ulaşması, kültürel yönünü tamamlamasını gerektirir ve Vico için tarih, insanın bu 
tamamlanmayı gerçekleştirdiği alandır. Böylelikle tarih, insanın kendini gerçekleş-
tirme alanı olmaktadır.

Vico, tarihi bu şekilde anlamlandırırken, Yeni Bilim’in inceleme nesnesini de 
yine bu anlayıştan hareketle sınırlandırmaktadır. Bu sınır, insanlığın ikiye ayrılarak 
incelenmesi ile oluşturulmuştur. Vico, söz konusu ayrımı, İbraniler ve Gentiller6 ara-

3 Vico, Yeni Bilim’in ulusların ideal sonsuz tarihini inceleyen bir bilim olduğunu şöyle dile getirmiştir: 
“Bilimimiz aynı zamanda, her ulusun ortaya çıkışı, gelişmesi, olgunlaşması, düşmeye başlaması ve 
çöküşü bakımından kendi tarihiyle zaman içinde dönüşen ideal sonsuz bir tarihi betimler. Aslında, 
bu bilimi düşünen kişi, bu ideal sonsuz tarihi, ‘‘oldu, oluyor ve olmaya devam edecektir’’ delilleri ile 
yapmaktan ziyade kendisine anlatmaktadır.’’ Bkz.: Vico, New Science, prg. 349.

4 K. Kuypers, “The Relation Between Knowing and Making as an Epistemological Principle”, Philo-
sophy and Phenomenological Research, Vol. 35, No. 1, 1974, s. 60-78, s. 78.

5 Giambattista Vico, The New Science of Giambattista Vico, Trans. by Thomas Goddard Bergin and 
Max Harold Fisch, Ithaca, New York, Cornell University Press, 1948, prg. 134.

6 Gentil terimi genel olarak Yahudi olmayanlar için kullanılmaktadır, ayrıca barbar ve pagan anlamı da 
vardır. Vico’nun tarih anlayışında ise Gentil terimi, bir dine sahip olmayan, kendi yollarını insanlık ta-
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sında yapmış ve Yeni Bilim’in ilkelerini Gentillerin insanlaşmaları, gelişmeleri duru-
mundan hareketle temellendirmek istemiştir. Zira Vico’ya göre İbraniler, kitaplı din-
leri aracılığıyla düzenli bir yaşayışa sahip olduklarından, insanın kendini gerçekleş-
tirme koşulları, düzensizlikten düzene doğru giden Gentillerin yaşayışında daha net 
bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Diğer bir deyişle, Tanrı’nın inayeti ile aydınlatılmış 
olan İbraniler kültürel sistemlerini zaten kurdukları için, insanın düşmüş durumunu 
görmemize imkan tanıyan Gentillerin yaşayışında, bu sistemin nasıl kurulduğunu in-
celemek, Vico açısından daha caziptir; çünkü Vico’nun amacı, insan aklının7 henüz 
yetkin olmadığı, herhangi bir dine ve ahlak sistemine mensup olmadığı bir durum-
da, kendi kurumlarını tarihsel süreçte nasıl oluşturduğunu Yeni Bilim başlığı altında 
açıklamaktır. 

Vico, Gentillere yönelen araştırmasında ilkin onların kökenleri üzerinde dur-
muştur. Gentiller için Nuh tufanını milat olarak belirlemiş ve onları Nuh’un dinini 
terk eden oğullarının soyuna bağlamıştır. Gentillerin tufandan sonraki ilk durumlarını 
ise vahşilik, devlik8 olarak nitelendirmiştir. Bu bağlamda onların kökenini olumsuz 
bir belirlenim içine almıştır. Vico, Gentiller arasında insanlaşmanın aşamalarını da 
devlikten sosyalliğe doğru bir gelişme çizgisi dahilinde ele almıştır. Bu gelişme ise, 
Tanrısal inayet ve aklın birlikte etkisiyle mümkün olmuştur. Bu etkinin henüz gö-
rülmediği zamanlarda Vico’nun deyişiyle ilk tabiat vardır. İlk tabiat döneminde, iki 
tür vahşilikten/devlikten söz edilebilir. Bunlardan ilki, Nuh’un oğullarının soyundan 
gelen, dinlerini terk etmiş insanların oluşturduğu barbarlar; ikincisi bu barbarların 
çocukları olan akılsal anlamda gelişmeye başlayan insanlar. Vico, bu dönemin vahşi-
liğinin nasıl ortaya çıktığını şöyle anlatmaktadır :

“Gentil insanlığın kurucuları, aile devletinde tek başlarına, evlilik durumunda ve aile 
bağlarıyla onları bir toplum içinde bir arada tutabilmiş olan ortak ataları Nuh’un gerçek 

rihi içinde çeşitli aşamalardan geçerek bulan ve kendi düzenlerini kuran, burada da, hem eylemlerinin 
sorumluluğunu taşıyan, hem de Tanrı’nın inayeti tarafından yönlendirilen insanları temsil etmektedir.

7 Vico, aklı gelişen bir yapı olarak ele almaktadır; ona göre akılsallık, zihnin, Tanrı düşüncesi tarafından 
arındırılmasıyla ortaya çıkmakta ve gelişmektedir. Söz konusu arınma, mantığa ihtiyaç duyan zihnin, 
açık ve seçik fikirlerle akılyürütmeyi şekillendirmesini sağlamaktadır. Bkz.: Vico, New Science, prg. 
502. Bu nedenle Vico’nun zihin terimini, insanın ruhsal etkinliklerinin tümünü içerecek şekilde, akıl 
terimini ise bu ruhsal etkinliklerin duygulardan arındırılması sonucu oluşan kavrama veya anlayış 
gücü anlamında kullandığını söyleyebiliriz. Vico ayrıca, beden karşısında zihnin soylu ve bu yüzden 
de emredici olduğunu; felsefenin ise bu soyluluğun pekişmesine yardımcı olduğunu söylemektedir. 
Bkz.: Vico, New Science, prg. 18.

8 Vico’ya göre devler (giants), Gentillerin kurucularıdır ve bunların da iki türü vardır. Birinci tür, yerin 
oğulları veya soylulardır; bunlar kelimenin tam manasıyla devlerdir yani iri yapılı insanlardır ve dev-
ler çağı ismini bunlardan alır, ikinci tür ise dev deyimine daha az uygun olan, ilk devler tarafından 
boyun eğdirilen devlerdir. Bunlardan birincisi Vico’nun çağlar ayrımında Tanrılar Çağı’na denk gelen 
dev türüdür; ikincisi ise, kahramanlar tarafından kontrol altında tutulan Kahramanlar Çağı’nın devle-
ridir ve sosyalleşmiş insanın doğasına yaklaşmışlardır. Vico’nun devlere ilişkin tanımlaması için bkz.: 
New Science, prg. 372.
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dinini birbiri ardına terk etmiş olan Ham, Yafes ve Sam’ın ırklarının insanları olmalıydı. 
Bu vazgeçmenin bir sonucu olarak onlar evliliklerini sona erdirmişler, ailelerini gelişi-
güzel ilişkilerle parçalamışlar ve büyük yeryüzü ormanında başıboş göçebe vahşiler ola-
rak dolaşmaya başlamışlardır. Ham’ın ırkı, Güney Asya, Mısır ve Afrika’nın geri kalan 
kısımlarına; Yafes’in ırkı, Kuzey Asya veya İskitya ve oradan Avrupa’ya doğru; Sam’ın 
ırkı, bütün Orta Asya’nın içinden doğuya doğru dağılmıştır. Büyük yeryüzü ormanında 
çokça bulunan vahşi hayvanlardan kaçarak ve başıboş, vahşi ve ürkek kadınları takip 
ederek, yiyecek ve su ararken birbirlerinden ayrılmaya başlamışlardır. Anneler çocukla-
rını terk etmişler, bu çocuklar herhangi bir insani adeti öğrenmek şöyle dursun insan sesi 
duymadan büyümüşler, hayvani ve vahşi bir duruma düşmüşlerdir. Anneler, hayvanlar 
gibi, sadece çocukları emzirmişler, çocuklar sütten kesildiğindeyse onları tamamen terk 
etmişlerdir… Onlar, … tanrıların, babaların ve öğretmenlerin korkusu olmadan büyü-
müşlerdir. Bu yüzden kaba saba, kas ve kemik bakımından güçlü, fazlaca iri yapılı devler 
olma durumuna gelmişlerdir.’’9

Vico, Yeni Bilim’deki araştırmasını, mitolojik öğelerle süslediği bu vahşilik dö-
neminden kopma, devlikten insanlığa geçme süreci üzerine temellendirmiştir. Ona 
göre bu vahşi durumda devler, gökgürültüsü türünden doğa olaylarından korkmuşlar 
ve bunlara bir anlam yüklemeye çalışmışlardır. Bu çaba, onlarda Tanrı fikrinin baş 
göstermesini sağlamış ve insanlaşmanın ilk aşaması ortaya çıkmıştır. Tanrı fikriyle 
birlikte ilahi inayet, devlerin gelişmemiş akıllarını aydınlatmaya başlamıştır. Vico’ya 
göre bu ilk dönemde yaşamış olan ve Gentillerin ataları olan devler akılsal anlamda 
o kadar zayıflardır ki, sadece duyuları ve hayalgüçleri aracılığıyla varlıklarını sür-
dürmektedirler. Bu, kaba ve vahşi tabiattaki ilk insanlar, kendi hayal güçlerinin al-
danması nedeniyle kendi yarattıkları tanrılardan çok korkmuşlardır. Bu nedenle Vi-
co’ya göre, ilk tabiat döneminden iki sonsuz özellik kalmıştır: Bunlardan biri, –Tanrı 
korkusu sonucu filizlenen– dinin, insanların vahşiliğini kontrol altına almakta yeteri 
kadar güçlü tek araç olması, diğeri ise kendilerine önderlik edenlere manevi saygı 
duyulduğunda dinlerin yayılmasıdır.10

Vico, bu ilk tabiatı bu şekilde temellendirdikten sonra, tarihsel süreçteki gelişme 
ile birlikte oluşan iki ayrı tabiattan daha söz etmiştir: Kahramansal (heroic) ve insani 
tabiat. Kahramansal tabiatta kahramanlar, kendilerinin tanrısal bir kökene sahip ol-
duklarına inanmış, kendilerini tanrının oğulları olarak görmüşlerdir. Aynı zamanda, 
vahşi değil insan türünden oldukları için, kahramanlıklarının doğal bir soyluluk içer-
diğini ve bu nedenle de insan ırkının prensleri olduklarını düşünmüşlerdir.11 Vico, ilk 
tabiatın insanlarının, kendilerini güvende hissetmek için, aile kurmuş olan bu kahra-
manlara sığındıklarını12 ve bu durumun, insanlaşmanın önemli bir aşaması olduğunu 
söylemektedir. İnsanlaşma aşamasında, bu ikinci tabiattan sonra gelen tabiat türü ise, 

9 Vico, New Science,  prg. 369.
10 A.e., prg. 916.
11 A.e., prg. 917.
12 A.e., prg. 17.
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zeki ve bu nedenle ılımlı, iyi huylu ve akıllı, kanunların bilincinde ve görevinin far-
kında olan insan tabiatıdır.13

Vico’nun insan tabiatına veya doğasına ilişkin bu ayrımı, tarihin seyrini anlamak 
açısından bir ipucu niteliğindedir. Burada bizim için önem taşıyan şey, “ilk tabiat’’ 
ile Vico’nun sunmak istediği, yukarıda söz edilen vahşilik durumudur. İlk insanların 
zihinlerine inmek, bu vahşi tabiatı anlamak demektir. Vico’ya göre bizden çok farklı 
olan bu insanları anlayabilmek, ilk olarak onların engin hayal güçlerinin ne gibi özel-
likler taşıdığına bakmayı gerektirmektedir. Bu özellikleri anlamak, ancak kurumlar 
üzerinden mümkün olmaktadır. Kurumların kökeni de yine düzensizlik döneminde 
yani ilk tabiatta ortaya çıkan Tanrı korkusunda saklıdır. İnsanlığın en cahil durumu 
olan devler dönemindeki düzensizlik, bu yaratıkların, korku aracılığıyla evrene an-
lam yüklemeye çalışmasıyla son bulur ve yerini Tanrı fikrinin14 belirmesiyle oluşan 
bir düzene bırakmaya başlar. Bu cehalet durumunda yozlaşmış insan, evrene, ken-
disinden hareketle yaklaşmış, kendi özelliklerini evrene ve kendi zihninde yarattığı 
tanrılara yüklemiştir; çünkü Vico’ya göre insan, zihninin sınırsız yapısından dolayı, 
ne zaman cehalet içinde kaybolsa, kendini her şeyin ölçüsü sayar.15 Bu özelliği ne-
deniyle insan çevresine ilkin kendisinden hareketle anlam verecektir. Bu yüzden ilk 
tanrılar bedensel olarak tasavvur edilmişlerdir.

Vico’ya göre Tanrı düşüncesi, insanlaşmanın ilk ilkesidir; çünkü, Nuh’un oğul-
larının soyundan gelen devlerin –yozlaşmış insanların– ortaya çıkışının nedeni 
de, yukarıda belirttiğimiz gibi, dinlerini terk etmiş olmalarıdır. Tanrı düşüncesinin 
baş göstermesinin ardından, toplumsal düzeni sağlayacak olan kurumlar oluşmuş-
tur; yani yabanileşme nasıl dinden kopma ile gerçekleştiyse, insanlaşma da ilk elde 
dine bağlanma ile mümkün hale gelmiştir ve zamanla diğer kurumların da etkisiyle 
toplumlar ortaya çıkmıştır. Kurumlar, insanın toplumsallığının ihtiyaçları uyarınca 
çevresini şekillendirmesinin, yaşamsal malzeme üretmesinin ve bir hafızaya sahip 
olmasının dayanağı ve ortak noktasıdır. Bu açıdan da kurumlar, toplumun yapıtaşla-
rıdır. İlk kurumlar olan din, evlilik ve ölülerin gömülmesi insanları birleştirici özellik 
taşımaktadırlar ve bunlar aynı zamanda Yeni Bilim’in ilkeleri konumundadırlar. 

Toplumların oluşması süreci ile ilgilenen Yeni Bilim açısından bu üç kurumun 
özel bir önemi vardır. Vico’ya göre, Gentillerin ataları olan devler arasında Tanrı fik-
rinin meydana gelmesi ilkin dinin oluşmasında bir başlangıç olmuş, süreç içinde iki 
temel ilke olarak, düzenin sağlanmasında ailelerin rolünü ortaya çıkaran evlilikler ve 
yerleşik düzen açısından mülkiyet kavramı ile bağlantı içinde düşünülmesi gereken, 
aynı zamanda ruhun ölümsüzlüğü inancına dayanan ölülerin gömülmesi adeti ortaya 

13 A.e., prg. 918.
14 Vico’ya göre Tanrı fikri, tümüyle insanın kendini güvende hissetme ihtiyacının bir sonucu olarak 

doğmuştur.
15 Vico, New Science, prg. 120.
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çıkmıştır. Kelley’nin Vico yorumuna göre, tanrı korkusu, ulusların ilk kurucularının 
belli kadınlarla hayat arkadaşlığı yapmak üzere birleşmelerini sağlayarak evliliklerin 
ilk insani formunu oluşturmuştur.16 Bu formun oluşmasıyla yerleşik düzenin başlama-
sı, bir gelenek olarak ölülerin gömülmesini beraberinde getirmiştir. Vico, böylelikle 
devlerin insanlaşma sürecini anlatırken, sırayla Yeni Bilim’in ilkelerini kurmuştur. 
Croce de, Vico’nun Yeni Bilim’inde Tanrı korkusunun, insan yaşamının kökenlerine 
bağlı olduğunu; ilk ve temel ahlaki kurumlar olan din, evlilik ve ölü gömmenin de bu 
korku aracılığıyla oluştuğunu söylemektedir.17 

Vico’nun Yeni Bilim’inde ulusların ideal sonsuz tarihinin ilkelerini belirleme 
amacına bağlı olan kaygısı, belli bir düzenden yoksun iken insanın nasıl doğal or-
tamını –toplumsallığı– oluşturma çabasına gireceği ve bu çaba içinde tüm halklar 
için ortak ilkeler meydana getirip getiremeyeceği sorusuna cevap bulmaktır. Vico, bu 
araştırmasının sonucunda ortak ilkeleri, din, evlilik ve ölü gömme olarak belirlemiş 
ve yukarıda da belirttiğimiz gibi, insanlık tarihinde diğer kurumların ortaya çıkışının, 
bu ilkelerin gelişmeye başlamasıyla mümkün olduğunu savunmuştur. 

Vico’nun kurumlara yüklediği rol, insanın doğal durumuna dönmesi, tarihsel 
süreç içinde ilerlemesi fikriyle ilişkilidir. Aynı zamanda Vico’ya göre kurumlar, insan 
tarafından yapılmış, insanın toplumsal-tarihsel var oluşunun temellerini oluşturan 
unsurlar olarak, insanlık tarihine ilişkin bilginin derlenebileceği biricik dayanaklar-
dır. Bu nedenle Yeni Bilim, kurumlara ilişkin bir araştırma olmaktadır. İlk insanların 
zihinlerine inmek, kurumların oluşum aşamalarını değerlendirmeyi gerektirmektedir. 
Bu aşamaları inceleyen Yeni Bilim’in, Vico’ya göre, insani muhakeme veya tasavvur 
olmadan oluşan kurumların bir tarihi olması gerekmektedir. Üstelik bu dünya belli 
bir zamanda ve tikel olarak yaratılmış olsa bile, orada ilahi inayet aracılığıyla kuru-
lan kurumlar evrensel ve ebedidir.18 Kurumların evrenselliği ise, bu kurumların, tüm 
toplumlarda belli ortaklıklar ile kendini göstermesine bağlı olarak ortaya çıkmakta-
dır. Evrensel kurumların tarihsel süreçte kendini göstermesi, akıl ile inayetin birlikte 
etkisiyle mümkün olduğundan, Yeni Bilim, aynı zamanda ilahi inayetin rasyonel sivil 
teolojisidir.19 Bu ifade, tümüyle Vico’nun insan anlayışına bağlıdır. Zira ona göre 
insanlık tarihini incelemek, insanın tüm zihinsel süreçleri ve değişimleriyle birlikte 
kendini incelemesi, kendi varlığının bilincine varması anlamına gelir. İnsan, kurum-
ları kendi zihnine dayanarak oluşturduğundan, bu bilince ulaşmasında kurumlar aracı 
bir rol üstlenirler. Kurumların meydana getirilmesi ise, bir yandan aklın etkinliği, 
diğer yandan inayetin yardımı ile mümkün olduğundan, Vico’nun tarih düşüncesi 

16 Donald Kelley, Versions of History From Antiquity to the Enlightenment, New York, Yale University 
Press, 1991, s. 475.

17 Benedetto Croce, The Philosophy of Giambattista Vico, Trans. by R. G. Collingwood, New York, The 
MacMillan Company, 1913, s. 86. 

18 Vico, a.g.e., prg. 342.
19 A.e., prg. 342.
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bağlamında insana yüklediği rol, akıl ve inayetin birlikte etkinliği incelenerek daha 
iyi kavranabilir.

Tarihsel Süreçte İnayet ve Aklın Birlikte Etkinliği

Vico, Yeni Bilim’de insanı bir yönüyle akıl sahibi olması nedeniyle tarihinin öz-
nesi kılarken, bir yönüyle de kötü doğası nedeniyle inayetin yardımına muhtaç bırak-
mıştır; yani insan kendi tarihini yalnızca akıl yoluyla değil, aynı zamanda inayetin 
yardımıyla gerçekleştirmektedir. Bu bakımdan tarihsel süreç, inayet ve aklın birlikte 
etkinliğinin sürecidir. Bu nedenle, tarihin anlamını belirlerken başlangıç noktası ola-
rak eski insanların zihinlerine inmeyi gösteren Vico için, inayet ve aklın hangi bağ-
lamlarda kullanıldığını görmek zihin açıcı olacaktır.

 İnayet (providence) teriminin, Vico bağlamında değerlendirilebilecek olan, ila-
hilikle ilişkili sözlük anlamı, öngörülü ve iyi güç, yön, tanrısal müdahale, tanrısal 
müdahaleye işaret eden bir olay veya kaderdir.20 Vico, Yeni Bilim’de, tanrısal inayeti 
tarihin belirlenmesinde bir aracı unsur, insanlara yol gösteren bir etken gibi tanıtarak 
bu anlama sadık kalmıştır. Croce, Vico’nun bu terimi, bir öznel bir de nesnel anlam-
da, bazen ilahi inayet içindeki insan inancını belirtmek için, bazen de bu inayetin 
aktüel işleyişini belirtmek için kullandığını söylemektedir.21 Bu her iki anlamında da 
inayet, Yeni Bilim’in temel kavramlarından biri olmaktadır.

Vico’nun, insanın sosyalliğini, ilahi bir güç olarak inayetle ilişkilendirmesi, 
onun, dini, biliminin ilkelerinden birincisi kılmasıyla ilişkilidir; başka deyişle bu iliş-
ki, Vico’nun, insanlaşma sürecini Gentillerin ataları arasında Tanrı düşüncesinin be-
lirmesiyle başlatması ile bağlantılıdır. İlahi bir ışık olarak inayetin insanı aydınlatma-
sı22, insanın kendini güvende hissetmek istemesiyle, yani kendini koruyacak bir güce 
ihtiyaç duymasıyla gerçekleşmiştir. Henüz aklın yetkinleşmediği bu dönemde, Tan-
rı’nın düşünülebilmesi, insanın sonsuzluğu tasavvur edebilme yeteneği ile mümkün 
olmuştur23; zira sonsuzluğu düşünebilmek, her şeyin tâbi olduğu ilk hareket ettirici 
olarak Tanrı’nın düşünülebilmesini sağlamaktadır.24 Bu düşünceyi harekete geçiren 
şey ise, insanın en temel duygularından biri olan korkudur.

Vico’nun, insanlaşmanın dayanağı olarak sunduğu ve eski insanların zihinleri-
ni aydınlatacak olan inayeti harekete geçiren şeyin akıldışı bir unsur olması dikkat 

20 J. A. Simpson, E. S. C. Weiner (prep. by), ‘‘Providence’’, The Oxford English Dictionary, Vol. XII, 
London, Oxford University Press, 1989, s. 714.

21 Croce, a.g.e., s. 112-113.
22 Vico, New Science, prg. 339.
23 Vico’ya göre insan, sonlu şeyleri görerek kendini sonlu hissetse de, sonsuzluğu düşünebilmektedir.
24 Bkz.: Giambattista Vico, On the Most Ancient Wisdom of the Italians: Unearthed from the Origins of 

the Latin Language, Trans.by L.M. Palmer, London, Cornell University Press, 1988, s. 91.
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çekicidir. Ancak Vico’nun buradaki iddiası, aklın henüz yetkinleşmediği yönünde 
olduğundan korku duygusunu aydınlanmanın, kendilik bilincine varmanın ilk ayağı 
olarak görmesi anlaşılabilirdir. Zaten eski insanların zihinlerinde tasarladıkları Tan-
rı’nın ilk formu da, yine bu duygu ile ilişkili olarak, bedenseldir. Vico’ya göre dağla-
rın tepelerinde yaşayan devlerin gökgürültüsünden korkmaları sonucu sığınacak bir 
varlığa ihtiyaç duymaları, onların ilk Tanrılarını bedensel olarak tasavvur etmelerine 
zemin olmuştur. Zira yukarıda da belirttiğimiz gibi, Vico’ya göre insan, cehalete düş-
tüğü her durumda kendini her şeyin ölçüsü saymaktadır.25

Vico’ya göre, aklın tarihteki etkinliği için bir yol gösterici olan inayetin eski 
insanların zihinlerini aydınlatması demek, Nuh’un oğullarının soyundan olan bu in-
sanların bir anlamda uyandırılması demektir.26 Tanrı korkusu öncesinde başıboş ve 
vahşi bir yaşam süren bu eski insanlar, Tanrı düşüncesinin zihinlerinde belirmesiyle 
düzenli bir yaşayışa, din, evlilik ve ölü gömme şeklindeki ilk kurumların oluşturul-
masına doğru bir adım atmışlardır. Bu adımla birlikte ahlakın, toplumun, siyasetin, 
bilimin de ilk adımı atılmış olmaktadır. Vico, ilk kurum olarak dinin oluşmasının 
ardından tarihsel süreçteki tüm düzenin yavaş yavaş meydana geldiğini iddia etmek-
tedir. Ona göre eğer, dinler ve buna bağlı olarak da yönetimler oluşmasaydı, dünyada 
hiçbir filozof olmayacaktı ve insan ilişkileri tanrısal inayet tarafından bu şekilde yön-
lendirilmemiş olsaydı herhangi bir bilim veya erdem fikri de oluşmayacaktı.27 Vico, 
inayete öyle olumlu bir rol yüklemiştir ki, Gentil ulusların şiirsel hikmetleri olarak 
adlandırdığı ilk bilgelikleri, eski insanların zihinlerinin inayetle aydınlatılmasına 
bağlamıştır. Bu nedenle inayetin tarihteki rolü, akıldan bağımsız olarak düşünülemez 
ve hatta inayetin akla yol göstererek hizmet ettiği iddia edilebilir. İnayet burada sanki 
yasa koyucu bir unsur gibi, insan aklıyla birlikte işlemektedir.

Pompa, Vico’nun inayeti akılla birlikte nasıl temellendirdiğini açıklarken, inaye-
tin, tarihsel deneyimleri esnasında ulusların içinde gelişen bir akıl, yüksek bir hikmet 
olarak düşünüldüğünü söylemiştir. Pompa, bu açıdan Vico’da inayetin, bir bireyin, 
bir tarihsel topluluk ya da ulusun üyesi olarak paylaşabildiği bir şey olduğunu; bu ne-
denle de “insanüstü’’ olarak adlandırılabileceğini dile getirmiştir. Ona göre, buradaki 
“insanüstü’’ terimi, tarihsel olarak gelişen müşterek bir hikmetin açıklanmasına hiz-
met etmektedir.28 İşte bu hikmet, Vico’nun uluslar arasında bulmaya çalıştığı ortaklı-
ğın kendisidir ve tarihsel alanda güvenilir bilgiye ulaşılabileceğinin de bir kanıtıdır.

İnayetin Vico’nun tarih düşüncesindeki rolü, onun tarihin yapıcı unsuru olarak 
Tanrı’yı ön plana çıkardığını göstermemektedir; çünkü ona göre, tüm kurumların 
temeli olarak görülebilecek olan dinin bile ortaya çıkabilmesi, aklın bir ürünüdür 

25 Vico, New Science, prg. 120.
26 Bkz.: Vico, New Science, prg. 377.
27 A.e., prg. 1043.
28 Leon Pompa, Human Nature and Historical Knowledge: Hume, Hegel and Vico, USA, Cambridge 

University Press, 1990, s. 163.
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ve aklın Tanrısal inayetle aydınlatılmasının bir sonucudur. Ancak bu aşamada akıl, 
tarihsel süreç içinde gelişme gösterecektir. İnayetin akıl üzerindeki yol göstericiliği, 
insan eylemleri alanındadır. Caponigri, Vico’nun inayeti, insan iradesine bağlı olarak 
şekillenen kesinlik alanını düzenleyen bir ilke olarak belirlediğini söylemektedir.29 
Burada inayet, insanın iradesinin de gelişmesiyle tarihte kendini gerçekleştirmesine 
yardım eden bir üstün akıl gibi işlemektedir. Croce de, Vico’nun tarih düşüncesinde, 
tarihin rasyonelliğine Tanrı’nın adını vermekten çok, insanın adını vermemiz gerek-
tiği fikrindedir; ona göre Tanrı, inayeti ile devleşmeyi ve Gentillerin insanlaşmasını 
istese de, Vico tarihsel olaylarda insanın aklına dayanan iradesini daha fazla önemse-
mektedir. Vico yorumcusu D. Philip Verene de, Vico için inayetin, şeylerin doğasının 
rasyonel düzeni içinde işleyen, rasyonel seçimin temsilcisi olan bir otorite olduğunu 
söyleyerek30 bu fikri onaylamaktadır. 

Vico, insanı hem Tanrısal inayete ihtiyaç duyan ve hem de kendi iradesi ile ha-
reket eden varlık olarak betimlerken, Yeni Bilim’in iki dayanağı olarak inayet ve aklı 
kurmuş olmaktadır. Vico, kurumlar üzerinden yaptığı tarihsel incelemede, insanın 
özgür seçimlerine önemli rol vererek, onun akılsal doğasını ön planda tutmayı amaç-
lamış ve inayeti özellikle bu nedenle öne çıkarmıştır. Vico, Tanrı’nın hem bedenlerin 
hem de ruhların ilk hareket ettiricisi olduğunu kabul etmek gerektiğini savunmakta 
ama insanın kendi eylemlerinin sorumluluğundan muaf tutulamayacağını da düşün-
mektedir. Yani Vico’da Tanrı’nın ve inayetinin insan zihnine hâkim olduğu söylene-
mez; zira insan, zihninde pek çok şeytanlığı,  pek çok çirkinliği ve kötü alışkanlığı 
barındırmaktadır. Eğer Tanrı zihne hâkim olsaydı, Nuh’un oğullarının devleşmele-
ri veya vahşileşmeleri de insanın hiçbir sorumluluğu olmaksızın sadece Tanrı’nın 
bir ürünü olurdu ki Vico’ya göre bu durum onların tümüyle Tanrı’dan uzaklaşmış 
olmalarının bir sonucu idi.31 Öte yandan aklı arka planda bırakmak, insanın seçim 
özgürlüğünü de kısıtlamaya yol açtığından, Vico’ya göre, Tanrı’nın her şeye gücü 
yettiğini, her şeyi bildiğini ve mükemmel olduğunu, mutlak iyiliği nedeniyle hep 
iyiyi istediğini, onun iradesinin kaçınılmaz olduğunu kabul etmekle birlikte, insanın, 

29 A. Robert Caponigri, Time and Idea: The Theory of History in Giambattista Vico, London, University 
of Notre Dame Press, 1953, s. 50.

30 D. Philip Verene, Knowledge of Things Human and Divine: Vico’s New Science and Finnegans Wake, 
London, Yale University Press, 2003, s. 136.

31 Vico’nun tarihi insan aklına bağımlı kılması ve inayeti yol gösterici unsur olarak belirlemesi, aynı 
zamanda onun tarih anlayışındaki çöküş fikrini temellendirmesine de yardımcı olmuştur. Nitekim eğer 
tarihin rasyonelliği sadece Tanrı’nın etkisiyle gerçekleşmiş olsaydı, insanın tarihte çöküşlerle kar-
şılaşmaması ve hep iyiye doğru bir gidişi takip etmesi gerekirdi. Ancak Nuh’un oğulları üzerinden 
örneklendirilen ve Vico’nun Yeni Bilim’in ilkeleri olarak belirlediği din, evlilik ve ölülerin gömülme-
sine dayanan sosyal düzenden uzaklaşılması, daha önce de belirttiğimiz gibi, insanlıktan kopmayı, 
yozlaşmayı yani çöküşü beraberinde getirmekte ve bu çöküş her çağ için mümkün hale gelmektedir. 
Vico, inayeti insan aklına yön veren bir dayanak olarak göstererek, insanı hem tanrıya bağımlı hale 
getirmiş ve hem de aklı sayesinde eylemlerinde özgür bir varlık olarak sunmuştur.
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bilgi sürecindeki etkinliğini ve özgür seçimini de inkar etmememiz gerekmektedir.32

Vico’nun inayet ve aklı Yeni Bilim’in dayanakları olarak sunması, tarihsel sü-
recin bu birlikte etki yoluyla oluştuğu fikrinde olması, bilimini ilahi inayetin akılsal 
sivil teolojisi olarak nitelendirmesini de anlamlı kılmaktadır. Bu bilim, rasyonel bir 
yöntemle inayeti incelediği ve onu asıl yerinde anlamaya çalıştığı için böyle bir özel-
lik kazanmaktadır. Zira Vico’ya göre inayet, doğadan çok, Yeni Bilim’in inceleme 
alanı olan, tarihsel-kültürel olguların alanında keşfedilebilir ve bu keşif, eski insan-
ların zihinlerine inmeyi gerektirmektedir. Vico, kendisinden önceki filozofları, ilahi 
inayeti göz ardı etmeleri ya da onu doğadaki şeylerde aramaları nedeniyle eleştirmek-
tedir; çünkü ona göre bu inceleme sivil kurumların ekonomisi içinde yapılmalıdır. 
Vico, “Yeni Bilim’’de bu eksikliği gidermek istemiş ve bu bilimin, insanlığın büyük 
şehrini düzenleyen inayetin tarihsel gerçekliğini araştırdığını söylemiştir.33 Onun bu 
düşüncesi, hakikat araştırmasının doğasına ilişkin düşüncesinin bir sonucudur. Zira 
Vico için hakikat araştırması çift yönlü olmalı, yalnız doğaya değil, bunun yanında 
ve hatta esas olarak insana yönelmelidir.

Vico, sonsuz hakikatlerin, o döneme kadar filozofların yönelmiş oldukları doğa 
biliminin alanını aşan bir başka alanda olduğunu savunmaktadır; çünkü ona göre 
doğada her şey değişken ve kaypaktır; süreklilik ve uyumun alanı, sosyal alandır. Bu 
nedenle aslında insan eylemleri de gözünü sonsuz hakikate dikmiştir.34 Vico’ya göre 
doğadaki değişimlere bağlı olan uyumsuzluk, sosyal alanda doğruluk ve gerçeklik 
arasındaki uyuma dönüşür. Sosyal alan insan üretimi olduğundan, doğaya nispetle 
hakikate daha yakındır.

Vico Yeni Bilim’de, sivil toplum dünyasının kesinlikle insanlar tarafından yapıl-
dığını ve bu yüzden bu dünyanın ilkelerinin de insan zihninde bulunduğunu vurgula-
maktadır.35 Bu nedenle her ne kadar inayet ilahi gücün bir fiili, Tanrı’nın tarihsel var-
lık alanındaki eli gibi düşünülebilirse de, rasyonalite tarihsel-kültürel varlık alanının 
kavranabilmesinin temel koşuludur.36 Bu bağlamda eski insanların zihinsel yapıları 
incelenerek, hem inayetin ilk insanlar arasındaki etkisi ve hem de aklın gelişmeye 
başlama süreci anlaşılabilecektir. Bu, aynı zamanda, Yeni Bilim’in amaçlarından biri 
olan, ulusların ortak tabiatına ulaşmayı mümkün kılabilecek bir yöntemdir. Başka 
deyişle, rasyonellik Vico’nun Yeni Bilim’inin hem konusunda, hem de yönteminde 
içerilmektedir. Zira bu bilimde, bir yandan rasyonel bir varlık olarak insanın kendi 
tarihini nasıl meydana getirdiği tartışılırken, diğer yandan insan topluluklarının ortak 
tabiatı hakkında akıl yürütülmektedir. Vico’nun tarihin seyrine ilişkin görüşleri de bu 

32 Vico, On the Most Ancient Wisdom of the Italians , s. 91.
33 Vico, New Science, prg. 342.
34 Giambattista Vico, On The Study Methods of Our Time, Trans. by Elio Gianturco, Ithaca and London, 

Cornell University Press, 1990, s. 35.
35 Vico, New Science, prg. 331.
36 Pompa, a.g.e., s. 162.
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akıl yürütme ile bağlantılı olarak düşünülmelidir.

Vico’da Tarihin Seyri 

Vico, tarihin seyrini, başka deyişle kendi tarih modelini, aklın inayetin ışığıyla 
aydınlanması sonucu ortaya çıkan gelişmeye dayandırarak açıklamış ve bu gelişmeyi 
de, Mısırlılardan aldığını söylediği37 üç çağ anlayışı ile betimlemiştir: Tanrılar Çağı, 
Kahramanlar Çağı ve İnsanlar Çağı.

Vico’nun Yeni Bilim’de zihinlerine inmek istediği eski insanların çağı, Tanrı-
lar Çağıdır. Bu çağ, aklın gelişmemiş durumunu içeren primitif dönemdir. Bu dö-
nem, yukarıda söz ettiğimiz vahşilik durumunun görüldüğü dönemdir. Burada Tanrı, 
kendisini insana kısmi olarak açımlamaktadır. Devlikten/vahşilikten insanlığa geçen 
Gentiller, bu çağda, teolojik şairler olan bilgelerin kehanetleri tarafından yönlendi-
rilmişlerdir. Vico bu dönemdeki aklı, Tanrısal akıl olarak adlandırmıştır. Ona göre 
Tanrılar Çağında insanlar, uzunca bir süre zihni tatmin edecek muhakeme gücünü 
içeren gerçeklik ve akıldan yoksun kalmışlardır.38 Bu akla ulaşmaları ise, tanrı fik-
rinin oluşmasıyla yani inayetle aydınlatılmalarıyla mümkün olmuştur. Tanrısal aklın 
yapısıyla ilişkili olarak Vico, bu dönemdeki insan tabiatını, poetik (şiirsel) veya ya-
ratıcı tabiat olarak adlandırmıştır. Bunun nedeni, bu çağda insanların bütün fiziksel 
şeylere idealarına uygun olarak bir Tanrısallık yüklemeleridir. Bu durum, Vico’ya 
göre, insanlığın ilk döneminde hayalgücünün kuvvetli, akılyürütme yetisinin zayıf 
oluşunun bir sonucudur.

Vico’nun Tanrılar Çağı’nın temel özelliklerinden biri olarak sunduğu bir başka 
etken, bu çağda özellikle Tanrı fikri ile başlayan şiirsel metafiziktir.39 Söz konusu 
şiirsel metafizik40 veya hikmet, Vico’nun zihinlerine inmek istediği Gentil insanlığın 
atalarının bilimidir. Vico’nun düşüncesinde ilk metafizik, henüz zihnin soyutlama 
yeteneği gelişmemiş olduğundan, hissetme ve hayal kurmaya dayalıdır. Bu metafizik, 
Gentiller arasında, gerçek insani düşüncenin ortaya çıkmasıyla oluşan insani fikirler 

37 Vico, New Science, s.27. [Vico, bu bilgiyi paragraflar arasında bir not olarak geçtiği için sayfa numa-
rası bildiriyoruz.]

38 A.e., prg. 350.
39 Croce, a.g.e., s. 113.
40 Vico’da metafizik hem doğanın ötesinde olanı araştırma anlamını taşırken, hem de Tanrı’nın insanın 

sosyal dünyasındaki yansımalarını insan zihnine kavratan bir araç durumundadır. Burada metafizik 
aracılığıyla insan Tanrı’yı bir anlamda kendi zihninde bulacaktır, zira insanın sosyal dünyasının tüm 
ürünleri, insan zihninin ürünleridirler. Bu anlamlarıyla ilişkili olarak metafizik, aynı zamanda bilimin 
ilk formunu da içermektedir; zira Vico’ya göre bilim, insanların dünyasında Tanrısal zihni gören yani 
gerçek ve tümel bilgiyi, yani hikmeti gören ve ona ulaşmaya çabalayan, Tanrı’nın inayetini temaşa 
eden bir metafiziktir. Bkz. Sema Önal Akkaş, “Bacon ve Vico’da İlahi ve İnsani Bilgi’’, Felsefe Dün-
yası Dergisi, Sayı 39, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2004, ss.133-144, s.134.
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tarihinden başlar ve sağlam duyuya, engin hayal gücüne sahip Gentil ulusların ilk 
kurucularının ham zihinlerine inme imkanı verir.41 

Vico’nun Tanrılar Çağı’nın bir özelliği olarak düşündüğü şiirsellik, ilk olan, 
dünyanın ilk zamanlarına ait olan anlamında kullanılmaktadır. Vico, her şeyden ha-
bersiz olan ilk insanları şairler olarak nitelendirmiş; ilk tarihçi ve şairlerin babası 
olarak değerlendirdiği Homeros’u da primitif insanlığın temsilcisi olarak göstermiş-
tir.42 Ona göre Homeros aslında Gentillerin kendileridir ve Greklerin zihninde oluştu-
rulmuş bir ideadır.43 Vico, Yeni Bilim’de sunduğu Homeros’a ilişkin araştırmasında, 
eski insanların zihinlerine inme yönteminin de bir örneğini vermiştir. Bu araştırmada 
Homeros, Gentillerin ilk durumundaki bilgeliğin tipik bir örneği olarak gösterilmek-
tedir. Vico, Homeros’un temsil ettiği şiirsel bilgeliği şöyle açıklamaktadır:

“Böylelikle şiirsel bilgelik, Gentil dünyanın ilk bilgeliği, şimdinin bilginlerininki gibi 
akılsal ve soyut olmayan, ama muhakeme gücünden yoksun, tümüyle kaba duyu, güçlü 
imgeleme sahip ilk insanların [185. aksiyomda açıkladığımız gibi] hissetmesi ve hayal 
kurmasına dayalı bir metafizikle başlamış olmalıdır.’’44

Vico’nun burada sözünü ettiği şiirsel bilgelik, ideal sonsuz tarihi keşfetmek için 
geri dönmek ve incelemek zorunda olduğumuz bilgelik türüdür. Vico, şiirsel hikmeti 
açıklarken sözü geçen, kaba duyu ve güçlü hayal gücüne sahip ilk insanların his-
setmelerine ve hayal kurmalarına dayanan metafiziğin, ilk insanların şiiri olduğunu, 
onlarla birlikte doğmuş bir yetenek olduğunu ifade etmektedir. Vico’ya göre bu meta-
fizik, merakın annesi olan cehalet, bu ilk insanlara her şeyi olağanüstü gösterdiği için, 
nedenleri bilememekten doğmuştur.45 Yeni Bilim’de Vico bu metafiziğin ilk ortaya 
çıktığı döneme gitmek istemektedir. 

Vico’nun, tarihsel süreçte aklın gelişimine bağlı olarak sunduğu ikinci çağ olan 
Kahramanlar Çağı ise, ikinci insani tabiatı, aklın ikinci durumunu yansıtmaktadır. 
Vico, buradaki aklı, devlet aklı olarak adlandırmış ve kahramanların, kendilerine 
sığınanları yönetirken otoritelerinin kaynağını bu akıldan aldıklarını savunmuştur. 
Bu dönemde insanlar arasında henüz eşitlikten söz edilemezken, kehanetlerin önemi 
devam etmekte ve kahramanlar da bu kehanetlerden yararlanmaktadırlar; hatta bu ne-
denle kahramanlar kendilerini yarı-tanrı olarak görmüşlerdir. Yukarıda söz ettiğimiz 
gibi, bu çağda, kahramanlar olarak nitelendirilen insanlar, her şeyi tanrıların yaptığı-
na inandıklarından, kendilerini de tanrının oğulları olarak görmüşlerdir.46 Vico bunu, 

41 Bkz. : Vico, New Science, prg. 6.
42 A.e., prg. 903.
43 A.e., prg. 809; prg. 873.
44 A.e., prg. 375.
45 A.e., prg. 375.
46 A.e., prg. 917.
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Homeros’un eserlerinden verdiği örneklerle de temellendirmiştir.47 
Vico’nun sunduğu üçüncü çağ, İnsanlar Çağı’dır. Burada, zeki, ılımlı, iyi huy-

lu, akıllı, kanunların bilincinde ve sorumluluğunun farkında olan insani tabiat söz 
konusudur.48 Vico, bu dönemde aklı, doğal akıl olarak adlandırmıştır ve bu akıl, in-
sanlaşma aşamalarının tamamlanması ve toplumsallaşma ile ortaya çıkmıştır. Zira bu 
akıl, insanlar arasında ortak fayda arayışına dayalıdır. Bu açıdan doğal akıl, gelişmiş 
bir akıldır. 

Vico’nun çağlara ilişkin ayrımıyla birlikte düşünülmesi gereken akla ilişkin bu 
hiyerarşik düzeni onun aklın tarihte ilerlemesi fikrine dayanan bir tarih anlayışını be-
nimsediği izlenimi oluşturabilir. Ancak Vico için tarih hem ilerlemeleri hem de geri-
lemeleri içermektedir ve bu açıdan tarihte daha önce de belirttiğimiz gibi, akla dayalı 
bir gelişmeden söz etmek gerekmektedir. Bu gelişmeden bahsederken de, inayet ve 
aklın birlikte etkinliğini yeniden düşünmek durumundayız. Leon Pompa, Vico’nun 
tarih anlayışındaki bu ikililiği şöyle açıklamaktadır: 

“Bir yandan, bir bakıma şimdiye kadar geliştirilen açıklama ile oldukça tutarlı olarak o, 
tarih, insanın gittikçe gelişen zekasının bir hikayesiymiş gibi konuşur; insan, şeylerin 
gerçek doğasını anlayıncaya ve kendi arzularını bu anlayışla kontrol edinceye kadar, 
yavaş yavaş kendisini hayal gücüne dayalı bir yaşamdan, sahte ve batıl inançtan ve da-
hasından kurtarır. Öte yandan Vico, bu terimlerle konuşsa da, sürekli olarak bir başka 
aklın işleyişine döner, bu inayettir; onun amaçları sadece insanınkilerden farklı değildir, 
onların yerine gerçekleştirilir.’’49

Pompa’nın sözünü ettiği gibi, bir anlamda ikinci akıl olarak işleyen inayet, in-
san aklının gelişmesinde harekete geçirici bir özellik taşıyarak insanın tarihin öznesi 
olmasına, tarihsel varlık alanında aktif olmasına olanak sağlar. Bu durum, Vico’nun 
tarih modelinin rasyonellik üzerine temellendirildiğini söylememize yeniden izin 
vermektedir. Yukarıda sözünü ettiğimiz çağlar bölümlemesi, bir anlamda, bu rasyo-
nelliğin aşamalı olarak nasıl ileriye ve geriye doğru gittiğini göstermektedir. 

Löwith, Vico’nun insanın rasyonelliği üzerinden temellendirdiği tarih modelin-
deki çağlar bölümlemesinde, Tanrılar Çağı’nı teokratik, Kahramanlar Çağı’nı mi-
tolojik, İnsanlar Çağı’nı ise rasyonel niteliklerle bezediğini ve ilk iki çağın poetik 

47 Vico, Homeros’u primitif insanlığın bir temsilcisi olarak görürken, aynı zamanda kahramanların özel-
liklerini onun eserlerinden yola çıkarak örneklendirmesi bir çelişki gibi görülebilir. Ancak burada dik-
kat edilmesi gereken şey, Vico’nun Tanrılar Çağı’ndaki devleri insanımsı yaratıklar olarak görmesi ve 
Homeros’u bunlar arasına katmamış olmasıdır. Başka deyişle insanlığın primitif dönemi, sosyalliğin 
ilk görülmeye başladığı dönem olarak anlaşılmalıdır. Vico’nun Tanrılar Çağı hem devlik dönemini, 
hem de insanlaşmanın ilk adımları olarak şiirsel bilgelik dönemini kapsamaktadır. Bu nedenle Vico 
için ilk şiirsel bilge ve tarihçi örneği olan Homeros, bir anlamda Tanrılar Çağı’ndan Kahramanlar 
Çağı’na geçişin de bir temsilcisi olarak görülebilir. 

48 Vico, New Science, prg. 918.
49 Pompa, a.g.e., s. 160.
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yani hayal gücüne dayalı olmasına karşın, üçüncü çağın akıl çağı olduğunu dile ge-
tirmektedir.50 R. Bultmann ise, Vico’nun tarihsel çağlar anlayışında her bir devrenin, 
üç safhada geçtiğini, başlangıcın tanrıların ilkel çağı, barbarizm çağı olduğunu ve bu-
nun Yunanistan için Homerik periyod tarafından, Avrupa için Orta Çağlar tarafından 
temsil edilen aristokratik unsurların destansı çağı tarafından izlendiğini, daha sonra, 
bunu, düşünmenin muhayyile, düz yazının şiir üzerinde hükmettiği klasik çağın izle-
diğini, bu çağda, özgür cumhuriyetler ve monarşilerin, bütün insanların eşitliği inan-
cından esinlenmeyi beslediğini ve devrenin, tükenme ve düşüşle sona ererek, bundan 
yeni bir devrenin, ricorso (tekrar etme) olarak başladığını söylemektedir.51 

Gerçekten de Vico’nun tarih modeli, corso ve ricorso’nun yani ilerleme ve dü-
şüşün, tekrar edişlere dayalı olarak gerçekleşmesini içermektedir. Vico, tarihi, tufanı, 
milat olarak alan bir düşüş ile başlatmış ama bu düşüş aynı zamanda insanlaşmanın 
başlayacağı noktayı belirlemesi bakımından bir ilerlemeyi içermiştir. Mazzotta, Vi-
co’nun tarih modelini, tarihin sarmal hareketine dayandığını söyleyerek yorumla-
maktadır. Ona göre Vico, bu sarmallık ile, geçmişin geçerli kurumlarında –yönetim 
biçimleri, hukuk, mülkiyet biçimleri vb.– yinelenmeyi veya yeniden başlamayı öner-
mektedir.52 Vico, Yeni Bilim’de Mazzotta’nın sözünü ettiği bu sarmallıktan “ulusların 
döngüsü’’ adlandırması ile bahsetmektedir. Bu döngü, tarihsel-kültürel varlık ala-
nında özellikle kurumlar üzerinden gözlemlenebilecek bir ilerleme ve düşüş seyrini 
içermektedir. Vico’nun tarih modelinde döngü ile kastettiği şey, her ulusun kurum 
ve değerleri ihtiyaçlara cevap veremeyip zayıfladığında, ilk durumdakinin aynısı ol-
masa da, yeniden bir barbarlık sürecinin başlayacağı yani kurum ve değerlerin yeni-
den şekillendirileceğidir. Burada her başa dönme, yeniden eski insanların zihinlerine 
inme gerekliliğini doğuracaktır. Bu durum aynı zamanda, her ulusun, kendi tarihsel 
çağlarını farklı dönemlerde yaşayabileceğinin de bir göstergesidir. Nitekim Vico’nun 
sözünü ettiği çağlar tüm ulusları kapsasa da, her bir ulus aynı anda bu çağlardan 
geçmemektedir.53

Vico’nun ulusların her birinin içinden geçtiği çağlara ilişkin incelemesi, Yeni 
Bilim’i kültürel-tarihsel varlık alanında genelgeçer yasalara ulaştırma çabasının da 
bir göstergesidir. Böylelikle Vico, Yeni Bilim’in temel özelliği olarak belirlediği ulus-
ların evrensel sonsuz tarihinin ilkelerini kurmayı planlamış ve bu tarihin başlangıcını 
da Tanrılar Çağı’na yüklemiştir.54 Buradan, eski insanların zihinsel yapılarını kav-

50 Karl Löwith, Tarihte Anlam, çev. Caner Turan, İstanbul, Say Yayınları, 2012, s. 199.
51 Rudolf Bultmann, Tarih ve Eskatoloji: Sonsuzluğun Mevcudiyeti, Çev. Emir Kuşçu, Ankara, Elis Ya-

yınları, 2006, s. 79-80.
52 Giuseppe Mazzotta, The New Map of the World : The Poetic Philosophy of Giambattista Vico, New 

Jersey, Princeton University Press, 1999, s. 206.
53 Bkz. : Giambattista Vico, Yeni Bilim, Çev. Sema Önal, Ankara, Doğu Batı Yayınları, 2007, s.52 [Kro-

nolojik Tablo].
54 Vico, New Science, prg. 399.
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rayarak tarihte hem ilerlemeyi hem çöküşü içeren yasalara ulaşmaya çalışmıştır. Bu 
yasalar, Yeni Bilim’in temellerini güçlendirecektir. Bunun için de sağlam bir köken 
veya ilke gerekmektedir. Vico,daha önce sözünü ettiğimiz gibi, din, evlilik ve ölülerin 
gömülmesinin ulusların en temel ortak özellikleri olduğunu söyleyerek, bunu akıl ve 
inayetin ortak etkisiyle desteklemiş ve kalkış noktasını belirlemiştir. Buradan hare-
ketle o, tarihte, düşüşleri de içeren sonsuz bir gelişim seyrinden söz etmiş olmaktadır. 

Löwith, Vico’nun insanlık tarihi üzerine olan kuramı için girdiği mücadelenin 
ne ilerlemeci ve kurtarıcı, ne de basitçe döngüsel olmadığını, bunun ayrıca doğal 
inayetsel gelişimin ebedi yasasının felsefi ilkesi üzerine kurulu da olmadığını, bu 
yapının, evrensel tarihin ilk ampirik yapısı olduğunu dile getirmiş55 ve böylelikle Yeni 
Bilim’de corso ve ricorso üzerinden temellendirilen bir tarihsel gelişme modelinin 
sunulduğunu söylemiştir. Bu model aynı zamanda, Vico’nun Yeni Bilim’i, ideal son-
suz tarih olarak nitelendirmesinin nedenini ortaya koymaktadır. Burada sonsuzluk, 
tarihin seyrinde inayetin ilahiliğine bağlı olarak, ideallik ise aklın gelişen yapısı sa-
yesinde oluşmaktadır. Bu ideal sonsuz tarih betimlemesi, eski insanların gelişmemiş 
zihinlerinden yola çıkarak yapılan bir çözümlemeye dayanarak, insanın kendi tari-
hinin hem yapıcısı, hem de aktarıcısı olduğunu da ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle 
Yeni Bilim, aslında bir yeniden kurma, insanın kendisini yeniden tanıma çabasının bir 
ürünü olmaktadır. 

Vico’nun Tarihin Seyrini Keşfetme Yöntemi

Vico’nun tarihin seyrini keşfetme yöntemi, tümüyle onun Yeni Bilim’e yükledi-
ği anlam veya bilim anlayışı üzerinden kavranabilir. Yeni Bilim, gözlemsel olguları 
–yani kültürel-tarihsel varlık alanının olgularını, en başta da kurum ve değerlerini– 
betimleme ve açıklama denemelerini içeren, bu olgulara ilişkin genelgeçer bilgilere 
ulaşmayı hedefleyen, bu olgular arasındaki neden-sonuç ilişkilerini ve olguların bir-
biri ile bağını araştırmakta olan özel bir araştırmadır. Vico için bilimsel bilgi, bir şey 
hakkında tecrübe sahibi olmak, bir şeyin nasıl yapılacağını nedenleri ile bilmek an-
lamlarına gelmektedir. Onun kurmaya çalıştığı bilim de bu amaca ulaşma çabasının 
ürünüdür. Vico, bilimini meşrulaştırmaya çalışırken, bu bilimin ilgilendiği iki bilgi 
türü belirlemiştir: Tanrı bilgisi ve insani bilgi.

Vico, Tanrı’nın bilmesi ile, insanın bilmesini, tür ve derece olarak ayırmaktadır. 
Tanrı’nın bilgisi, şeylerin içsel ve dışsal özelliklerinin tümünü kapsarken, insanın 
bilgisi düz ve sınırlıdır. İnsan zihni, ratio ile, yani matematiksel işlem ve hesap yapan 
yönü ile, insanı hayvandan ayırırken; insanı Tanrı’dan ayıran yön, Tanrı’nın bilgisi-

55 Bkz. : Löwith, a.g.e., s.182.
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nin sınırsızlığı karşısında, insanın şeyleri tüm yönleriyle bilememesidir.56 Bu ayrıma 
dayanarak Vico, Tanrı’nın, doğanın zanaatkarı, insanın ise yapay şeylerin tanrısı ol-
duğunu söylemiştir.57 Vico’nun burada sözünü ettiği yapay şeyler, insan eliyle üretil-
miş olan kültürel unsurlardır.

Vico her ne kadar bir ayrıma gitmiş olsa da, ilahi ve insani bilgi, birbirinden 
tümüyle kopuk değildir. Vico, tüm ilahi ve insani bilginin üç elementten meydana 
geldiğini ve bunların, malumat, irade ve güç olduğunu söylemektedir. Bunların tek il-
kesi zihindir ve bu yüzden zihnin gözü, ışığıyla sonsuz gerçekliği aydınlatan Tanrı’ya 
dönüktür.58 Vico’ya göre, bu iki bilgi türü arasındaki temel fark, gerçekliği bilme an-
lamında ortaya çıkmaktadır. Doğa, Tanrı tarafından yapılmış olduğundan, ancak Tanrı 
tarafından kusursuzca bilinebilir. İnsan ise ancak kültürel alanı –kendi yaptığı için– 
kusursuzca bilebilir.59 Bilimsel bilgi, nedenlerin bilgisi, ancak bu kültürel alandadır ve 
ancak bu alandaki tecrübelere güvenilebilir. Zira Vico’ya göre gerçeklik, açık olarak, 
yapılmış olma ile ilgilidir (Verum esse ipsum factum) yani bir şeyi bilebilmek için onu 
yapmış olmak gerekir. İlk gerçeklik Tanrı’dır; çünkü o ilk yaratıcıdır; bu ilk gerçeklik 
sonsuzdur, çünkü Tanrı tüm şeyleri yapandır. Bu nedenle Vico’ya göre insan, Tanrı 
tarafından yaratılan şeyleri bütünüyle bilemez, o, şeyleri dış çerçeveleri ile bilir, içsel 
olarak bilen, onları yapan, yaratan Tanrı’dır. Bu nedenle insan aklı nedenlere tümüyle 
sahip değildir, onlardan veya Tanrı’nın aklından yalnızca pay alır.60

Bhattacharya, Vico’nun, insani ve tanrısal bilgi (eylem) arasında yaptığı ayrımı, 
empirik alandaki bilgimizin miktarının, bilginin oluşma şartlarına ne derece dahil 
olduğumuza bağlı olduğunu söyleyerek açıklamaktadır.61 Bhattacharya’nın tespiti 
doğrudur çünkü Vico, sözgelimi matematiğin önermelerinin zihin tarafından oluş-
turulduğundan bilinebileceğini, ama bundan daha kesin bir şekilde bilebileceğimiz 
şeylerin, kendi yaratımız olan kültür nesneleri olduğunu belirtmektedir.62 Verene, 
Vico’nun bu yöndeki iddialarını şöyle dile getirmektedir: Vico’nun bilgi anlayışına 
göre, insan tarihi yapabilir; insan kendi yaptığını bilebilir; bu nedenle insan tarihi 
bilebilir.63 Caponigri’nin açıklamalarına göre de, Vico’nun söz ettiği insanlık bilimi, 

56 Vico, On the Most Ancient Wisdom of the Italians, s. 20-21.
57 A.e., s. 96-97.
58 Giambattista Vico, The Autobiography of Giambattista Vico, Trans. by Max Harold Fisch, Thomas 

Goddard Bergin, Ithaca and London, Cornell University Press, 1975, s. 156.
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gelen logos’un aynı zamanda Grekçe’de şey, nesne; İbranice’de ise eylem anlamına geldiğini aktar-
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kusursuzca bilirse, insan da ancak aklı aracılığıyla yarattığı şeyi bilebilmektedir. Bkz. : Vico, New 
Science, prg. 137-142.
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bir hikmettir (wisdom), bu en yüce insanlık hikmetidir, bunda insan hem düşüncede, 
hem de eylemde tümüyle kendisini gerçekleştirir.64 Bu fikre göre insan, toplumsallık 
düşüncesi ile, başka deyişle sosyal var oluşu ile kendisini tamamlar ve Yeni Bilim’in 
konusu da, daha önce belirttiğimiz gibi, bu tamamlanma sürecidir.

Vico’nun, Yeni Bilim’de yapmaya çalıştığı şey, insan bilimleri veya kültür bilim-
leri olarak adlandırdığımız alanda, hakikate ulaşmaktır. Vico, hakikat arayışını, tüm 
bilimlerin ortak amacı, hepsinde göz önünde tutulan, peşinden koşulan ve hepsi tara-
fından onurlandırılan şey olarak tanımlamıştır.65 Vico, yukarıda da belirttiğimiz gibi, 
doğa bilimleri alanında hakikate ulaşma çabasının sınırlı oranda sonuç verebileceği-
ni, ancak kültürel-tarihsel varlık alanında bu çabanın bizi tatmin edici sonuçlara ulaş-
tırabileceğini düşünmektedir. Bu nedenle Vico’nun, doğa bilimleri karşısında insan 
bilimlerinin ve bu bilimlerde uygulanabilecek metotların varlığını sağlam temellere 
dayandırmak istediği söylenebilir. Bu durum, onun, dönemin bilim anlayışına bakı-
şının da bir göstergesidir. O, döneminin bilim anlayışını yöntem açısından belli yön-
lerden eksik bulduğu izlenimi vermekte ve bu bilim anlayışını şöyle eleştirmektedir:

“Zamanımızda, bizim entelektüel çabamızın tek hedefi, hakikattir, tüm gücümüzü fizik-
sel olayların araştırılmasına adıyoruz, çünkü onların doğası kesin gözükmektedir; ancak 
bizim başarısızlığımız, insanın iradesinin özgürlüğünü açıklamanın güçlüğünden dolayı, 
insan doğası konusunda araştırma yapmak hususundadır.’’66

Vico’nun, döneminin bilim anlayışına yönelik bu eleştirisi, onun, doğada her şey 
değişken olduğundan bu alanda güvenilir bilgiye ulaşma çabasının hiçbir zaman tam 
anlamıyla sonuç veremeyeceği yönündeki görüşü ile ilişkilidir.

Vico, Yeni Bilim’de sunmuş olduğu insan doğasına ilişkin hakikat arayışında 
kullanacağı yöntemin araştırma nesnesine uygun olması gerektiğini düşünmektedir. 
Yeni Bilim’in nesnesi insandır ve insan, kendi tarihine yönelirken, bu incelemenin 
yöntemini kendisi kurar ve bir anlamda tarihini yeniden canlandırmış olur.

Vico, bu düşüncelerden hareketle, yöntemini şu aksiyom üzerine temellendir-
miştir: “Doktrinler, başlangıçlarını konularının başladığı yerden almalıdır.’’67 
Vico, yöntemin asıl konunun başladığı yerden hareket etmesi gerektiğini söyleyerek, 
en geriden başlamayı önermiş olur. Yeni Bilim açısından en geriye gitmek demek, tu-
fan sonrasına dönmek demektir; yani, dünyaya fırlatılmış olan insanların –Vico’nun 
deyimiyle Gentillerin ataları olan devlerin- ilk düşünmeye başladıkları zamana geri 
gidilmeli, eski insanların zihinlerine inilmelidir. Bu yönteme göre, eski insanların 
zihinlerine inmek, onlarda bilginin başlangıcını bulabilmeyi sağlamaktadır. Ancak 

64 Caponigri, a.g.e., s. 56.
65 Vico, On The Study Methods of Our Time, s. 9.
66 A.e., s. 8.
67 Vico, New Science,  prg. 314.
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bunun için, sahip olduğumuz modern tabiattan, hayal etmenin ve kavramanın güç 
olduğu vahşi ve yabani tabiatlara inmek, tarihsel alandaki gözlemlenebilir unsurlar 
olarak değer ve kurumlara bakmak zorunda kalırız. Vico’nun bu yöndeki çabası, hem 
yönteminde eleştiri ve gözlemin rolünü ortaya koymakta ve hem de her araştırma ala-
nının kendi konusuna uygun bir yöntem belirlemesi gerektiği şeklindeki düşüncesini 
destekler görünmektedir. 

Vico’nun yönteminin ikinci temel özelliği ise, “insanın doğasına uygun olması 
gerektiğidir.’’ Yeni Bilim, insanın kültürel bir varlık olarak tarihsel süreçte kendini 
gerçekleştirmesini incelediğinden, insanın kültürel alanı oluşturmasında belirleyici 
olan özellikleri göz önüne alınarak hareket edilmelidir. Sözgelimi, insana dair bu 
araştırmada, insanın doğası gereği bencil olduğu akılda tutulmalıdır. Vico’nun meto-
dolojik kaygıları açısından insanın bencilliğine önem vermesi, bizi yine bilginin kö-
kenine, eski insanların zihinlerine ulaştırması açısından ve ayrıca, araştırma alanının 
nesnesine uygun bir yöntemle hareket etmesi gerektiği fikrine bağlı olduğundan tarih 
biliminin epistemolojisi açısından da önem taşımaktadır. Zira insanın bencilliği so-
runu, Vico’nun yönteminde tarihsel olgularda nedenselliğin açıklanmasında kullanıl-
mış; Yeni Bilim’de insanlaşma süreci buradan yola çıkılarak, sebep-sonuç ilişkileriyle 
sergilenmiştir. Vico, insanın bencil olma özelliğini, Yeni Bilim’in temel ilkeleri olan 
din, evlilik ve ölülerin gömülmesi ile de ilişkilendirmiş, insanın kendi bencilliğini 
tek başına aşamaması nedeniyle, yardımcı bir güce ihtiyaç duyduğunu ve tanrı fikrini 
oluşturduğunu aktarmıştır. Vico’ya göre, insanın benmerkezciliği aşıp ölçülü olması-
nı sağlayan conatus [irade], Yeni Bilim’in ilkelerinin temeli olan Tanrı korkusundan 
sonra ortaya çıkmıştır. Nitekim Vico, eski insanlarda korku duygusunun meydana 
çıkmasına neden olan duyular aracılığıyla oluşan Tanrı düşüncesinin, onların şiirsel 
ahlaklarının68 da kaynağı olduğunu düşünmektedir.69

Vico’nun, Yeni Bilim’de eski insanların zihinlerine veya hayal güçlerine inmeye 
çalışırken, onların sahip olduğu antik dil, hatta bilinçlenme tipi olarak şiir üzerinde 
durması da yine bu bilimin, insan doğasına uygun olması gerektiği yönündeki me-
todolojik aksiyomu ile ilişkili bir özelliktir. Vico, Gentillere ilişkin araştırmasında 
şiir veya poetik teriminin edebi yönünden çok, “üretme’’, “taklit etme’’ anlamı ile 
ilgilenmiş ve bu ilk insanları creators (yaratıcılar) olarak nitelendirmiştir. Vico’ya 
göre onların bu özelliği de, insan doğasının yapısına işaret etmektedir. Bu nedenle 
poetik çağların araştırılması, Yeni Bilim’in sağlam sonuçlara ulaşması açısından ge-
rekli görülmüştür.

Vico’nun yönteminin bu sayılan özellikleriyle bağlantılı olan bir diğer özelli-

68 Vico, şiirsel ahlak deyimini, ahlakın ilk formu anlamında kullanmıştır. O, özgür irade anlamındaki 
conatus’tan ortaya çıkan ahlaki değeri, Tanrı korkusu aracılığıyla dinle, utanma duygusu aracılığıyla 
da evlilikle ilişkilendirmiştir. Ailelerin oluşması ve mülkiyet fikrinin doğması ise, bu şiirsel ahlakta, 
ruhun ölümsüzlüğü fikrini de içerecek şekilde, ölülerin gömülmesi adetini doğurmuştur. 

69 A.e., prg. 502.
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ği model belirlemedir. O, Gentil ulusları insanlık tarihi açısından bir model olarak 
sunmuştur. Gentil ulusların incelenmesi sonucunda ortaya çıkan ilkeler, insanlık tari-
hinin anlaşılması için bir model işlevi görmektedirler. Vico bu nedenle Gentiller ara-
sında akılsal etkinliğin ve iradenin gelişmesiyle birlikte sosyallik düzeyine ulaşılması 
sürecini, Tanrı korkusunun başladığı andan itibaren adım adım ilerleyerek inceleme 
amacı taşımıştır. Bunun için Yeni Bilim’de sunduğu kronolojik tablo dikkat çekicidir. 
Vico, bu tabloda Mısırlılar, Yunanlılar ve Latinlerin Tanrılar, Kahramanlar ve İnsan-
lar Çağı’ndan geçişlerini önemli olaylar üzerinden sunmaktadır. Vico’nun yöntemini 
Gentil uluslar modeli üzerine oturtması ve bunun için bir kronolojik tablo sunması, 
onun, uluslar arasındaki ortak sosyal etkenleri bulma amacının bir sonucudur. Vico 
aynı zamanda, bu model üzerinden, tarih metafiziklerinin alanına giren, ilerleme 
ve çöküş, amaçlılık, tarihte aklın rolü gibi sorunları tartışmış olmaktadır. Onun, bu 
bilimin yönteminde modeli öne çıkarması aynı zamanda tarihsel olaylar arasındaki 
ilişkilerin ortaya çıkarılması ve bilginin güvenilirliği sorunları ile ilgisi açısından da 
araştırmasını, tarih biliminin epistemolojisi ile ilişkilendirmiştir.

Vico’nun Yeni Bilim’de kullandığı bir başka yöntem unsuru tümevarım olmuş-
tur. O, eski insanların zihinsel yapılarını, onlar arasında düşünmenin yani akılsal 
etkinliğin başladığı dönemi kavradıktan sonra, adım adım tarihsel süreçte ulusların 
ortak özelliklerinin nasıl ortaya çıktığını incelemek istemiştir. Özellikle, ulusların 
döngüsünden söz ederken, kurumlar ve değerler üzerinden yaptığı ve Tanrılar, Kah-
ramanlar ve İnsanlar Çağı şeklindeki ayrımına dayanan üçlü sınıflamalar arasındaki 
hiyerarşik düzen onun tümevarımı nasıl kullandığının bir örneğidir.70 Yine onun, bu 
bilimi ulusların ortak tabiatına ilişkin bir araştırma olarak tanımlaması ve özellikle 
ortak kurumlar ile değerlere yüklediği roller ile, ilk amaç olarak primitif döneme ve 
insanlığın kültürel kökenlerine inmeyi belirlemesi de, yönteminde tümevarıma yük-
lediği rolü anlamak açısından dikkate değerdir.

Vico, eski insanların zihinlerine inme çabasını sonuçlandırmak için belirlediği 
yöntemde kullanılacak bazı felsefi ve filolojik aksiyomlardan da söz etmektedir. Vi-
co’nun yönteminde kullanılan aksiyomlardan felsefi olanlar; bu bilimin, evrensel ku-
rumların kökenleri üzerine akıl yürüteceği71; bu bilimin, insani ideaların bir felsefesi 
olduğunun kabulü72; bu bilimin, ortaya çıkışı, gelişmesi ve olgunlaşması, düşmeye 
başlaması ve çöküşü bakımından her ulusun tarihiyle zaman içinde dönüşen ideal 
sonsuz bir tarih betimlemesi ve ulusların bu dünyasının kesinlikle insanlar tarafından 
yapılmış olduğunun ve onun dış görünüşünün bu nedenle bizim kendi zihnimizin de-
ğişimleri içinde bulunduğunun kabulü73; bu bilimin, uluslarda adalet fikrinin ve ortak 
sağduyunun oluşmasını ve bunların otorite aracılığıyla düzene girmesini inceleyen 

70 Bkz.: Vico, New Science, Part V.
71 A.e., prg. 346.
72 A.e., prg. 347.
73 A.e., prg. 349.
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bir otorite felsefesi olduğunun kabulüdür.74 Ona göre, bu felsefi aksiyomları takip 
etmesi gereken filolojik aksiyomlar ise şunlardır: Bu bilimin inceleme nesnesi olan 
kurumların tarihlerini yansıtan ilk örnekler olarak mitolojiler alınacaktır75; duyguları 
açıklayan ve ifadeleri tüm özellikleriyle veren kahramansal sözcükler de bu kurum-
larla uyumludur76; yerli dillerin etimolojileri de incelenmelidir, çünkü bu diller bize 
kelimelerin işaret ettiği kurumların tarihini verir77; halk, gelenekleri uzun bir zaman 
boyunca ve tam olarak korumuş olduğundan, geleneklerin halka ait bir gerçeklik ze-
minine sahip oldukları kabul edilmelidir78; bilim yapmakta faydasız olan ilk çağın 
fragmanlarının düzenlenmeleri gerekir.79

Vico’nun yönteminde sunduğu felsefi ve filolojik aksiyomlar, şimdiye kadar 
söylediklerimizi özetler niteliktedir. Onun felsefe-filoloji işbirliğini yöntemin bir un-
suru olarak sunması, ilk insanların zihinsel yapılarının incelenmesinde dili belirleyici 
öğelerden biri olarak görmesinin bir sonucudur. Felsefe-filoloji işbirliğinin nedeni, 
kültür öğelerinin kendini dilde yansıtmasıdır. Dil, kültürel varlık alanının empirik 
yönüdür. Enrico de Mass, Vico’da felsefe-filoloji ilişkisini kesinlik-gerçeklik ilişkisi 
olarak nitelendirmektedir.80 Vico için empirik bilgiler alanı, kesinlik (certum) alanıdır. 
Yöntemin filoloji ayağı, kesinlik alanından dil aracılığıyla veri derlenmesini sağlar ve 
özellikle yöntemin gözlem ve belge toplama araçlarına hizmet eder; felsefe ayağı ise, 
filolojik aksiyomlardan hareketle evrensel teoriler üreterek gerçeklik alanını yaratır. 
Yani, olgu ile gerçeklik birbirine dönüşür. Böylelikle, tüm insan dünyasının dillerin-
de, törelerinde, yasalarında ve kurumlarındaki filolojik kesinliklerin felsefi hakikati-
ne varılır.81 Bu nedenle Yeni Bilim’de, tümevarımla, filolojinin yardımı ile incelenen 
tarihsel bilgiler alanından devşirilen pratik olgulardan, genelgeçer bilgilere ulaşılma-
sı mümkündür. Söz gelimi, Vico’nun eski insanların zihinsel yapılarının önemli bir 
özelliği olarak sunduğu mitoloji ve fabllardan yola çıkılarak, bunlarda derlenmiş olan 
kültürel malzemeyi görmek ve Gentil ulusların atalarının kültürel özellikleri üzerine 
yargıya varmak mümkündür. Yani mitolojik öğeler ve fabllar82, Vico’nun Yeni Bi-
lim’deki araştırmasında, geçmişi yeniden kurma ve anlama denemesi açısından veri 
sağlayan yardımcı unsurlar, filolojik verilerdir. Zira ona göre mitler, içerisinde dü-
şüncenin modellerini ya da temel ve somut konuları barındıran şiirsel karakterlerden 

74 A.e., prg. 350.
75 A.e., prg. 352.
76 A.e., prg. 353.
77 A.e., prg. 354.
78 A.e., prg. 356.
79 A.e., prg. 357.
80 Enrico De Mass and J. K. Houck, ‘‘On the New Method of a New Science: A Study of Giambattista 

Vico’’, Journal of the History of Ideas, Vol. 32, No. 1, University of Pennsylvania Press, 1971, s. 85-
94, s. 90.

81 Bkz.: Löwith, a.g.e., s. 187.
82 Vico, mitolojiye özel bir önem vermekte ve tarihsel süreçte aklın gelişimine bağlı olarak mitolojiden, 

fabllardan bilimlere ve felsefeye doğru bir ilerleme süreci olduğunu düşünmektedir.
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oluşmuş, rasyonalite öncesi dönemlere ait örnek düşünce kalıplarıdır.83 Bu düşünce 
kalıpları, dilde kendini göstermektedir. Vico’nun filoloji-felsefe işbirliğini önemse-
mesinin bir nedeni de, onun zihinlerine inmek istediği eski insanların, şiirsel bir dile 
sahip olduklarını düşünmesidir. Ona göre bu insanlar kendi tarihlerini de şiirsel dil-
leri aracılığıyla belleklerinde tutmuşlardır; yani insanlığın ilk durumunda rasyonel 
düşünce gelişmemiş olduğundan, taklide dayalı olan şiir kullanılmıştır. Bu kullanım, 
dünyayı kendi zihninde yaratma şeklinde gerçekleşmiştir ve eski insanların doğaları 
gereği ortaya çıkmıştır.84 Vico’nun ilk tarihsel malzemeler olarak gösterdiği fabl ve 
mitler, ilk insanların hayalgücü ile geliştirilmiş şiirsel ürünler olarak bilginin Gen-
tiller arasında filizlendiği zamanların hikayelerini yansıtmaktadırlar. Vico, dünyanın 
ilk zamanlarına ait düşünce kalıpları olarak mitleri, fablları, tüm efsane öğelerini de, 
poetik terimi ile karşılamış, bunları şiirin bir parçası olarak görmüştür. Bu neden-
le bu öğelerin filolojinin yardımıyla incelenmesi gerektiğini düşünmüştür. Hayden 
White’a göre Vico, geçmişin mit, fabl gibi efsane temelli verilerini önemseyerek, en 
az akıl kadar hayalgücüne de değer verdiğini göstermiştir ve Vico’nun gördüğü gibi, 
sorun, insan fantezilerinin gerçekte insanların hayatlarını hem doğayla birlikte, hem 
de doğaya karşı sürdürmelerini sağlayan toplumsal ve kültürel kurumların oluşturul-
malarında birer dayanak işlevi görmeleri ölçüsünde, bu fantezilerin en irrasyonelinde 
bile üstü örtük olarak bulunan rasyonelliğin açığa çıkarılmasıdır.85 Zira Vico’ya göre, 
mitler ve fabllar aynı zamanda insanlığın primitif döneminde bellek ve hayalgücü-
nün ortak işleyişi sonucunda oluşturulduklarından rasyonellikten çok da uzak sayıl-
mazlardı. Vico’nun mit ve fabllara ilişkin bu görüşleri nedeniyle de felsefi-filolojik 
araştırma, eski insanların zihinsel yapılarını, onlar arasında bilginin ortaya çıktığı 
koşulları anlamak açısından önem taşımaktadır.86 

Vico, felsefi ve filolojik yöntem özellikleriyle, biliminin sağlam yargılara varabi-
lecek güçte olduğunu ispatlamaya çalışmış gibidir. Pompa, bu özelliği nedeniyle Vi-
co’nun biliminin yalnız bir tarih bilimi niteliğinde olmayıp, aynı zamanda –özellikle 
filoloji-felsefe ilişkisini içeren– bir insan felsefesi örneği olduğunu söylemektedir.87 

Vico’nun sunmuş olduğu yöntem, daha sonra Dilthey’ın dile getireceği gibi, ta-
rih bilimlerinde açıklamadan çok, anlamanın mümkün olduğu fikrine dayanmaktadır. 
Bu anlama, insanın, doğru bir yöntemle kendi tarihine yönelerek, tarihsel-kültürel 
varlık alanında bir anlamda Tanrı’yı taklit etmesi ile gerçekleşecektir. Vico’nun, “in-

83 Bkz. : Gözde Yazıcı, “Şiir’’, Giambattista Vico ve Yeni Bilim’in Temel Kavramları, İstanbul, Bilgi 
Üniversitesi Yayınları, 2007, ss. 47-55, s. 51.

84 Vico, New Science, prg. 214.
85 Hayden White, Metatarih: Ondokuzuncu Yüzyıl Avrupası’nda Tarihsel İmgelem, çev. Mehmet Küçük, 

Ankara, Dost Kitabevi, 2008, s. 78.
86 Vico için şairler, eski insanların tarihlerini sözlü veya yazılı olarak aktardıklarından özel bir önem 

taşımaktadırlar. Vico şairlerin bu özelliklerinden dolayı Yeni Bilim’de Homeros’u ilk tarihçi olarak 
nitelendirmektedir. 

87 Pompa, a.g.e., s. 148.
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san ancak kendi yarattığını bilebilir’’ anlayışı, Tanrı, yaratıcı olarak yarattığını bildi-
ğinden, insanın da kendi dünyasında kendi yarattığını anlamak bakımından Tanrı’ya 
benzer olduğunu söylemeye olanak tanımıştır.88 Bu düşünce, daha önce de belirttiği-
miz gibi, Vico’da bilgi ve eylemin eşdeğer oluşuna dayanmaktadır.

Vico’nun yönteminin dayandığı “anlama’’ etkinliğinden söz ettiğimiz her du-
rum, yorumlamadan da söz etmeyi gerektirmekte, anlama, yorumlamayı içermektedir. 
Bu açıdan eski insanların zihinsel yapılarını keşfetmeye çalışan bu bilim, aynı zamanda 
yorumlamayı beraberinde getirmektedir. Vico’ya göre insan, kendi aklı aracılığıyla kur-
duğu tarihi, yine aklı aracılığıyla yeniden yorumlamaktadır. Ona göre tarih bilgisi, geç-
mişte yaratılmış şeylerin, tarihçilerin zihinlerinde yeniden kurulmasıyla kazanılmakta-
dır.89 Filolojinin yardımıyla belgeleri inceleyen tarihçi, geçmişin olaylarını refleksiyon 
yoluyla yeniden kurar, yeniden yorumlar. Bu nedenle yorumlama, felsefi bir etkinliktir. 
Vico’ya göre yoruma dayalı bu bilgiler güvenilmez değildir; çünkü insan, Tanrı’nın 
kendisi gibi, kendi tarihsel gelişmesinin toplu işleyişinde hem biçimi hem maddeyi var 
eden gerçek bir yaratıcıdır.90 Bu yüzden tarihçi de, geçmiş olayları incelerken, zihninde 
o dönemin şartlarını tasarlama ve yorumlama becerisine her zaman sahiptir. Burada 
önemli olan, yorumlarda hem araştırmacının kendisinden, hem de uluslardan kaynak-
lanan önyargılara yer bırakılmamasıdır. Vico, yukarıda da söz ettiğimiz gibi yöntemin 
güvenilirliği açısından, kaçınılması gereken iki tip önyargıdan bahsetmektedir: Ulusla-
rın kibrine dayanan önyargılar ve bilginlerin kibrine dayanan önyargılar.

Vico, insan zihninin bir özelliği olarak, insanların, uzak ve bilinmeyen şeyler 
hakkında bir düşünce oluşturamadıklarında, onlar hakkında aşina olunan ve mevcut 
şeylerle hüküm verdiklerini söylemekte ve bunu, Yeni Bilim’deki araştırma esnasında 
yanılgıya düşmemek için akılda tutulması gereken bir aksiyom olarak bildirmekte-
dir.91 Onun, bilginlerin ve ulusların kibrine ilişkin fikirleri de, bu aksiyomdan türe-
miştir. Vico’ya göre ulusların ve bilginlerin sahip oldukları bu tip önyargılar, güve-
nilir bilgiye ulaşmada tehlike oluşturmakta, hatalı yargılara sebep olmaktadır. Vico, 
bahsi geçen aksiyomuna dayanarak ulusların kibrini şöyle açıklamıştır:

“Bütün uluslar şu aynı kanıya sahiptir: Bütün diğer uluslardan önce o ulus, insan yaşamı-
nın rahatlıklarını icat etmiştir ve onun tarihi dünyanın ta başlangıcına kadar geri gider.’’92

Vico, Yeni Bilim’in güvenilirliğinin sarsılmaması için, ilkin bu önyargılardan 
uzak durmaya çalışmış, ikinci olarak da eski uluslar hakkında bilgilerin derlendiği 

88 Kuypers, a.g.e., s. 70.
89 Ayhan Bıçak, Tarih Düşüncesi III: Tarih Felsefesinin Oluşumu, İstanbul, Dergah Yayınları, 2004 , s. 

117.
90 R.G. Collingwood, Tarih Tasarımı, çev. Kurtuluş Dinçer, 3. bs., Ankara, Doğu-Batı Yayınları, 2007, s. 

111-112.
91 Vico, New Science, prg. 122.
92 A.e., prg. 125.
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tarihsel belgelerin, tarihçilerin veya bilginlerin kibriyle yazılmış olma ihtimalini göz 
önünde bulundurmuştur. Vico, bilginlerin kibrini, “bildikleri şeylerin dünya kadar 
eski olduğu kanısı’’ olarak tanımlamaktadır.93 Vico, bu tip bir kibrin, aynı zamanda, 
bize kayıtlı belgelerle ulaşmamış olan eskilerin hikmeti üzerine fikirleri dışlayarak 
bilgi eksikliğine neden olduğu düşüncesindedir. 

Vico’nun sözünü ettiği bu iki temel önyargı, kurmaya çalıştığı bilimin, kültürel-
tarihsel alana yönelmiş olmasıyla ilişkilidir; zira bu alanın yoruma açık oluşu, araş-
tırmacının elde ettiği verileri bu önyargılardan hareketle sunmasına olanak tanımakta 
ve bilimsel objektifliği zedelemektedirler. Bu nedenle Vico, Yeni Bilim’deki araştır-
masında bu temel yanılgılardan uzak durmaya özen göstererek yöntemini dikkatle 
uygulamaya çalışmıştır.

Bütün bunlardan yola çıkarak Vico’nun Yeni Bilim’de, çalışma alanına uygun ve 
sağlam bir yöntem geliştirmek istediği söylenebilir. Vico’nun temel kaygısı, döne-
min bilim anlayışı karşısında kültürel-tarihsel alana ilişkin “yeni’’ bir bilim sunmak 
olduğundan, yönteminin bu bilimi meşrulaştırmaya yetecek kadar sağlam temellere 
dayanmasını istemiştir. Vico’nun, eski insanların zihinsel yapılarını kavramak ve ora-
dan yola çıkarak tarihin anlamını belirlemek için kullanmak istediği bu yöntem, bir 
tarih biliminin yöntemi olma özelliği taşımaktadır. Ancak aynı zamanda bu yöntem 
özellikleri, bazı yönleriyle tarih biliminin epistemolojisini ilgilendirdiğinden, bazı 
yönleriyle de tarih metafiziklerinin alanına giren sorunları tartışmaya olanak tanıdı-
ğından tarih felsefesi açısından değerlendirilebilecek özelliklerdir. Vico’nun yönte-
minin özgün tarafları ise, poetik başlığı altında çeşitli kavramları incelemesi, çağlar 
ayrımıyla uyumlu olarak, kurum ve değerlere ilişkin üçlemeler yapması, sadece Gen-
tilleri içeren ve her bir ulusun farklı zaman dilimlerinde Tanrılar, Kahramanlar ve 
İnsanlar Çağı’ndan geçebildiğini anlamamızı sağlayan bir kronolojik tablo sunması 
gibi unsurlarla şekillenmiştir. Bütün bunlara bakıldığında, Vico’nun “yeni’’ bilimi-
nin, bir yönüyle tarih bilimi örneği, diğer yönüyle bir tarih felsefesi örneği olduğu 
söylenebilir.

Sonuç

Vico, döneminin bilim anlayışı karşısında, yeni bir bilim anlayışı geliştirmek, 
doğa bilimleri karşısında tarih temelli bir bilimin olanaklılığını savunmak ve hatta 
böyle bir bilimin, insan eylemleri alanına dayandığından, daha güvenilir olduğunu 
kanıtlamak istemiştir. O, bu kaygı ile başladığı insana dair araştırmada, ilk olarak 
insanın yalnızca duyu ve hayalgücüne bağımlı olduğu bir dönemi tasarlamış ve bu-
radan yola çıkarak insanın aydınlanma sürecini adım adım anlatmak istemiştir. Onun 

93 A.e. prg. 127.
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insanın ancak kendi ürettiğini bilebileceği fikri üzerinden yürüttüğü çalışması, ger-
çekten yeni olan bir bilimi kurma çabası taşıdığından sağlam bir yönteme gereksi-
nim duymuştur. Vico, bu yöntemin iki temel özelliği olarak, nesnesine uygunluk ve 
konunun başlangıcına yani kökene gitme gerekliliğini sunmuştur. İşte bu iki temel 
özellik, eski insanların zihinsel yapılarını, onlar arasında bilginin başlangıcını kavra-
ma çabasının bir ürünü olmuştur.

Vico’nun eski insanların zihinlerine inme çabası, biliminin kültürel-tarihsel 
varlık alanının ilkelerini, ulusların ideal sonsuz tarihlerinin özelliklerini belirleme 
görevinin bir sonucudur. Vico, eski insanların döneminin, kendi deyimiyle Tanrılar 
Çağı’nın özellikleri belirlendikten sonra, Kahramanlar ve İnsanlar Çağı’nın özel-
liklerinin bir gelişme seyri içinde belirleneceğini ve buradan, ideal sonsuz tarihin 
niteliklerinin aydınlatılabileceğini düşünmektedir. Bu düşünce onun biliminin güve-
nilirliğini sağlayacak yöntemi geliştirmesine de ön ayak olmuştur.

Vico, doğa bilimleri karşısında tarih temelli bir bilimi kurma çabasında, özellik-
le tarihsel süreçte hem ilerlemeyi sağlayan, hem de gerilemeye neden olan akıl-inayet 
ilişkisini ön plana çıkararak, bilimin insana bağımlılığını göstermiş ve bu bilimin 
insanın kendi tarihini yorumlamasının, bir anlamda yeniden kurmasının, tarihte ken-
dini gerçekleştirme sürecini kavramasının bir ürünü olduğunu vurgulamak istemiştir. 
Bütün bu özellikleri ve tartışma konuları nedeniyle de, eski insanların zihinlerine 
inmemizi sağlayan Yeni Bilim aslında bir tarih bilimi olmasından daha baskın bir 
şekilde, tarih felsefesi örneğidir. Bu durum, Vico’nun, tarih felsefesinin gelişme ba-
samaklarında ilk sırayı almasının bir nedenidir.
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ARISTOTLE’S CONCEPTION OF PLACE

ABSTRACT
Space has been a major topic from past to present in philosophy and science both 
as the space notion and the space perception. Aristotles, one of the philosophers 
dealing with the space notion, in history of philosophy, has presented the 
issue in detail. Within this study, some certain matters will be discussed such 
as Aristotles’ point of view for place; how he perceives place, how he describes 
it and the importance of place in his philosophy. 
Key Words: Aristotle, space, place, category, void, motion.  

ÖZET
Mekân, felsefe ve bilimde geçmişten günümüze gerek kavram olarak gerekse 
de mekân algısı olarak tartışılan önemli bir konudur. Felsefe tarihinde kavramla 
ilgilenen filozoflardan biri olan Aristoteles, felsefî görüşlerinde mekân sorunu-
nu ayrıntılı bir şekilde ele almıştır. Bu çalışmada Aristoteles’in mekân anlayışı, 
mekânı nasıl tanımladığı ve bu kavramın onun felsefesindeki yeri tartışılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Aristoteles, mekân, yer, kategori, boşluk, hareket.
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Giriş

Felsefe tarihine bakıldığında Eski Yunan bilgeliği de dâhil olmak üzere Par-
menides, Atomcular, Platon, Aristoteles, sonraki dönemlerde ise Descartes, Kant ve 
Newton gibi pek çok bilim insanı ve filozof mekân konusunu ele almıştır. Bunun 
belli başlı sebebi mekân algısının, insanların dünya tasavvuru ve varlık anlayışları ile 
yakından ilişkili olmasıdır. Bu ele alma, varlığın ortaya çıktığı mekân, cismin hareke-
tinin gerçekleştiği mekân, mutlak boşluğa karşıt olarak mekân gibi çeşitli şekillerde 
tartışma konusu olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Bu metinde ilgili konular 
üzerine çalışma yapan Aristoteles’in mekâna dair çalışmaları ele alınacaktır.

Aristoteles, Platon’un matematiksel mekâna karşı olarak kullandığı khora1 
kelimesi yerine, daha çok fizikî yer anlamına gelen topos kavramını kullanmıştır. 
Aristoteles, Fizik eserinde, özellikle yer [topos] kavramını kullanmaktadır.2 Mekâna 
karşılık olarak topos ve khora kullanılmışsa da, Aristoteles daha çok doğa felsefesi 
bağlamında topos’u kullandığından burada konu esas olarak bu kavram üzerinden 
incelenecektir.   

Topos sözcüğü Aristoteles’te bir cismin bir yerde bulunuşunu ifade eder.  Filo-
zofa göre, ‘topos’un üç anlamı bulunmaktadır ki bunlar: 1- Topos, devingen, uçsuz, 
bucaksız, kavranması zor bir şeydir. 2- Bir kap gibi içi doldurulan bir şeydir. 3- Bir de 
mekân (stadion), yaratmak, mekânlaşmak anlamına gelmektedir. Bu şekilde mekânın 
farklı kavranışları birbirinden ayırt edilebilse de genel anlamıyla mekân, herhangi bir 
cismin hareket ederken doğal olarak bulunduğu yerdir. Nitekim cismin dış yüzeyi bir 
başka şeyin dış yüzeyiyle temastadır. Yani mekân, kuşatanın iç yüzeyiyle kuşatılanın 
dış yüzeyinin kesişimidir.3 Bu şekilde anlaşılan mekân, cismi kuşatmaktadır. 

1 Kelimenin sözlüklerdeki karşılığına baktığımızda çeşitli anlamlar taşıdığını görmekteyiz. “khôra 
(κώρα): Yer, toprak, arz, alan, mekân, uzam, boşluk, açıklık.  Francis E. Peters, Antik Yunan Felsefesi 
Terimleri Sözlüğü, çev. ve haz.: Hakkı Hünler, İstanbul, Paradigma Yayınları, 2004, s. 187. χωρα: Bir 
kullanıma, fonksiyona, eyleme özgü sonlu alan. İşgal edilmemiş boşluk olan χενον’dan ve daha dar 
anlaşılan ve noktasal da olabilen τορος’tan ayrıdır. Pierre Chantraine; Dictionnaire Etymologique de 
la Langue Grecque, Paris, Editions Klincksieck, 1968, s. 1281. tópos (τόπος): Yer. Bir yer, bir nokta, 
yer, arz; konum, mevki, mahal; bir yazarın metnindeki bir yer veya pasaj; metaforik olarak yer, sıra, 
fırsat, uygun zaman, vesîle, Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü, s. 383-384.

2 Aynı zamanda, Platoncu ve Demokritoscu mekân görüşleri ile boş mekân fikri Aristoteles’in fiziğiyle 
uyumlu olmadığından onun, bir mekân teorisi değil ancak bir yer teorisi yahut konum teorisi geliştir-
diğine dair tartışmalar da bulunmaktadır. Max Jammer, Consepts of Space: The History Of Theories Of 
Space In Physics, Cambridge, Harward University Press, 1954, s. 15. Ayrıca Aristoteles’in mekân an-
layışına ilişkin en temel kavramlardan olan khora ile ilgili herhangi bir eserinde teori bazında açıkla-
malar yapmaması, bazı yorumcuların khora’yı tanımlanamaz gördüğünü düşünmelerine yol açmıştır. 
Hasan Ünal Nalbantoğlu, “Nedir Mekân Dedikleri?”, Zaman-Mekân, haz. Ayşe Şentürer, vd., İstanbul, 
YEM Yayınları, 2008, s. 90.

3 Nalbantoğlu, “Nedir Mekân Dedikleri?”, s. 90.
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‘Mekân’ın Varlığının Kanıtlanması ve Mahiyetinin İncelenmesi

Aristoteles’e göre mekân konusu, doğanın yapısı ve işleyişiyle ilgilenenlerin 
temel ilgi alanlarından biri olmalıdır. Ona göre filozof, hareket, sonsuz gibi kavram-
larla ilgilendiği kadar ‘mekân’ ile de ilgilenmelidir. Çünkü mekânın ne olduğu tespit 
edilmedikçe, Fizik’in konusu olan cisimleri incelemek de mümkün değildir.4 Önce-
likle herkesin varolanların bir yerde varolduğunu kabul etmesi gerekir. İkincisi de, en 
genel ve en başta gelen hareket (yer değiştirme) yere göre olan harekettir.5 Hareketle 
ilgilenen filozof, bu sebeple, hareketle yakından ilişkili olan yer de incelenmelidir. 

Yani mekânın var olup olmadığı, varolma biçimi ve ne olduğuna dair bilgi sahibi 
olmalıdır. Çünkü herkes varolanların bir yerde varolduğunu farz etmektedir.6 Öyley-
se yeri araştırmak ve ne olduğunu belirlemek gerekmektedir.

Yeri inceleme sebebini bu şekilde ortaya koyan Aristoteles, kendinden öncekile-
rin bu konuda ne iyi bir soru sorduklarını ne de iyi bir yanıt verdiklerini iddia eder.7 
Herkes bir şekilde her varolanın bir yerde bulunduğunu kabul etmektedir. Ancak bu 
yerin, ne olduğunu filozofların araştırmadığını ve ortada buna dair bir veri olmadığını 
dile getirmektedir. Yer, ayrıca yer değiştirme hareketiyle ilişkili olması sebebiyle de 
Aristoteles için önem arz eder. Çünkü ona göre yer değiştirme ilk ve temel harekettir, 
dolayısıyla yere bağlı olarak oluşan yer değiştirme hareketi sebebiyle yerin taşıdığı 
değer daha da artmaktadır. Ayrıca yerin taşıdığı önemi artıran diğer temel bir fak-
tör de öğelerin belli yerlere doğru hareket edip, belli yerlerde durmalarında doğal 
eğilimlerinin olmasıdır. Zira ateş yukarıya yönelirken, toprak aşağıya doğru hareket 
etmektedir.8 Ay altı âlemde yer değiştiren cisimler, hareket ederken aynı zamanda 
amaçlı olarak belli yönlere yönelirler. Her biri doğal yönlerine yönelerek hareket 
etmektedir. Buna göre ateş hafif olduğundan yukarı doğru hareket ederken, toprak ise 
aşağı doğru hareket etme eğilimindedir. Bu aynı zamanda Aristoteles’in metafiziğiyle 
de yakından ilişkilidir. Çünkü her unsur kendi gayesini içinde taşıyarak hareket eder. 
Bu anlayışın filozofun varlık felsefesindeki hiyerarşisinde de önemli bir yeri vardır.

Aristoteles, kendi döneminde bilinen mekân görüşlerini yeterli görmemiş ve 
kendi mekân görüşünü ortaya koyarak soruna yeni bir yanıt denemesi sunmuştur. Her 
ne kadar Aristoteles’in soyut bir mekân teorisine sahip olmadığı düşünülmüşse de, 
filozofun Fizik adlı eserinde yer kavramını tarif ettiği, bu alanda önemli sorgulamalar 

4 Mahmut Kaya, İslâm Kaynakları Işığında Aristoteles ve Felsefesi, İstanbul, Ekin Yayınları, 1983, s. 
137.

5 Aristoteles, Categories, 15ª14. Aristoteles hareketin oluş, bozuluş, artma, azalma, değişme ve yer 
değiştirme olmak üzere altı hareket türünden bahsetmektedir. Ayrıca mekânın önemi için yine Benja-
min Morison, On Location: Aristotle’s Concept of Place, Oxford, Clarendon Press, 2002, s. 11’ e bkz.

6 Aristoteles, Physics IV, 208ª26-32. 
7 Aristoteles, Physics IV,  208ª35.
8 David Ross, Aristoteles, çev. İhsan Oktay Anar, İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 2002,  s. 107.
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yaptığı ve mahiyetini ortaya koymaya çalışması bu görüşün aksini göstermektedir. 
Ayrıca onun bu alandaki çabaları sonraki mekân teorileri için de temel oluşturmuş-
tur.9 

Aristoteles, kendinden önceki filozofların mekânla ilgili doyurucu bir açıklama 
getirmediklerini düşünmüşse de yine de bu konudaki çalışmaları inceleyip, eleştiri 
süzgecinden geçirdikten sonra kendi mekân fikrini söylemiştir. Filozof, Hesiodos’tan 
itibaren mekân hakkında bilinen görüşleri tek tek eleştiri süzgecinden geçirmiştir. 
Ona göre Hesiodos’un ‘khaos’u ilk nesne olarak görmesi ve khaos oluştuktan sonra 
toprağın oluşması bir ölçüde doğrudur. Çünkü bu görüş, her şeyin bir yerde yahut 
mekânda olduğu anlayışına dayanır. Cisimlerin dışında ‘yer’in olduğu ve duyulur 
cisimlerin bir yerde olduğu dolu olmayan yerden de anlaşılmaktadır.10 Burada boş 
yer kavramına da göndermede bulunan filozof, mekânın önceliğini de vurgulamıştır. 
Başka bir deyişle Aristoteles, Hesiodos’un khaos’u bir mekân gibi anladığını söyler. 
Buna ilaveten Hesiodos’un khaos’u her şeyin mecbur olduğu mekân olarak gördüğü-
nü, bu mekânın da her şeye ev sahipliği de yaptığı fikri öne sürülmüştür. 

Çünkü o çoğu kimse gibi her şeyin bir mekânda [topos], bir yerde [khora] olduğu inancın-
dan ötürü varolanlar için ilkin bir mekân olmasını gerekli görüyor. Böyle ise yerin gücü, 
hayranlık verici olmakla beraber, her şeyden önce gelmesi gerekir. Zira öteki nesnelerden 
hiçbiri onsuz var olamıyorsa, o ise öteki nesneler olmadan var olabiliyorsa onun öncelikli 
olması şarttır; nitekim içindeki nesneler yok olmaya tabiyken, yer varlığını sürdürüyor.11 

Mekân, Hesiodos’un da belirttiği gibi, her şeyden önce gelmesi gereken şey-
dir. Yine de, Hesiodos’ta mekân anlayışı çok açık ve net değildir. Eski Yunanlarda 
mekânla ilgili önemli görüşler daha sonra Pitagorascılarda daha net karşımıza çık-
maktadır. Pitagorascılar, varlığın temeli olarak gördükleri sayıları, mekânda yer alan 
öğeler olarak düşünmüşler ve asıl olarak sayılar ile bu sayıları ayıran boşluğu teme-
le almışlardır. Pitagorascılar, duyusal cevherleri sayıların oluşturduğunu ve mekân-
sal büyüklüğe (spatial magnitude) sahip olan bu sayıların aynı zamanda tüm evreni 
meydana getirdiklerini düşünmüşlerdir.12 Aristoteles, ayrıca Pitagorascıların boşluğu 
hava ile özdeş gördüklerini belirtir. Fakat Aristoteles’e göre hava bir mutlak boşluk 
değildir. O, Pitagorascıların boşluk ve hava arasında kurdukları ilişkinin yanlış oldu-

9 Jammer, Consepts of Space, s. 15. Ayrıca Mübahat Türker-Küyel, Aristoteles ve Fârâbî’nin Varlık Ve 
Düşünce Öğretileri, Ankara, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları:188, 
1969, s. 21-22.

10 Aristoteles, Physics IV, The Complete Works Of Aristotle, Trans. by. R. P. Hardie and R.K. Gaye, ed. 
Jonathan Barnes, Volume I, New Jersey, Princeton University Press, 1991, 208b26. Yahut bkz. Aristo-
teles, Fizik, çev. Saffet Babür, 3. bs., İstanbul, YKY, 2005, 208b25-30.

11 Aristoteles, Physics IV, 208b 30.
12 Aristoteles, Metaphysics, Trans. W.D. Ross, The Complete Works Of Aristotle, ed. Jonathan Barnes, 

Volume II, New Jersey, Princeton University Press, 1991, 1080b21. Ayrıca Aristoteles, Metafizik, çev. 
Ahmet Arslan, 2.Basım, İstanbul, Sosyal Yayınlar, 1996, 1080b20-25 ayrıca bkz. a.e., 1080b30.
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ğunu değerlendirmekle beraber, onların bu yanlış mekân kavrayışının, soyut mekân 
anlayışlarının başlangıcı olduğunu belirtmektedir. 

Pitagorascılar yahut onlardan bazıları kesinlikle ‘hava’yı boşlukla aynı görmüşlerdir. Bu 
kesinlikle soyut mekân yahut uzamın başlangıcıdır, daha fazlası değil.13 

Dolayısıyla boşluk, her yere yayılan havadan farklı bir şey olmalıdır.
Aristoteles’in değerlendirmesine göre mekân, Pitagorascılardan sonra, boşluk 

ile ilgili olarak gündeme gelmiştir.  Elea Okulu, varlığı bütün olarak görüp boşluğu 
yadsırken, Atomcu düşünürler ise asıl olarak atomları ve bu atomların içinde hare-
ket ettiği boşluğun varlığını savunmuşlardır. Aristoteles, bu şekilde mekanik olarak 
atomların bir araya gelip cisimleri oluşturmasını eleştirip, yerine amaçlılık ilkesine 
dayalı bir evren sistemi önermiştir.

 Aristoteles, Pitagorascılar ve Atomcuların mekâna dair açıklamalarından sonra, 
kendi hocası olan Platon’un görüşlerini ele almaya başlar. Platon, mekânı kap gibi 
düşünmüş ve bunu bazen bir yatak gibi her şeye dayanak olan bazen de bir kokulu 
merhem gibi her şekli almaya müsait olarak düşünmüştür.14 Aristoteles ise hocasının 
mekânla ilgili bu görüşlerinden etkilenmiş olmakla beraber, kendisi oldukça farklı bir 
mekân anlayışı ortaya koymuştur. Platon’un felsefesinde idealar, oluş ve oluşun (ge-
nesis) içinde meydana geldiği mekân varlık felsefesinin en temel noktalarını oluştur-
maktadır. Aristoteles, hocası Platon’un mekân ile maddeyi bir tuttuğunu bildirmek-
te, oysa mekânın maddeden farklı olduğunu açıklamaktadır.15 Aristoteles öncesinde 
mekân, açıklandığı üzere varlıkla ilişkisi bağlamında ortaya çıkıp tartışma konusu 
olmuştur. Bu görüşlere kısaca baktıktan sonra şimdi Aristoteles’in mekân anlayışını 
ele almaya başlayabiliriz. O öncelikle mekâna bir kategori olması itibarıyla felsefe-
sinde yer vermektedir.

Aristoteles, varlığı tanımlama ve sınıflama için, içinde mekânın da bulunduğu 
çeşitli kategoriler ayırt etmiş ve bunlar da onun hem varlık felsefesinde hem de man-
tık görüşünde önemli rol oynamıştır. “Aristoteles kategorileri on tane olarak sırala-

13 J. Burnet, Early Greek Philosophy’den akt. Jammer, Consepts of Space, s. 7. Pitagorascıların bu konu-
daki genel anlamda bu değerlendirmesinden sonra, özel olarak da Pitagorascılardan biri olan Arkü-
tas’ın mekân görüşü de önem taşımaktadır. Var olan her şeyin bir mekânda olduğunu ve mekânsız 
olamayacağını düşünen Arkütas için mekân, her şeyin kendisinde bulunduğu fakat kendisinin başka 
bir şeyde asla bulunmadığı ve sonsuz boşlukla sınırlanan şeydi. Ayrıca mekânın önemli bir özelliği de 
taşıdığı önceliktir. Çünkü o her şeyin kendisinde bulunduğu ilk şey olarak önceliğe sahiptir. Burada bi-
zim ilgimizi çeken mekânın temel bir dayanak olarak kabul edilip yorumlanmasıdır. Jammer, Consepts 
of Space, s. 8 ve Richard Sorabji, Matter, Space And Motion: Theories in Antiquity and Their Sequel, 
New York, Cornell University Press, 1988, s. 126.

14 Platon’un mekâna dair bu görüşleri için bkz. Timaeus, Timaeus and Critias, Trans. Robin Waterfield, 
New York, Oxford University Press, 2008, 50a-51b ayrıca bkz. Timaios, çev. Erol Güney, Lütfi Ay, 
İstanbul, Sosyal Yayınlar, 2001, 50a-51b.

15 Aristoteles, Physics IV, 209b11-16.



366 Elife Kılıç

maktadır: Cevher, nicelik, nitelik, görelilik, mekân, zaman, konum, durum, etkinlik, 
edilgenlik.”16 Bunlardan ‘ne’ cevheri; ‘nice büyük’ niceliği; ‘nasıl bir varlık’, niteliği; 
‘neyle ilintili’ göreliliği; ‘nere’, mekânı; ‘ne vakit’, zamanı; ‘nasıl bulunuyor’, konu-
mu; ‘hangi ortamda’, durumu; ‘ne yapıyor’, ‘ne ediyor’, etkinliği; ‘ne yapılıyor’, ‘ne 
ediliyor’, edilgenliği anlatır.17 

Aristoteles, Kategoriler kitabında, mekânı sürekli nicelik olarak tanımlamakta-
dır: 

Niceliklerden kimi süreksiz kimi de süreklidir; kimileri ise kendi içinde birbirlerine göre 
bir konumu olan parçalardan oluşmuştur; bunlardan bazıları, bir konumu olmayan parça-
lardan oluşmuştur. Süreksiz olanlar sayı, söz; sürekliler ise çizgi, düzlem, cismin yanın-
da; ayrıca zaman ve yer [topos] olarak karşımıza çıkar.18  

Her cismin ayrı bir yeri olduğu gibi bu yerlerin hepsinin bir birleşimi de yine 
bize bir yer anlayışını dolayısıyla mekânı vermektedir. Yer Aristoteles’e göre sürekli 
niceliktir ve nasıl ki cismin parçaları ortak bir sınırda birleşiyorsa, cismin parçala-
rının her birini kaplayan yer de cismin parçalarının birleştiği aynı sınırda birleşir.19 
Bununla birlikte Aristoteles, nicelikleri incelerken onların bazılarının kendi içlerin-
de birbirlerine göre belli bir konuma sahip parçalardan oluştuğunu, diğerlerinin ise 
bu şekilde belirli olmadığını ifade etmiş ve yeri de ilk gruba dâhil etmiştir.20 Yerin 
parçalarının nerede olduğu yahut hangi parçaların birleştiği bulunabilir. Belirlenmiş 
nicelikler de asıl niceliklerdir, bunların karşıtları olmazken, diğerleri arızîdir. Ancak 
Aristoteles’e göre yer için karşıtlık da onun uzaklığına göre yapılmıştır.

Ancak, özellikle yer hususunda niceliğin karşıtı ortaya çıkar. Zira merkez evrenin sınırla-
rına en fazla uzaklıkta olduğundan, merkeze doğru olan yere ‘aşağıda’ derken yukarının 
aşağıya karşıt olduğu düşünülür. Öteki karşıtların hepsinin tanımının bunlardan çıktığı 
görünüyor; nitekim aynı cinste olanlar içinde birbirlerine en uzakta bulunanlar karşıt 
diye adlandırılıyor.21

Anlaşılmaktadırki aşağı-yukarı gibi yönler, mekân için zıt yönleri ifade etmekte 
ve bunlar uzaklık bakımından da en önde gelmektedir. 

16 Guthrie, W.K.C., A History Of Greek Philosophy, Volume VI: Aristotle An Encounter, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1993, s. 140.  

17 Teoman Duralı, Aristoteles’te Bilim ve Canlılar Sorunu, İstanbul, Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1995, 
s. 43.

18 Aristoteles, Categories, The Complete Works Of Aristotle, Trans. J. L. Ackrill, ed.Jonathan Barnes, 
Volume I, New Jersey, Princeton University Press, 1991, 4b20-24. Aristoteles, Kategoriler, çev. Saffet 
Babür, 2. bs., Ankara, İmge Kitabevi, 2002, 4b20-24. Ayrıca Duralı, Aristoteles’te Bilim Ve Canlılar 
Sorunu, s. 44-45. Jammer, Consepts of Space, s. 15.  

19 Aristoteles, Categories, 5a10-14.
20 Aristoteles, Categories, 5a15-24.
21 Aristoteles, Categories, 6a13-18.
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Kategori olarak mekân incelendikten sonra, mekânın özel ve ortak yer olarak be-
lirlenmesi konusu gündeme gelmektedir. Filozof ‘yer’e dair bu fikirlerini asıl olarak 
Fizik’in IV. kitabında işlemiştir. O bu eserde mekânı etraflıca araştırmış ve sonunda 
tanımını yapmıştır. 

Aristoteles yeri araştırırken nasıl bir yol izleneceğini ve hangi sorulara yanıt 
aranması gerektiğini de şu şekilde ortaya koymuştur: Yere dair bu soruşturmada üç 
soruya cevap aranmalıdır: ‘Yer’in varlığı nedir? Yerin varlığı nasıldır? (Ne şekilde 
vardır?) Yer nedir? Burada izlenecek yol boyunca, önce yerin varlığının ispatlanma-
sı, daha sonra yerin varlığının nasıl olduğunun araştırılması yani mahiyetinin açık-
lanması ve en son bunlara yanıt verildikten sonra, yerin yahut mekânın tanımlanıp 
ne olduğunun belirlenmesi gelmektedir. Öncelikle, yerin varlığı cisimlerin birbirinin 
yerini almasından bellidir.

Yerin varlığı kesinlikle ortak yer değiştirme durumunun bir parçası olarak ele alınmalı-
dır. Şu anda su neredeyse, peşisıra hava gelir ya da su bir kaptan alınmışsa, aynı yerde 
başka bir cisim vücut bulmuştur. Yine yerin [topos] kendine gelecek ve ardı ardına yer 
değiştirecek tüm cisimlerden farklı olduğu düşünülür. İçinde havayı kapsayan şey as-
lında havadan önce suya mekân olmuştur. Açıkça görülüyor ki bunların geçtiği yer ve 
mekân [khora] her ikisinden de farklı olgulardır.22 

Yer değiştirme hareketi, mekânın varolduğunu önemli ölçüde gözler önüne ser-
mektedir. Cisim yer değiştirdiğinde, bir mekândan başka bir mekâna hareket etmek-
tedir. Öyleyse mekân nedir? Onun cisim olmadığı açıktır.23 Mekân cisimden farklı 
olduğuna göre onu nasıl anlamalıyız?

Yerin varlığının başka bir kanıtı da doğal cisimlerin ve toprak, ateş gibi yalın ci-
simlerin yer değiştirmesidir. Hatta bunların yer değiştirmesi, yer’in aynı zamanda bir 
olanak, güç taşıdığını da göstermektedir. Çünkü her bir nesne engellenmediği sürece 
(aşağı veya yukarı) kendi yerine gider. Aşağı ve yukarı yerin bölümleri ve türlerini 
vermektedir. Bu yönler yalnızca bize göre sağ, sol, aşağı, yukarı değildir. Bu algı 
bize göre değişse de asıl olarak kendiliğinden yönlere de sahiptir. Bu yönler, tesadüfî 
de değildir. Zira doğada her biri kendi başına belirlenmiştir. Örneğin yukarı, alev ve 
diğer hafif şeylerin gittiği yer iken, aşağı da ağırlık taşıyan ve topraktan olan şeylerin 
gittiği yerdir.24 Görülüyor ki Aristoteles için yönler de doğadaki diğer işleyişler gibi 
bir düzene sahiptir.  

22 Aristoteles, Physics IV, 208b5. Bu ayrıca bize modern dönemdeki bir anlayış olan; yer kaplayan cisim-
lerin korunum denilen yahut girilmezlik yasası olarak da bilinen maddenin temel özelliklerinden birini 
hatırlatmaktadır. Buna göre her cisim kendi sınırlarına sahiptir, yani dışarıdan kendine ait olmayan 
şeyleri almaz. Böylece cisim bir arada duran atomlardan oluşmaktadır. Bu aynı zamanda o cismin 
diğer cisimlerden ayırt edilmesini, dağılmamasını da sağlamaktadır.

23 Thomas Kiernan, Aristotle Dictionary, “Introduction”, London, Peter Owen, ts. s. 74.
24 Aristoteles, Pyhsics IV, 208b1-8.



368 Elife Kılıç

Mekânın Mahiyetinin İncelenmesi  

Buraya kadar, böylece yer’in varlığı kanıtlanmış olmaktadır. Şimdi ise onun, 
varlığının, nasıl olduğunu araştırmak gerekir. Aristoteles’e göre yerin varlığı kabul 
edildiğinde, yerin cismî bir büyüklük mü yoksa başka türden doğasının mı olduğu 
sorgulanmalıdır. Yani yerin cinsi nedir? Her cismin uzunluk, genişlik ve derinlik ol-
mak üzere üç boyutu vardır. Acaba yerin de, tıpkı bir cisim gibi, bu türden özellikleri 
olabilir mi? Aristoteles’e göre, mekân bir cisim olarak değerlendirilemez. Çünkü, 
cisim olmanın en temel şartlarından birisi olan aynı yerde iki cisim olamayacağı ku-
ralı, mekana uygulanamaz.25 Çünkü cisim cisim içinde bulunamayacağına –yani aynı 
yerde iki cisim bulunamayacağına– göre yer, bir cisim değildir.

Aristoteles’in sözkonusu yaklaşımındaki mekân tasavvurunda karşımıza çıkan 
en önemli sorunlardan biri, bir cisimle onun yeri arasında yaptığı ayrımdır. O, şöy-
le demektedir:  “ …bir nokta ile bir noktanın yeri [topos] arasında hiçbir farklılık 
yoktur; dolayısıyla noktanın yeri noktadan değişik bir şey değilse öteki nesnelerden 
hiçbirinin yeri de kendisinden farklı değildir; zaten yer [topos] de bu nesnelerin her 
birinin dışında bir şey değildir.”26 

Anlaşıldığı kadarıyla mekân, cisimden ayrı olarak ele alınmamaktadır. Çünkü 
mekân, ait olduğu cisimle birlikte vardır. Ancak mekânı bir cisim olarak da görmeyen 
Aristoteles, mekânın cisimden farklı bir yapıya sahip olduğunu kabul etmiştir. Fakat 
cismin sınırlarını oluşturan mekânı, cisimden ayırmak oldukça güçtür.   

Aristoteles’e göre yer ne cismî ne de cismî olmayan unsurlardan oluşmaktadır. 
Yerin büyüklüğü olmakla birlikte, onun cismî bir varlık olmadığını şöyle söyler:

O halde yerin ne olduğunu söyleyebiliriz? Tasvir edildiği şekilde bir doğaya sahip ise, 
ne bir unsur ne de cismî yahut cisimden bağımsız unsurlardan oluşması mümkün; bir 
büyüklüğü var olmasına var ama bu büyüklük hiçbir cisimsellik taşımıyor. Oysa duyulur 
nesnelerin öğeleri cisimsel olurken; düşünülür cisimlerden oluşmuş bir birleşim ise hiç-
bir büyüklük arz etmez.27

Aristoteles, burada felsefesinde önemli bir yer tutan dört nedenle28 yerin ilişkisi-
ni de kurmaya yönelmiştir: Varolanlar içinde yer neyin nedenidir? Yer, dört nedenden 
birini bile göstermemektedir. Yer ne varolanların maddesi, ne nesnelerin biçimi, ne 

25 Aristoteles, Physics IV, 209a5.
26 Aristoteles, Physics IV, 209a10-13.
27 Aristoteles, Physics IV , 209a14-19.
28 Yunanca aítion (veya aitía) suçlanabilirlik, sorumluluk, mesuliyet, neden, kök, zemin anlamlarına gel-

mektedir. Aristoteles Metafizik eserinde nihai nedenleri araştırmakla beraber onun dört neden öğretisi 
de felsefesinde oldukça önemli yer tutmaktadır. Aristoteles için bu dört neden formal, mâddî, etkin, 
ereksel nedenler olarak sıralanmaktadır. “aítion”, Peters, Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü, s. 
31-32.
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bir amaç ne de hareket eden bir cisimdir.29 Yer’in varolanların tamamında görülen 
dört nedenden (biçimsel neden, maddi neden, ereksel neden, etken neden) biri ol-
maması yerin varlığını ortaya çıkarmada sorun yaratmaktadır. Yukarıda, Aristoteles 
yerin varlığını kanıtlamış olmasına rağmen, konuyla ilgili yine de muğlâk noktalar 
kaldığı onun şu ifadelerinden anlaşılabilir:

Ayrıca kendisi hâlihazırda bir varlık olsa, bir yerde vücut bulacaktır.  Nitekim Zenon’un 
işaret ettiği zorluk bir açımlama gerektirmektedir: Her varolan bir yerde [topos] ise, aynı 
şekilde yerin [topos] de yeri olacaktır, bu da sonsuza dek gider.30 

Aristoteles, yerin varlığını bu şekilde sorgularken, onun büyüklükle ilişkisini 
de ele alır. Aristoteles’e göre cisimler büyürken, onların yerinin aynı kaldığı söyle-
nemez. Mekân, cismi saran şeyse, o büyüdükçe mekân da büyür mü? Cisim büyüdü-
ğünde yahut küçüldüğünde mekân aynı kalmamakta ve cisme uyum göstermektedir. 
Onunla aynı büyüklüğe sahip olduğuna31 göre mekânın nasıl bir varlığa sahip olduğu 
tekrar sorun olmaktadır. Yer cisimle birlikte büyüyorsa, cisimden de ayrılamıyorsa 
–ki cisimden başka bir mahalde onun varlığını gösteremiyoruz– onun var olup ol-
madığı gerçekten de ortaya konulmalıdır. Ancak ondan sonra nasıl bir varoluşa sahip 
olduğu anlaşılabilir. Yine, her nesnenin mekânı olduğuna göre, şu sonuca varabiliriz: 
“Mekân, nesneyle aynı zamanda vardır.”32 Görüldüğü üzere cisimden bahsederken 
mekândan, mekândan bahsederken de cisimden bahsederiz. Bunlardan birini tek ba-
şına düşünemiyoruz. Bu aynı zamanda, her cismin bir mekâna sahip olduğu ve her 
mekânda da bir cisim olduğu anlayışına bizi götürmektedir. Bu bakımdan mutlak 
boşluk,33 Aristotelesçi sistemde kabul edilemez. 

Aristoteles bundan sonra karşımıza –kendinde ve başka bir nesneye göre ayrı-
mına dayanarak– iki yer kategorisi çıkarır. Ona göre tüm belirlemeler bu ayrıma göre 
yapıldığından yer de buna tabi olmak zorundadır. Bu iki yer çeşidi şöyledir: Ortak yer 
(topos koinos); bütün nesnelerin içinde bulunduğu genel yer ve özel yer (idios topos); 
doğrudan nesnenin bulunduğu özel yer.34 

Bundan sonra Aristoteles, artık yerin bir biçim olup olmadığını sorgulamaya 

29 Aristoteles, Physics IV, 209a20-22.
30 Aristoteles, Physics IV , 209a23-25.
31 Aristoteles, Physics IV , 209a26-28.
32 Yavuz Aksoy, Bilim Tarihi ve Felsefesi, İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi Yayını, 1994, s. 68.
33 Aristoteles doğa felsefesinde mekânı tartışırken ‘boşluk’un da ne olduğunun araştırılması gerektiğini 

belirtir. Çünkü ‘boşluk’ da yer ile aynı çıkış noktasına sahiptir. “Filozofun yer üzerine olduğu gibi 
boşluğa dair de ‘var mı yok mu, nasıl var, nedir?’ diye sorgulaması şarttır, zira boşluğun olduğu ya da 
olmadığı inancı dayandıkları argümanlar açısından bir yakınlık taşımaktadır.” Aristoteles, Physics IV, 
213a11. Aristoteles’e göre kimileri boşluğun varlığını kabul etmişlerdir. Ancak bu onların yerin varlı-
ğını reddettiğini göstermez, aksine boşluğun varolduğunu savunanlar, yerin de varlığını kabul ederler. 
Çünkü boşluk cisimden yoksun olan yer [topos] demektir Aristoteles, Physics IV, 208b25.

34 Aristoteles, Physics IV, 209a31.
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başlar. Çünkü yer her nesneyi ilk saran şey ise ve onunla birlikte büyüyorsa acaba o, 
cismin şekli midir? 

Yer [topos] her cismi ilk olarak kapsayan şeyse o bir sınır olsa gerek, dolayısıyla büyük-
lük ve büyüklüğün maddesi onunla belirlenen, sınırlanan yer her bir nesnenin biçimi ve 
şekli diye düşünülebilir. Zira bu cismin tam olarak sınırıdır.35  

Ne var ki Aristoteles her ne kadar bu açıdan yeri biçim olarak görse de, büyük-
lüğün yerini dolduran şey olarak da bir tür madde olarak düşünülebileceğini de ekler. 
Aslında filozof mekânı incelerken burada onun neliğine ilişkin araştırma yaparak ve 
en doğru düşünceye ulaşmaya çalışmaktadır.

Demek ki bu biçimde bakıldığında yer, her bir nesnenin biçimi şeklinde arz etmekte-
dir. Ne var ki, büyüklüğün kapsamı [extension] olarak düşünüldüğüne göre, yer [topos] 
madde demektir; Büyüklükten farklı bir şey olduğundan ötürü de, bu da bir yüzey, bir 
sınır çizgisi gibi, biçim tarafından kapsanan, sınırlanan şey “madde”dir. ‘Belirsiz olan’ 
da böyle bir şey aslında;  küreden sınırı ve biçimsel özellikleri atıldığında geri kalan 
maddenin dışında bir şey değil.36 

Görülmektedir ki, Aristoteles için yer bir açıdan biçim olup olmadığı, diğer açı-
dan da bir madde olup olmadığı bakımından değerlendirilmektedir; yani yer, hem 
sınırlayan hem de sınırlanan olmaktadır. Peki, ama yer form mudur yoksa madde 
midir? Aristoteles bu noktada hocası Platon’un madde ve mekânı [khora] aynı şey 
olarak gördüğünü ifade edip ve diğer düşünürlerden farklı olarak yalnızca Platon’un 
yerin ne olduğunu söylemeye çalıştığını bildirmektedir.37 Fakat, Aristoteles için, 
onun bu konudaki açıklamaları yeterli görünmemektedir. Yerin biçim mi yoksa mad-
de mi olduğu konusunda Aristoteles, yerin bunlardan hiçbiri olmadığı sonucuna varır. 
Çünkü bunlar, cisimden ayrılamazken, yer cisimden ayrılır. Bir cismin olduğu yeri 
daha sonra başka cisim alır. Bunlar, yerin cisme dâhil olmadığını göstermektedir. 
Mekânın Aristoteles için biçim olmadığını W. D. Ross şu şekilde dile getirmektedir: 
“Kapsayanın ve kapsanın uçları çakışabilir, ama farklıdırlar ve bir şeyin mekânı, kap-
sayan cismin sınırı iken, bir şeyin formu o şeyin kendisinin sınırıdır.”38 Dolayısıyla 
mekân, forma ne kadar benzese de form değildir, çünkü form cisimden ayrılamaz. 
Biçim yahut madde cismi oluşturan ve cismin bunlar olmadan düşünülemediği temel 
cevherler olduğundan, mekânı bunlardan biriyle aynı görmek Aristoteles sistemi için 
kabul edilmez görünmektedir. Zira ona göre biçim ve madde nesneden ayrılmaz oysa 
suyun havanın yerini alması gibi yer değiştirebilmektedir, dolayısıyla yer, cisimden 

35 Aristoteles, Physics IV , 209b1-4.
36 Aristoteles, Physics IV , 209b5-10.
37 Aristoteles, Physics IV, 209b10-15.
38 Ross, Aristoteles, s. 107.
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ayrılmaz değildir.39 Aristoteles bu özellikleriyle yeri, kap şekline benzetmiştir: İçin-
deki nesneye bağlı olmayan, ama aynı zamanda onu sınırlandıran yahut kuşatan. 

Dolayısıyla yer ne bir nesnenin bir parçası ne de ona ait bir şeydir, bilakis ondan ay-
rılabilen bir şeydir. Bundan başka, yerin kap [topos] gibi taşınabilir bir şey olduğu da 
söylenebilir. Fakat kap mekânı olduğu nesnenin hiçbir şeyi değildir. Öyle ki nesneden 
ayrılabilir olduğundan onun biçimi değildir, yine onu kapsadığından ötürü de maddeden 
farklı bir şeydir.40

Mekân varlığın ortaya çıkmasını sağlayarak bir anlamda onun varlığına da im-
kân tanımaktadır. Burada mekânın temel olarak düşünülmesi ilgi çekicidir. Bu açık-
lamalar Platon’un yukarda mekân anlayışı işlenirken açıklandığı üzere, onun mekânı 
kap gibi düşünmesinin Aristoteles’e olan etkisini de göstermektedir. 

Mekân’ı ‘nesne’nin meydana gelmesine imkân veren bir ‘zemîn’ olarak düşünebiliriz. 
Burada ‘zemîn’i ‘yer’ ya da ‘yeryüzü’ anlamında değil de, ‘temel’ ve ‘dayanak’ karşılı-
ğında mecazen (metaforik olarak) kullanıyoruz. ‘Mekân’ı, ‘nesne’nin meydana gelmesi-
ne imkân tanıyan bir ‘kab’ veya ‘çanak’ olarak düşünmek de mümkündür.41

Nesne, mekân ve imkân ilişkisinde kap ancak imkânları itibariyle doldurulabilir, 
yani burada kaba ne konulacağı, ne kadar konulacağı kap’ın imkânlarına bağlıdır. Bir 
nesnenin bağlı olduğu şartlar, bu nesnenin mekânının imkânları ile ilgilidir ve nes-
neler arası ilişki de yine buna bağlı olarak gelişmektedir. Bir nesnenin sebep-sonuç 
ilişkisine bağlı olup olmadığı da, onun mekânının imkânları ile belirlenir. Hatta bunu 
genellediğimizde bir evrenin, bir mekân ve bu mekândaki nesnelerden oluştuğunu 
söyleyebiliriz.42 Daha sonra açıklanacağı gibi Aristoteles’e göre her cismin kendi do-
ğal yeri vardır ve bunlar hep oraya yönelmektedir. Ancak yine mekâna bağlı olarak 
da her cismin hareketleri ay-üstü ve ay-altı âlemde farklılık göstermektedir. Bu da bir 
anlamda mekânın, bu imkân boyutunu, gözler önüne sermektedir.  

Kap olarak mekânı düşündüğümüzde, ortaya çıkan bu mekân-imkân ilişkisine 
kısaca baktıktan sonra, yerin madde mi biçim mi olduğu konusuna tekrar dönersek; 

39 Aristoteles, Physics IV, 209b22-29.
40 Aristoteles, Physics IV, 209b25-31.
41 Yalçın Koç, “Mekân Ve Nesne”, Felsefe Arkivi, Sayı: 29, İstanbul, Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1994, 

s. 14. v.d. Yalçın Koç burada konuyu tartışırken, mekân ile nesne ilişkisinin vazgeçilmez olduğunu 
ve her nesnenin mutlaka bir mekânda bulunduğunu belirtmektedir. Hatta mekân sadece kap olarak 
değil aynı zamanda ona göre mekân bir zemin, bir dayanak olarak da görülebilir. Örneğin bir ayna ve 
kalem düşünelim, kalemin aynadaki yansımasında; ayna kalemin aynadaki görüntüsünün zeminidir. 
Öyle ki nesneleri tanımaya çalışan bilimler, eğer nesnenin dayanağını açıklığa kavuşturmadan nesneyi 
tanımaya çalışırlarsa ‘temelsiz bilgi’ üretirler. Bu yüzden nesnelerin mekânlarının belirlenmesi sadece 
‘metafizik’ bir sorun değildir, bu sorun bilimlerin temellendirilmesi meselesiyle de iç içedir. Bakınız 
aynı makale s. 14-15. Dolayısıyla Aristoteles’in geniş çerçevede ele aldığı mekân konusu, ondan yüz-
yıllarca sonra bu türden tartışmalara da zemin hazırlamıştır.

42 Koç, “Mekân Ve Nesne”, s. 15.
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yer, madde yahut biçim olursa, o zaman her nesne kendi yerine nasıl gidebilir, yani 
hareket nasıl meydana gelir? Yine yer, şekil yahut madde olarak düşünülürse, o, bir 
yerin içinde olur. Aynı zamanda yer sürekli olarak nesneyle birlikte değişmesi gerek-
tiğinden, yine yerin yeri olması gerekecektir. 

Ayrıca yer, madde ya da biçim olsa, kendi yerine nasıl taşınabilir? Hareketi ve yukarı 
ile aşağı gibi yönleri olmayan nesnenin ‘yer’ olması olanaksızdır. Dolayısıyla yeri bu 
tür özellikleri gösteren şeyler arasında aramak gerekiyor. Yer nesnenin kendi içinde olsa 
(çünkü şekil ya da madde olsa maddenin içinde olur) ‘yer’, bir yerin içinde olur. Nitekim 
hem ‘biçim’ hem de ‘belirsiz olan’ madde nesneyle birlikte değişir, hareket eder; bunlar 
her zaman aynı yerde olmamakla birlikte, nesnenin olduğu yerdedir. Bu sayede yerin bir 
yeri olacaktır.43 

Aristoteles, tüm bu açıklamalardan sonra yerin ne olduğunu ortaya çıkarmanın 
yolunun, onun kendinde bulunan, yani doğrudan onunla ilgili olan özellikleri daya-
nak kabul edip diğer özellikleriyle beraber ele almak gerektiğini söyler. Yer, mekâ-
nı olduğu o nesneyi doğrudan kapsayan bir şeydir; nesnenin parçası değildir.  Yine 
nesnenin ilk yeri, nesneden ne daha küçük ne de daha büyük olamaz ve nesnenin 
yeri nesneden ayrılabilir. Tüm bunlara ek olarak, her yerin yukarı, aşağı gibi yönleri 
vardır ve her nesne doğal olarak yer değiştirip kendine en uygun olan yerde mekân 
tutar, bunu da ya yukarıya doğru ya da aşağıya doğru gerçekleştirir.44

Aristoteles, yeri tanımlama çabasında dört seçenekten bahsetmiş ve yerin ancak 
bunlardan biri olacağını ifade etmiştir: Ya biçim, ya madde, ya sınırlar arasındaki bir 
tür aralık (some sort of extension between the extremities), ya da sınırların kendisi.45 
Filozof yerin biçim yahut madde olamayacağını daha önce kanıtlamıştı. Bu sebepten 
ötürü geriye iki seçenek kalmaktadır. Yer ya bir tür aralık ya da sınır olmak durumun-
dadır. Ancak Aristoteles yerin bir tür aralık –aranesne diye de Türkçeye çevrilmekte-
dir– olmadığını savunmaktadır.

‘Kendi başına’ kalıcı bir aralık ve doğal bir varlık olsaydı, aynı yerde sonsuz yer olurdu. 
Su ve hava yer değiştirince parçaların hepsi kaptaki bütün suyu meydana getiren bütün 
içinde aynı nesneyi oluşturacaktır. Aynı anda yer [topos] de yer değiştirecek, dolayısıyla 
yerin [topos] başka bir yeri olacak, yani aynı anda birçok yer [topos] olacaktır.46 

Kapsayanın iç sınırları ile kapsananın dış sınırları arasında farklı bir varlığın 
olduğunu düşündüğümüzde, aynı yerde birçok yerin olduğu görüşü, ortada sorun 
olarak duracaktır. Ross da, bu durumu şöyle açıklamaktadır: Kapsayan aynı kalırken 
kapsanan sık sık değiştiği için uçlar (yani kapsayanın iç sınırlarıyla kapsananın dış 

43 Aristoteles, Physics IV, 210a2-9.
44 Aristoteles, Physics IV, 210b34-211a5,
45 Aristoteles, Physics IV, 211b5-9.
46 Aristoteles, Physics IV, 211b19.
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sınırları) arasındaki aralığın bazen farklı bir varlık olduğu düşünülür. Fakat aralık 
kendi başına değil, kabı art arda dolduran cisimlerin bir ilineği olarak var olur ve 
eğer kendi başına varolan ve hareketsiz süregiden bir aralık olursa, aynı yerde sonsuz 
sayıda yer olur.47 Görüldüğü üzere, bir aralık varsaymak, aynı yerde başka yerlerin 
olacağını ve bunun da sonsuza kadar gideceği düşüncesi, çelişkiye yol açmaktadır. 
Bu sebeple yer, kendi başına bağımsız bir aralık olarak düşünülemez.     

Böylece Aristoteles yerin, biçim, madde yahut bir aralık olmayıp saranın iç sınırı 
olduğunu düşünmektedir: 

Şayet yer [topos] üçünden biri değilse, ne biçim ne madde ne de yer değiştiren nesnenin 
kapsamı dışında, ondan farklı olan bir aralık ise, bazı şartlar zorunludur: Yer, bu dört 
unsur içinde geri kalanı, yani kapsayan cismin kapsanan cisimle bitiştiği sınırdır. ‘Kap-
sanan cisim’den kastettiğimiz yer değiştirme biçiminde hareket eden cisimdir.48

Aristoteles için, yer demekki saran yahut kapsayan, cismin ilk sınırı olarak 
anlaşılmaktadır: “Dolayısıyla, bir şeyin yeri saran şeyin doğrudan/ilk hareketsiz 
sınırıdır.”49 Öyleyse yer, bir tür sınırdır yani kapsayanın ilk hareketsiz sınırıdır. David 
Ross, bir cismin kabıyla onun yeri arasında ayrım yapmak gerektiğini vurgulayarak 
sonuçta yerin asıl anlamının ne olduğunu şöyle ortaya koymaktadır. 

Fakat bir şeyin kabı ya da kapsayan cisimle onun yeri arasında bir ayrım yapılmalıdır. 
Kaba, hareketli yer ya da yere hareketsiz kap diyebiliriz. Akan bir ırmak, taşıdığı sal için 
bir yer olmaktan çok bir kaptır.50

Demek ki Aristoteles, mekân için daha çok topos terimini kullanmakta ve doğa 
ile ilgilenen düşünürlerin muhakkak mekân konusunu da açıklamaları gerektiğini dü-
şünmektedir. Bu bağlamda mekânın varlığı kabul edildiğinde onun varlığının nasıl 
olduğu temel tartışma konusu olmaktadır. Aristoteles, yerin yer kaplayan cisimden 
farklı olduğunu, onun her cisimde olan biçim veya maddeden biri olamayacağını çe-
şitli kanıtlamalarla ortaya koymaktadır. Yer ne bunlardan biri ne de bir ara-madde ise 
öyleyse nedir? Onun mahiyeti nedir? Buraya kadar filozof, mekânın cisimle ilişkisini 
ve ne olmadığı üzerinden açıklamalarla mekânı anlaşılır kılmaya çalışmıştır. Ancak 
filozofa göre yer yahut mekân, kuşatan cisimle kuşatılanın sınırıdır.51 Dolayısıyla 
mekânın Aristoteles için ne bir cisim, ne de bir ara nesne olmadığı açıktır.

Aristoteles mekânı hem özel yer, hem de ortak yer olarak iki farklı anlamda kul-

47 Ross, Aristoteles, s. 107-108.
48 Aristoteles, Physics IV, 212a5-9.
49 Aristoteles, Physics IV, 212a20-21.
50 Ross, Aristoteles, s. 108.
51 Aristoteles’te mekânın mahiyetinin incelenmesi ile ilgili olarak bkz. Süleyman Hayri Bolay’ın Aristo 

Metafiziği İle Gazzalî Metafiziğinin Karşılaştırılması, Ankara, M.E.B., 3. bs., 2005, adlı esere bakıla-
bilir, s. 75-78.  
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lanmaktadır. David Ross’un da belirttiği gibi, ilk tanımıyla yer, yahut mekân, Aris-
toteles için yer değiştiren, dört unsurdan oluşan cisimleri dolaysız olarak kapsayan 
şeyin iç sınırıdır.52 Bu, cismin asıl yerini oluşturmaktadır. Bu özel yerlerin toplamı da 
bize ortak yer fikrini vermektedir. Her şeyi içinde kapsayan olarak mekân, Aristoteles 
için, fizik yer bağlamında empriktir, sonlu ve sürekli bir büyüklüktür, ancak türdeş 
değildir (ayaltı-ayüstü âlem ayrımı). Nesnelerden bağımsız varolamamakla beraber, 
zihinden bağımsız bir varlığa sahiptir. Mekân bir cisim değildir ve nicelik kategori-
sine aittir.53 

Cismin mekânı olarak yer, bu şekilde ele alındıktan sonra, bir de mekanın evren 
anlamında kullanılması sebebiyle, evren tasavvuru olarak da Aristoteles’in bir mekan 
anlayışına sahip olduğu söylenebilir. Ona göre, hareket eden cisimlerin her birinin 
kendine has; özel mekânının yanı sıra, her şeyi içine alan evren de, tüm cisimler için 
bir mekândır. Bu yaklaşım, Aristoteles’in evren anlayışı ile mekân anlayışı arasın-
daki ilişkiyi belirginleştirmektedir. Bu anlayışla paralellik içinde, evrenin her şeyi 
kuşattığını, her şeye bir yer olduğunu, ama evrenin kendisinin bir yeri olmadığını 
belirtmektedir:

Ne var ki ‘evren’ ile ‘bütün’ün dışında evrenin ötesinde hiçbir şey yoktur, bu yüzden de 
bütün nesneler evrende yer aldığı için; böylece evrenin her şey olduğunu söyleyebiliriz. 
Ne var ki, cisimlerin yeri [topos] evrenle aynı şey değildir. Ancak bu yer hareket eden 
cisme bitişik olan bir nesnenin bir parçasıdır ve böylelikle toprak suyun içinde, su hava-
nın içinde, hava aitherin içinde, aither de evrenin içindedir, ancak evrenin başka bir şeyin 
içinde bulunduğunu söylemek hâlihazırda imkânsızdır.54

Ayaltı âlemde, yer değiştirme hareketi olduğundan, Aristoteles’in mekâna dair 
bu görüşleri, ayaltı âlemle ilişkilidir. Ayüstü âlemde ise durum farklıdır. Birinci gö-
ğün dışında ilk hareket ettiriciden başka bir şey yoktur. İlk hareket ettirici ise mekân-
sız olduğundan, birinci göğün hareket edebilmesi için sınırından, yani kendine has 
mekândan kurtulması gerekir. Hâlbuki ayüstü âlemde yer değiştirme hareketi de-
ğil, devrî hareket vardır. Birinci gök âlemin mutlak sınırıdır. İşte asıl güçlük birinci 
gökteki bu sınırın neye, nereye ait olduğudur! Burada Aristoteles’in kozmolojisi ile 
fizik’inin prensiplerinde bir uyuşmazlık var gibidir.55 Görüldüğü üzere Aristoteles, 
sonlu bir evren anlayışını savunmakta ve bunun dışında da herhangi bir yer yahut 
boşluğu kabul etmemektedir. O, her şeyin içinde gerçekleştiği fiziksel maddi evrenin, 
sonlu büyüklüğe sahip bir küre olduğunu belirtmektedir.56

52 Ross, a.g.e., s. 107.
53 Uğur Ekren, Aristoteles’te Mekân ve Hareket, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe 

Anabilim Dalı, İstanbul, 2004, s. 90-92.
54 Aristoteles, Physics IV, 212b12-22.
55 Bolay, a.g.e., s. 77. 
56 Ross, Aristoteles, s. 106.
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Ayüstü âlemdeki gezegenler ve diğer varlıklar ile ayaltı âlemdekiler birbirinden 
hareket,  meydana geldikleri malzeme gibi çeşitli açılardan farklılıklar taşımaktadır. 
Aristoteles, ayüstü âlemde, sürekli hareket teorisine dayandırdığı, dairesel hareket 
olduğunu iddia etmiştir. Buradaki hareketler, diğer tüm hareket tarzları için en mü-
kemmel örneklerdir.57  

Aristotelesçi fizik ile kozmolojide, evrende bulunan nesnelerin yerini belirleyen, 
fizik evrenin kendi yapısıdır. Yer dünyanın merkezindedir; ağır olduğu için, özü ge-
reği, merkezde bulunması gerekir. Ağır cisimler de bu merkeze doğru giderler; orada 
bir şey bulunduğu yahut fizikî bir güç onları oraya çektiği için değil. Onlar merkeze 
giderler, çünkü doğaları onları oraya iter.58 Yine evrenin yapısına bağlı olarak, cisim-
lerin ana unsurları olan dört unsurun her birinin kendi mekânı vardır. Yani buradaki 
amaçlılığa bağlı olarak ve doğaları gereği her birinin bulunması gereken doğal yerleri 
vardır ve bunlar da o doğal yerlerinde bulunmaya çalışacaklardır.

Unsurların her biri, doğal bir hareketliliğe ve doğal bir mekâna sahiptirler. Ateş, eğer 
kendisine kalırsa, yukarıya doğru hareket edecek ve mekânını, evrenin en dış kenarların-
da bulacaktır; toprak, doğalda aşağıya, evrenin merkezine doğru hareket eder; hava ile su 
ise, kendi mekânlarını, bu ikisinin arasında bulurlar.59 

Görülmektedir ki, cisimlerin hareketleri ve doğal yerleri filozofun gayelilik ve 
hiyerarşik düzen temeline dayalı evren anlayışıyla uyum içinde bulunmaktadır. 

Sonuç

Aristoteles mekânı kapsamlı bir şekilde ele almış, onu doğa felsefesinin en 
önemli konuları arasında sayıp, onun ne olduğunu, cisimden farkını belirlemeye ça-
lışmış ve cisme göre taşıdığı önceliği, cisimden farkını, varolma tarzlarını araştırmış-
tır. Kendisinden önceki ve çağdaşı olan düşünür ve filozofların mekân’a ilişkin yakla-
şımlarını değerlendirdikten sonra, onun neliğine ilişkin kendi özgün sorularını ortaya 
koyarak esas sorgulamasını gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda filozof, mekânın cisim, 
madde, form yahut bir aralık olup olmadığını incelemiştir. Bu belirlemeleri her biri-
ni, çeşitli deliller öne sürerek değerlendirmiş, mekânın bunlardan hiçbiri olmadığını 
ancak, onun, hareket eden cismi saran ‘ilk hareketsiz sınır’ olduğunu belirtmiştir. Her 

57 Michael J. White, The Continuous and The Discrete: Ancient Physical Theories from a Contemporary 
Perspective, Oxford, Clarendon Press, 1992, s. 116-117. Ayrıca Duralı, Aristoteles’te Bilim ve Canlılar 
Sorunu, s. 101.

58 Alexandre Koyre, Yeniçağ Biliminin Doğuşu, çev. Kurtuluş Dinçer, İstanbul, Ara Yayıncılık, 1989, s. 
42-43. 

59 Jonathan Barnes, Düşüncenin Ustaları: Aristoteles, çev. Bahar Öcal Düzgören, 2. bs., İstanbul, Altın 
Kitaplar Yayınevi, 2002, s. 93.
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ne kadar Aristoteles, yer değiştirme hareketinden yola çıkarak mekânı sorgulamaya 
başlayıp cisimle birlikte bulunmasını kabul etmişse de, neticede mekân algılanabilir 
bir şekilde gösterilemez, ancak onun cismi kuşatan ilk sınır olduğu kabul edilebilir. 
Cismi saran bu ilk hareketsiz sınırı da cismin özel mekânı olarak görürken, tüm ci-
simlerin içinde bulunacağı ortak bir yer anlayışı da önermiştir. Fakat, Aristoteles’e 
göre, evreni kuşatan başka birşey olmadığından evrenin bir mekânı yoktur. Bu mekân 
anlayışı doğrultusunda, mutlak boşluğun varlığını kabul etmemektedir. 

Mekânın fiziksel bakımdan değerlendirilmesinin yanı sıra, Aristoteles, onu, dil 
ve mantık bakımından da değerlendirmiştir. Mekânı, on kategoriden biri olarak gör-
müş ve onun bu bakımdan sürekli bir nicelik olduğunu belirtmiştir. 

Aristoteles’in mekâna dair yeni algılama biçimleri, kendisinden sonraki dönem-
lerde gelişen yerbilim çalışmalarını etkilemiştir. Aristotelesçi evren tasavvurunda 
sadece dünyanın merkezde olması anlayışıyla değil, aynı zamanda kapalı bir evren 
tasavvurunun gelişmesi ile de karşılaşmaktayız. “Bu küçük ve ‘kapalı’ bir evren-
di; ayrıca büyüklüğü kavranabilir boyuttaydı.”60 Dolayısıyla, Aristoteles için evren 
sonsuz değil, sonludur. Aristoteles’e göre, tüm cisimlerin içinde bulunduğu evrenin 
dışında herhangi bir mekân, boşluk yoktur. “Bu küresel evrenin dışında ne bir yer, 
ne boşluk ... vardır.”61 Fakat bu anlayış zamanla yıkılacak, Batı Avrupa Rönesansıyla 
beraber, yerine yeni evren paradigmaları gelecektir. 

Galileo Galilei’nin düşünceleriyle karakterini bulan Batı Avrupa Rönesansının 
evren anlayışından sonra, Descartes ile birlikte artık kesin olarak Aristotelesçi bu 
evren tasavvuru değişmiş ve organik evren anlayışı yerini mekanik bir evren anlayı-
şına bırakmıştır. Böylece artık evrende ayüstü ve ayaltı âlem ayrımı olmadığı gibi, 
varolanlar arasındaki ontolojik hiyerarşi de ortadan kalkmıştır. Evrenin her yanında 
aynı yasalar geçerli hale gelmiştir. Descartes fiziği, Aristoteles’in evren anlayışının 
etkilerinden kurtararak, ayrıcalıklı durumları ortadan kaldırmıştır. Dolayısıyla fizik-
sel maddi dünyada “en iyinin” aranacağı hiçbir yer yoktur artık.62 Zira evrenin her 
yerinde aynı yasaların işlediği görüşü yaygınlık kazanmaya başlamıştır.

KAYNAKLAR

Aksoy, Yavuz, Bilim Tarihi Ve Felsefesi, İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi Yayını, 1994.
Aristoteles, Categories, The Complete Works Of Aristotle, Trans. J. L. Ackrill, ed.Jonathan                  

Barnes, Volume I, New Jersey, Princeton University Press, 1991.
Aristoteles, Fizik, çev. Saffet Babür, 3. bs., İstanbul, YKY, 2005.

60 Oldyrod, a.g.e.,  s. 37.
61 Guthrie, a.g.e., s. 268. Aynı konu için bkz. Kaya, İslâm Kaynakları Işığında Aristoteles ve Felsefesi, s. 

138.
62 E. Brehier’den akt. Koyre, Yeniçağ Bilimin Doğuşu, s. 134.



Aristoteles’in Mekân Anlayışı  377

––––, Kategoriler, çev. Saffet Babür, 2. bs., Ankara, İmge Kitabevi, 2002.
––––, Metafizik, çev. Ahmet Arslan, 2. bs., İstanbul, Sosyal Yayınlar, 1996.
––––, Metaphysics, Trans. W.D. Ross, The Complete Works Of Aristotle, ed. Jonathan Barnes, 

Volume II, New Jersey, Princeton University Press, 1991.
––––, Physics IV, The Complete Works Of Aristotle, Trans. by. R. P. Hardie and R.K. Gaye, ed. 

Jonathan Barnes, Volume I, New Jersey, Princeton University Press, 1991.
Barnes, Jonathan, Düşüncenin Ustaları: Aristoteles, çev. Bahar Öcal Düzgören, 2. bs., İstan-

bul, Altın Kitaplar Yayınevi, 2002.
Bolay, Süleyman Hayri, Aristo Metafiziği İle Gazzalî Metafiziğinin Karşılaştırılması, 3. bs., 

Ankara, M.E.B., 2005.
Chantraine, Pierre, Dictionnaire Etymologique de la Langue Grecque, Paris, Editions Klinck-

sieck, 1968.
Duralı, Teoman, Aristoteles’te Bilim ve Canlılar Sorunu, İstanbul, Edebiyat Fakültesi Bası-

mevi, 1995. 
Ekren, Uğur, Aristoteles’te Mekân ve Hareket, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitü-

sü, Felsefe Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2004.
Eyuboğlu, İsmet Zeki, Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü, İstanbul, Sosyal yayınları, 2004.
Guthrie, W.K.C., A History Of Greek Philosophy, Volume VI: Aristotle An Encounter, Camb-

ridge, Cambridge University Press, 1993.
Jammer, Max, Consepts of Space: The History Of Theories Of Space In Physics, Cambridge, 

Harward University Press, 1954.
Kaya, Mahmut, İslâm Kaynakları Işığında Aristoteles ve Felsefesi, İstanbul, Ekin Yayınları, 

1983.
Kiernan, Thomas, Aristotle Dictionary, London, Peter Owen, ts.
Koç, Yalçın “Mekân Ve Nesne”, Felsefe Arkivi, Sayı: 29, İstanbul, Edebiyat Fakültesi Bası-

mevi, 1994, s. 13-20.
Koyre, Alexandre, Yeniçağ Biliminin Doğuşu, çev. Kurtuluş Dinçer, İstanbul, Ara Yayıncı-

lık,1989. 
Morison, Benjamin, On Location: Aristotle’s Concept of Place, Oxford, Clarendon Press, 

2002.
Nalbantoğlu, Hasan Ünal “Nedir Mekân Dedikleri?”, Zaman-Mekân, haz. Ayşe Şentürer, vd., 

İstanbul, YEM Yayınları, 2008.
Oldyrod, David, İnsan Düşüncesinde Yerküre: Yerbilim’e Bir Tarihsel Bakış, çev. Ülkün Tan-

sel, Ankara, TÜBİTAK, 2004.
Peters, Francis E.,  Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü, çev. ve haz. Hakkı Hünler, İstan-

bul, Paradigma Yayınları, 2004.
Platon, Timaeus, Timaeus and Critias, Trans. Robin Waterfield, New York, Oxford University 

Press, 2008.
––––, Timaios, Çev. Erol Güney, Lütfi Ay, İstanbul, Sosyal Yayınlar, 2001.
Ross, David, Aristoteles, Çev. İhsan Oktay Anar, İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 2002.
Sorabji, Richard, Matter, Space And Motion: Theories in Antiquity and Their Sequel, New 

York, Cornell University Press, 1988.
Türker, Mübahat Küyel, Aristoteles ve Fârâbî’nin Varlık Ve Düşünce Öğretileri, Ankara, An-

kara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları:188, 1969.
White, Michael J., The Continuous and The Discrete: Ancient Physical Theories from a Con-

temporary Perspective, Oxford, Clarendon Press, 1992.





TARİH – TOPLUM – KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI





NURETTİN TOPÇU’DA SORUMLULUK KAVRAMI

Arslan Topakkaya*                                                 
Ayşe Arslantürk**

                                                                                                                    
NOTION OF RESPONSIBILITY IN NURETTIN TOPÇU’S APPROACH

ABSTRACT
Nurettin Topçu gathered revolt and morality notions originally and harmoniously 
in his thought system. Although revolt and morality notions are almost perceived 
incompatible. This notions reached entirely that we can’t deal with one of them 
without other. Topçu deal with a revolt that is dead set against all of elements 
that capture person’s will externally or internally. Causes of internal slovery 
are habituations, delectations and ambitions. However, causes of external 
slavery are solidarity and dominotion arising from society. However, revolt 
morality is ideal of responsibility that defy to all of sources that capture person. 
Responsibility that is important Notion in Topçu’s system, has to type; moral 
and jural. According to Topçu moral responsibility before movement and basic 
component of this resposibility are suffering and clemency justice also have an 
important place in this responsibilityconsciousness. Responsibility is bacially 
results of behaviour are assumed by person. Namely responsibility conception 
that occured after behaviour, come to mind. However Topçu drew attention moral 
aspect of responsibilty that forgotten at this point and base of his philosphy, 
made an effort to solving moral problems.
Key Words: Revolt Morality, Responsibility, Moral Responsibility, Jural 
Responsibility, Suffering
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ÖZET 
Cumhuriyet dönemi düşünürlerimizden Nurettin Topçu’nun en özgün yanların-
dan biri isyan ve ahlakı yan yana uyumlu bir biçimde sistemine oturtabilmiş 
olmasıdır. İsyan ve ahlak gibi birbirine neredeyse karşıt algılanan iki kavram 
biri olmadan diğerinden bahsedemeyeceğimiz bir bütünlüğe kavuşmuştur. Top-
çu bireyin iradesini içten ve dıştan esir alan bütün unsurlara karşı olan bir isyan-
dan bahseder. İçten kaynaklanan esaret nedeni alışkanlıklar, hazlar, ihtiraslardır. 
Esaretin dıştan gelen nedeni ise toplumdan kaynaklanan hakimiyet ve dayanış-
madır. İsyan ahlakı ise bireyi esirliğe mahkum eden tüm kaynaklara karşı gelen 
sorumluluk idealidir. Topçu’nun sisteminde önemli bir kavram olarak karşımıza 
çıkan sorumluluk  ahlaki ve hukuki olmak üzere ikiye ayrılmakta ve Topçu ah-
laki sorumluluğun önceliğine vurgu yapmaktadır. Topçu ahlaki sorumluluğun 
hareketten önce olduğunu ve bu sorumluluğun en temel bileşenlerinin  ızdırap 
ve merhamet olduğunu düşünmektedir. Adalet ve adillik de bu sorumluluk şuu-
runda önemli bir yere sahiptir. Sorumluluk deyince zihinde canlanan  ilk olarak  
bireyin davranışının sonuçlarını üstlenebilmesidir. Yani davranış sonrasında or-
taya çıkan bir sorumluluk anlayışı  karşımıza çıkmaktadır. Topçu ise bu noktada 
sorumluluğun unutulan ahlaki yönüne dikkat çekmekte ve felsefesinin en teme-
line  sorumluluk şuurunu koyarak ahlak problemlerine çözüm bulma çabasında 
olmuştur.
Anahtar Kelimeler: İsyan ahlakı, Sorumluluk, Ahlaki sorumluluk, Hukuki so-
rumluluk,  Izdırap

...

Cumhuriyet dönemi düşünürlerimizden Nurettin Topçu hareket felsefesini ül-
kemizde temsil eden bir isimdir. Blondel’in ortaya koyduğu hareket felsefesinden 
oldukça fazla etkilenmiş olan düşünürümüz, Türk insanının problemlerine Türk 
kültürüne yabancı kalmadan çözümler geliştirmek için çabalamıştır. Devrine ışık 
tutmayan, zamanının problemlerine eğilmeyen bir düşünür düşünülemez. Topçu da 
devrinin, insanının en büyük problemini ahlak alanında görmüş ve felsefesini de ağır-
lıklı olarak ahlak üzerine kurmuştur. Topçu ahlak problemlerine çözüm önerilerini 
“Conformisme et Revolté” ismiyle çıkan, daha sonra Türkçeye “İsyan Ahlakı” olarak 
çevrilmiş eserinde kaleme almıştır. Bu eserinin yanı sıra birçok eserinde ahlakla ilgili 
problemleri ve çözüm önerilerini dile getirmiştir. Bu eserlerine örnek olarak İradenin 
Davası, Devlet ve Demokrasi, Ahlak Nizamı verilebilir.  Çözümü gerçekleştirebilmek 
için öncelikle isyan ahlakına sahip bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. İsyan ahlakına 
sahip bireyler yetiştirebilmek için ise öncelikle isyan ahlakının ne olduğu ortaya 
konmalıdır. Topçu’nun isyan ahlakının en merkezi kavramı “sorumluluk”tur. Topçu 
hukuki sorumlulukla ahlaki sorumluluğu birbirinden ayırır ve ahlaki sorumluluğu hu-
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kuki sorumluluğun önüne koyar. Merhamet ve ızdırabı sorumluluk şuurunda önemli 
bir yere oturtan Topçu, sorumluluk ve hürriyet arasındaki ilişkiyi farklı bir yaklaşım-
la ele almaktadır. Düşünürümüze göre sorumluluk hürriyetten de önce gelmektedir.

 Bu makalede ilk olarak Topçu’nun ‘isyan ahlakı’ üzerinde durulacak, sonrasın-
da bu ahlakın en merkezi kavramı olan sorumluluk kavramı ve onun hürriyet, ızdırap, 
merhamet ve adaletle olan ilişkisi irdelenecektir. Arkasından kimliksizleşme olgusu 
ve otoriteye itaat çalışmaları üzerinde durulacaktır. En nihayatinde ise kimliksizleş-
me ve otoriteye itaatte karşımıza çıkan sorumluluk anlayışı ve hareketten sonrasına 
bağımlı sorumluluk anlayışı ortaya koyulacak ve bu anlayış Topçu’nun sorumluluk 
anlayışı çerçevesinde incelenecektir.

“Conformisme et Revolté” Topçu’nun Fransa’da, Sorbonne üniversitesinde yap-
tığı ve o dönemde soyadı kanunu çıkmadığı için Nurettin Ahmet imzasıyla yayınla-
dığı doktora tezidir. Conformisme’nin sözlük anlamı uygunluk, zamana uyumculuk, 
itaatkarlık gibi kavramlara karşılık gelmektedir. “Revolté” ise isyan anlamına gel-
mektedir.1 Bu eser Türkçeye İsyan Ahlakı olarak çevrilmiştir. İlk bakışta birbiriyle 
alakasız hatta birbirine zıt görünen bu kelimeler Nurettin Topçu’da birbirini tamam-
lar hale gelmektedir. Peki neye ve kime isyan? Bu soruya en öz haliyle diyebiliriz 
ki bu insanın ferdiyetini esaret altında tutan içsel ve dışsal güçlere karşı isyanıdır. 
Topçu’ya göre insanın ferdiyetine imkan tanımayan her şey insanın iradenin esareti 
anlamına gelmektedir. Bu bağlamda gerek bireyin kendi içerisinden gelen ihtiras, 
gurur, kibir, haz gerekse bireyin toplum içerisinde yaşaması itibariyle kurallarını 
benimsetmeye çalışan toplum, iradeyi felce uğratmaktadır. İnsan içsel baskılara ve 
toplumun baskısına karşı koyabilmek için aileyi ve daha da genişleyerek toplumu, 
insanlığı ve en nihayetinde ilahi iradeyi de kendisi istemektedir. Ancak ilahi iradeye 
ulaşmaya çalışan bu isteme topluma körü körüne itaati gerektirmez.2 

Esaretin topluma bakan yönü dayanışma ve hakimiyettir. Toplum içerisinde in-
sanların dayanışmaya dayalı ilişkileri esirliğe neden olabileceği gibi hakimiyeti elin-
de bulunduran iktidar da esirliğe neden olabilir.3 Topçu’ya göre toplum şahsiyetsiz, 
kaderci ve taklitçidir. Toplum aynı zamanda uysallıktan hoşlanır ve fertlerden bunu 
istemektedir. Fakat Topçu bu uysallığı doğru bulmamaktadır. Nitekim Topçu’nun ifa-
desiyle ‘‘Her yerde ‘dedi’ sözüne kayıtsız şartsız inanma mecburiliği vicdana ve akla 
karşı işlenmiş bir suçtur.”4 

Ferdin esirliğininin diğer bir sebebi de hazlardır. Hazlar yaşamın amacı, hare-
ketlerimizin nihai hedefi olması durumunda insanın esaretine işaret etmektedirler. 

1  Nurettin Topçu, İsyan Ahlakı (çev. Mustafa Kök, Musa Doğan) Dergah Yay., İstanbul, 1998, s.19
2  age, s.21-24
3  age, s. 78-86
4  Nurettin Topçu, Yarınki Türkiye (haz. Ezel Erverdi, İsmail Kara) Dergah Yay., İstanbul, 1999, s. 48-
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Bu yüzden Topçu ahlaki davranışın amacını mutluluk olarak belirten ahlakçıları da 
eleştirmektedir. Mutluluk ahlakı en yüksek iyiyi, acı ve ıstırap olmaksızın sukunette 
bulmaktadır. Oysa insan en azından haz ve mutluluk kadar hatta ondan daha da fazla 
acıyı istemektedir. Haz amaç, en yüksek iyi olmaktan ziyade hayatta telafi edici bir 
unsurdur. İnsanın yeniden güç toplamasını sağlayan, motive edici bir unsur. Ayrıca 
haz, zevk iradi olarak da istenmiş değildir. Topçu zevkin iradenin yokluğunun bir 
eseri olduğunu düşünmektedir. Tıpkı haz gibi acı da hareketin amacı değildir, acı 
harekete tabi olmalıdır. Topçu’ya göre ancak bu şekilde insan ilkel doğasından kay-
naklanan esirlikten kurtulabilir.5 

Topçu’ya göre isyan hareketinde anarşizm, isyan ve uysallık bir arada bulunur. 
Bu ikisinden biri olmazsa diğeri uysal kalmaktadır. Peki anarşizm nasıl uysal olabi-
lir? Kaanatimce Topçu’nun kastettiği anarşistin sürekli olarak anarşist gibi davran-
ması kendi içerisinde bir uysallığı getirmesidir. Yani bireyin bilinçsizce ve hareket-
ten önce düşünmeden kalkıştığı anarşist tavır anarşizme uysallıktan başka bir şey 
değildir. Topçu’daki isyanın uysal yanını ise ilahi iradeye itaat oluşturur. Ona göre 
Allah’sız isyan olmaz. Nitekim Topçu “Bizim Allah’ımız isyanın Allahı’dır.” de-
mektedir. İsyan içinde bulunduğu durumun farkında bile olmayan, içinde bulunduğu 
durumla yetinen insanın hatasına karşı olan isyandır. Dahası isyan insanlığın iradesi-
ni sömüren iradelere karşı insanlığın uysallığına isyandır. Topçu’nun ifadesiyle isyan 
“insan kalbini kendi ihtirasının ve merhamet düşüncesi içerisinde küçümsenmiş ihti-
rasların üstünde tutarak, ona evrensel bir sorumluluğun yüklediği yüce görevi hatırla-
tan bağışlamadır.”6 Dahası Topçu’nun isyanı ferdi iradeye yabancı olan, genel iradeyi 
elinde bulunduran idarecilere ve dinin içi boş bir kabuk olarak kalmasında payı olan 
ve görevi sadece dindar halka namaz kıldırmak olan din adamlarına yöneliktir.7 İsyan 
ahlakı ise “iradenin sonsuza ulaşmak gayesiyle her çeşit menfaat ve tutkuya, sonlu 
olan iyilik ve mutluluğa dahi başkaldıran sorumluluk idealidir.”8

Topçu’nun isyan ahlakının önemli bir parçası sorumluluk olarak karşımıza çık-
maktadır. Sorumluluğun sözlük karşılığı ‘kişinin kendi davranışlarını veya kendi 
yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi’dir.9 Görüldüğü gibi 
sözlük anlamıyla sorumluluk hareketlerimizin sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkan 
bir kavram olarak ele alınmaktadır.

Topçu’da ise sorumluluk kavramı sözlük karşılığından farklı bir anlam kazan-

5  Topçu, İsyan Ahlakı, 1998, s. 73-77 Daha fazla bilgi için bakınız: Nurettin Topçu, Kültür ve Medeniyet,  
(haz. Ezel Erverdi, İsmail Kara) Dergah Yayınları, İstanbul, 1998, s. 130

6  age, s. 206-210
7  Nurettin Topçu, İslam ve İnsan / Mevlana ve Tasavvuf, (haz. Ezel Erverdi, İsmail Kara) Dergah Yay., 

İstanbul, 1998, s. 63, Daha fazla bilgi için bakınız: Muammer  Çelik, Nurettin Topçu ve Bugünkü 
Türkiye, Ülke Kitapevi, İstanbul, 2000, s. 57

8  Topçu, İsyan Ahlakı, 1998, s. 24
9  Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 1998, s. 2013
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maktadır. Topçu sorumluluğu sözlük anlamıyla alan felsefi görüşleri ve hukukçuları 
eleştirir. Ona göre felsefi görüşler sorumluluk kavramını insanlarla ilişkisi içerisinde, 
hukukçular ise toplumsal düzen açısından ele almaktadır. İkisinin de ortak yanı ise 
hareketten yola çıkmaları ve insanın hareketlerinden dolayı sorumlu tutulup tutula-
mayacağını sorgulamalarıdır. Topçu’ya göre bunu yapan ahlakçılar alanlarının dışına 
çıkmıştır. Spinoza sisteminde bütün varlıkların hareketlerinin mutlak biçimde ilahi 
varlık tarafından belirlendiğinden insanın sorumluluğundan bahsedilemez. Berg-
son’da ise böyle bir sorun karşımıza hiç çıkmaz. Sezgiye dayalı bir sorumluluktan 
bahsedilemeyeceğinden Bergson’da sorumluluğun yeri de yoktur. Sorumluluğu ceza-
ya indirgeyen Levy-Bruhl’lün görüşü ise Topçu’ya yeterli gözükmemektedir.10

Sorumlulukla ilgili olarak bahsettiğimiz bu görüşlerde bireye sosyal zorlama 
ve sözleşmeden doğan cezanın verilmesiyle hareketin tamiri amaçlanmaktadır. Bu 
görüşler aynı zamanda hareketten sonra pişmanlıkla ortaya çıkan vicdan azabından 
bahsederler. Fakat bu duygu harekete engel olamadığından bireye kendi iradesinin 
acizliğini işaret etmekten başka bir anlam taşımaz. Birey için aslında ne kadar güçsüz 
olduğunun göstergesidir. Topçu için bireye öyle ya da kabul ettirilmiş olanla ceza 
ile tamiri yapılmaya çalışılan davranışın ahlaki olan sorumlulukla bir ilgisi yoktur. 
Aynı şekilde birey için güçsüzlüğün ifadesi olan vicdan azabı da ahlaki sorumluluk 
içermez. Ceza ise Topçu’ya göre hareketin sonucu olarak ortaya çıkması itibariyle 
hukuki sorumlulukla ilişkili bir kavramdır. Bu noktada Topçu ahlaki sorumluluk ile 
hukuki sorumluluğu birbirinden ayırmak gerektiğine inanmaktadır. Bireye bir şekilde 
kabul ettirilmiş olan sözleşmeye uymama hukuki sorumluluk kapsamında irdelenebi-
lir, fakat birey bu itaatsizlikten ahlaki olarak sorumlu tutulamaz. Ahlaki sorumluluk 
şuurda bulunmalı, bireye dışarıdan kabul ettirilen, başkaları tarafından dikte edilen 
bir kural neticesinde olmamalıdır. Ahlaki sorumluluk insanı esirliğe karşı harekete 
geçiren zorlayıcı bir kuvvettir. Hareketten öncedir ve her hareketten sonra artarak de-
vam eder.11 Bu esirlik bireyin haz, ihtiras gibi içten gelen esirliği ve toplumdan gelen, 
kaynağını bireyin dışından alan esirliktir. Bireyin topluma, toplumsal düzene karşı 
gelmesi Topçu’daki isyan kavramının anarşist bir tavır sergilediği yanılgısına yol 
açabilir. Fakat Topçu’daki bu karşı geliş toplumu reddetmemektedir. Aksine düşünü-
rümüz kayıtsız şartsız her istediğini yapabilme şeklinde anlaşılan hürriyeti hayvanın 
hürriyeti olarak görmektedir. Ona göre böyle bir anlayış başka insanların hürriyetine 
tecavüze, toplumdaki düzenin ortadan kalkmasına yol açacaktır.12 

Topçu’nun sorumluluk anlayışı hürriyetle yakından ilgilidir. Determinizmin sav-
larını reddeden Topçu kayıtsız hürriyet anlayışını da eleştirmektedir.Topçu’ya göre, 
hürriyet ve determinizm birbirlerinden kopuk olmayan, birbirleriyle ilişkili, biri ol-

10 Topçu, İsyan Ahlakı,1998 s. 93-95
11  Topçu, İsyan Ahlakı, 1998. 94-98
12  Hüseyin Karaman, Nurettin Topçu’da Ahlak Felsefesi, Dergah Yay., İstanbul, 2000, s. 60
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madan diğerinin tarif edilmesinin mümkün olmadığı iki kavramdır. Topçu hürriyeti 
“dıştaki determinizmin yerine bir iç determinizmi koymak” olarak tanımlamaktadır. 
Bu iç determinizmin gücü bireyin hürriyet gücünün göstergesi olarak kabul edilmek-
tedir.13 Hürriyet hareketlerimizde kendini gösterir. Sorumluluk ise hareketlerimizden 
önce dolayısıyla hürriyetimizden de önce gelmektedir. Topçu bu durumu şöyle ifade 
etmektedir: “Hürriyet sorumluluğun şartı değil belki onun sonucu olmaktadır. İnsa-
nın sorumluluğunun sebebi, onun hür olması ve isteklerinin mantıkça belirlenmiş 
olması değildir. O, belki de sorumlu olduğu için kendini hür saymaktadır.”14 Yani 
hür olduğumuz için sorumlu değil, sorumlu olduğumuz için hürüz diyebiliriz. Dola-
yısıyla sorumluluk hissetmeyen insanın hürriyetinden de bahsedemeyiz. Buna karşıt 
olarak ‘hür olduğumuz için sorumluyuz’ anlayışının Topçu’nun düşüncesinde hukuki 
sorumluluğa karşılık geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Sorumluluğun hareketle kendini ortaya koyan hürriyetten önce meydana gel-
mesi, Topçu’nun sorumluluk anlayışını ortaya koymada yeterli değildir. Çünkü bu 
haliyle sorumluluk anlayışı hareket sonrasına bağımlı hukuki sorumluluk anlayışına 
benzemektedir. Topçu’nun hukuki sorumlulukla ahlaki sorumluluğu birbirinden ayır-
ma çabası, sorumluluk anlayışına hareket öncesinde ortaya çıkan ve bu haliyle insanı 
harekete zorlayıcı yeni faktörler eklemeye mecbur etmektedir.

Izdırap Topçu’nun sorumluluk anlayışında karşımıza çıkan en önemli kavram-
dır. Endişe ve ızdırap hareketin nedenidir, aynı zamanda zeki ve hürdür. Izdırap bire-
yi harekete geçirmek için bireye içsel bir baskı uygulamaktadır. Izdırap sonucu mey-
dana gelen hareket insanda bir gerilime neden olur ve bu gerilimle insan engelleri 
aşmak için çareler aramaya yönelir. Bu gerilim bizim sorumluluğumuzun şuurunda 
olduğumuzun da bir ifadesidir.15 İradenin insandaki bariz şahidi olarak ızdırabı gören 
Topçu insan hayatında en sürekli olanın ızdırap olduğunu düşünmektedir. Topçu ızdı-
rabı insanda kalbin var olduğunun işareti ve ‘sahibinin sevgilisi’ olarak görmektedir. 
İnsanın hayatı boyunca bu sevgiliden kaçışını Topçu, insanın ‘gizli ben’inden kaçışı, 
gizli ben’le yüzleşmekten, asıl benlikle karşı karşıya gelmekten korkma olarak yo-
rumlamaktadır. Topçu’ya göre farkında olsun veya olmasın insanda aslolan haz değil 
ızdıraptır. Izdıraptan kaçıp geçici doyumlara yönelen insanların Yunus’a, Fuzuli’ye, 
Namık Kemal’e, Mehmet Akif’e ve daha birçok ızdırap kahramanına olan hayranlığı 
ise insandaki asıl mayanın ızdırap olduğunun göstergesidir.16

Izdırap Topçu için bireyin enerjisini sürekli artması ve bu enerjinin kullanılma-

13  Topçu, İsyan Ahlakı, 1998, s. 66-67
14  age, s. 97-98
15  Topçu, İsyan Ahlakı, 1998, s. 99-100
16  Nurettin Topçu, Var Olmak, (haz. Ezel Erverdi, İsmail Kara) Dergah Yay., İstanbul, 1999, s. 75-79, 

Daha fazla bilgi için bakınız: Nurettin Topçu, İradenin Davası / Devlet ve Demokrasi, (haz. Ezel 
Erverdi, İsmail Kara)  Dergah Yay., İstanbul, 1998, s. 23
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sı, bireyin ideallerini gerçekleştirmek uğruna engelleri aşma çabasıdır.17 Bu ızdırap 
sadece bireyin kendisi için değil, ailesini, toplumu ve insanlığı esirliklerinden kurtar-
mak amacıyla insanı harekete zorlamaktadır. Topçu’ya göre insan bu kurtuluş hare-
ketini başkalarına yaydıkça kendi ferdiyetini genişletmekte, birey kendini o nispette 
gerçekleştirmektedir. Ahlak’ın en alt derecesi başkalarına zarar vermemekle başlar. 
Dolayısıyla insandaki ızdırap bu dereceyle yetinemez ve başkalarının esaretine de 
son vermeye çalışır.18 Bu anlayışı Topçu şu cümlelerle ifade eder: “Mazlumların sö-
nük sesi ile ‘insan olan bunu yapmaz’ demeyecekler, umduğumuz kuvvet ve irade ile 
‘insan olan bunu yaptırmaz’ diyeceklerdir.’’19

Sorumluluk şuurunun en son olarak tamamlayıcıları adalet, adillik ve merhamet-
tir. Topçu’da adalet eşitlik ve karşılıklılık ilkesine dayanmaktadır. Bu ilkeler ise da-
yanışmadan doğmaktadır. Dolayısıyla sosyal düzeni sağlama ve devam ettirme amacı 
taşımaktadır. Adalet düzeni sağlama işini ise kanun aracılığıyla yerine getirmektedir. 
Ancak kanun bazen ahlaka ve adalete aykırı olabilmektedir. Bu yüzden Topçu adaleti 
sağlayan harekete yani adil insana adaletten daha fazla önem vermektedir. Topçu’ya 
göre adil insan “istismar etmeyen, istismar edilmeyen ve istismar ettirmeyen”dir. 
Adalet ise sosyal düzenin temini için sözleşmeye uymanın ifadesidir. Topçu adalete 
ve ondan daha ziyade ona sebep olan harekete yani adil insana önem vermektedir. 
Çünkü adaleti temin eden kanun zorbaların eline geçtiğinde işlevini yitirebilir. Fakat 
adil insanın adaleti sağlayan hareketi yani sorumluluk iradesinin hareketi adaletin 
hem kurucusu hem de devamını sağlayan unsurdur. Merhamet ise tamamlayıcı bir di-
ğer unsurdur. Topçu için merhamet içgüdülerden kaynaklanan, bencil ya da diğergam 
bir duygu hareketi değildir. Merhamet zeki ve evrensel bir şuura kavuşmuş, harekete 
dönüşmüş bir merhamettir. Topçu’nun ifadesiyle “merhamet sorumluluğun hazırlayı-
cı, cüzi, süreksiz ve az çok pasif olan şeklidir.” Bireyi isyanı sırasında anarşist olmak-
tan kurtaran da merhamettir. Toplum içerisinde eşitsizliğe neden olanlara kinle değil, 
eşitliğe muhtaç olanlara yönelmek ve onlara karşı merhametle davranmak gerekir. 
Böylece insan anarşizimden kurtulmuş olur. Merhamet toplumsal düzen içerisinde 
ortak bir ölçü haline geldiğinde adalet mümkün olmaktadır.20 

Bireyin kendini esaretten kurtaramaması iradenin zayıflığına, iradenin zayıfla-
ması ise şuursuzca hareket eden insan sürülerinin oluşmasına neden olmaktadır. Top-
çu, insan sürülerinin içinde toplumsal baskıya maruz kalan bireyin durumunu şöyle 
ifade etmektedir: “Kendimi arıyorum, hiçbir yerde bulamıyorum.”21 Topçu’nun bu 

17  Karaman, 2000, s. 49
18  Topçu, İsyan Ahlakı, 1998, s. 103, daha fazla bilgi için bakınız: Topçu, İslam ve İnsan … , 1998, s. 45
19  Çelik,  2000, s. 54
20  Topçu, İsyan Ahlakı, 1998, s. 105-106. Daha fazla bilgi için bakınız: Nurettin Topçu, İslam ve İnsan…,  

1998, s. 96; Yarınki Türkiye, 1999, s. 26; Ahlak Nizamı, ( haz. Ezel Erverdi, İsmail Kara) Dergah Yay., 
İstanbul, 1999, s. 34

21  Topçu, Yarınki Türkiye, 1999, s. 176
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ifadesi sosyal psikolojide ‘kimliksizleşme’ olarak geçen olguyu akla getirmektedir. 
Buna göre kitleler arasında bireyin bilinçli kişiliği ortadan kalkmakta, normalde ser-
gilemediği davranışları gösterebilmektedir. Bireyin kitleler içerisinde bireyselliğini 
yitirmesinde anonimlik hissi önemlidir. Bireyler kimliklerinin belirgin olmadığını 
düşündükleri zaman kendi kimliklerini kolayca unutur, dolayısıyla davranışlarından 
daha az sorumluluk hissederler. Ayrıca bireysel kimliğin anonimleşmesi bireylerin 
kontrol mekanizmasının kolayca kırılmasına ve içgüdüsel davranışların ortaya çık-
masına neden olmaktadır. Ayrıca kitlede açıklanamayan ‘sosyal bulaşma’ adı verilen 
bir olgu söz konusudur. Le Bon’nun ‘zihni sirayet’ adını verdiği bu olgu bireylerin 
sahip olduğu duyguların kalabalıkta bulaşıcı olduğu ve telkin sayesinde diğer insan-
lara çok çabuk bir şekilde sıçradığını ifade etmektedir. Zimbardo (1970) tarafından 
yapılan çalışmanın sonuçları kimliksizleşmenin birey üzerinde ne derece etkili oldu-
ğu ortaya koymaktadır.22

Milgram’ın 1965’te gerçekleştirdiği itaat deneyi deneklerin kalp hastası bir in-
sana şok verme görevinde otoriteye itaatin yüksek düzeyde olduğunu göstermiştir. 
Otoritenin birey üzerindeki etkisini anlayabilmek için deneysel olmayan bir örneğe, 
Nazi Almanya’sına bakalım. Nazi savaş suçlusu olarak yargılanan Adolf Eichmann 
Yahudi katliamları gerçekleşirken orada görevli bir subaydır. Bu katliamları sadece 
Adolf Hitler değil Eichmann’la birlikte birçok subay ve asker gerçekleştirmiştir. Fa-
kat Eichmann’a göre o sadece kendine verilen görevi yapan makinenin bir dişlisinden 
başka bir şey değildir. Eichmann’ın yargılamasında bulunan Hannah Arendt’e göre 
Eichmann aslında saldırgan olmayan, kendi halinde biridir.23 Eichmann’ın kendisine 
dair, zincirin küçük bir halkası olması algısı onun durumu değiştirip değiştiremeye-
ceğine dair bir sorgulamasının, farkındalığının olmadığını göstermektedir.

Peki bireyin kitle içerisinde anonimleşmesini, normalde saldırgan davranışlar 
sergilemeyen Nazi subayının otorite etkisiyle makinenin küçük bir dişlisi olma algı-
sını ve Milgram deneyindeki deneğin deney içerisinde olduğunu bildiği ve şok ver-
mekten de rahatsız olduğu halde şoka devam etmesini nasıl açıklayabiliriz?

Kimliksizleşmede olduğu gibi bireyin kitle içerisinde sekteye uğrayan kontrol 
mekanizması üzerine düşünmek ya da bir bireyin otorite karşısında adeta çaresizliğe 
dönüşen durumunu sorgulamak gerekmektedir. Gerek kimliksizleşme gerekse bire-
yin otorite karşısında itaatine baktığımızda karşımıza Topçu’nun hukuki sorumluluk 
olarak bahsettiği sorumluluk algısı çıkmaktadır. Örneklere baktığımızda bireylerin 
kimliklerinin belirlenebildiği dolayısıyla davranışlarından sorumlu tutulduğu durum-
da, kimliklerinin belirlenemediği dolayısıyla da sorumlu tutulamayacağı durumlara 

22  Çiğdem Kağıtçıbaşı, Yeni İnsan ve İnsanlar, Evrim yay., İstanbul, 2005, s. 279-280. Daha fazla bilgi 
için bakınız: Gustave Le Bon, Kitleler Psikolojisi, Hayat Yay., İstanbul , 2005, s. 20 ; R.L. Atkinson, 
E. E. Smith, D. J. Bem vd., Psikolojiye Giriş, ( çev. Yavuz Alogan)  Arkadaş Yay., Ankara, 2002, s.652

23  Atkinson, Smith, Bem vd., 2002, s. 659. Daha fazla bilgi için bakınız: Kağıtçıbaşı, 2005, s. 74-76
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göre çok daha az şok vermişlerdir. Sorumlu tutulamadığı yerde bu oran iki katına çık-
maktadır. Nazi subayı örneğine baktığımızda ise orada da birey için aslında sorum-
luluğun kalktığı görülür. Asıl ve en büyük sorumluluk makinenin idarecisine atfedil-
mekte, dolayısıyla da bireysel sorumluk bir anlamda ortadan kalkmaktadır. Sonuç 
olarak sorumluluğun hareketten, davranıştan önce değil, sonra ortaya çıkması söz 
konusudur. Verdiğimiz örneklerde de görüldüğü üzere sorumluluk deyince zihinlerde 
canlanan sorumluluğun davranıştan sonra ortaya çıkan, cezaya bağlı sorululuk oldu-
ğu görülünce, hareketten önce ortaya çıkacak sorumluluk idealinin eksikliği ve öne-
mi ortaya çıkmaktadır. Topçu’daki merhamet ve ızdırap temelli, hareketten önce olan 
ve hareketten sonra katlanarak artan sorumluluk anlayışı iradeyi esir alan kuvvetlerle 
sürekli karşıtlık halindedir. Bu sorumluluk iradeyi sürekli olarak güçlendirmektedir. 
Topçu’ya göre bireyin esareti irade zayıflığına, irade zayıflığı ise Topçu’nun “Ken-
dimi arıyorum, hiçbir yerde bulamıyorum” sözünde kendini gösteren şuursuz insan 
topluluklarına yol açmaktadır. İradeyi sürekli olarak güçlendiren sorumluluk anlayı-
şının bireyi esaretten kurtaracağı ve dolayısıyla dayanışma ve hakimiyetten doğan 
toplumsal baskıya, otoriteye, bireydeki alışkanlık ve ihtiraslara karşı koymada etkin 
bir rol oynayacağı düşünülmektedir.

Felsefesini ahlak ve ahlak problemlerinin çözümü üzerine kuran Nurettin Topçu 
düşüncesinin en dikkat çekici yanı, isyan ve ahlakı aynı potada eritip bir bütün ha-
linde ‘isyan ahlakı’ndan bahsetmesidir. Bu ahlak içerisinde de merkezi bir kavram 
saptayacak olursak bu şüphesiz sorumluluk kavramı olacaktır. Topçu’nun önemle 
üzerinde durduğu merhamet ve ızdıraptan beslenen bu anlayış isyan hareketini hem 
salt bir anarşist tavır olmaktan uzak tutmakta, hem de toplumun, otoritenin istediği 
uysallıktan ayırmaktadır. Ne bireyi aile, toplum, devlet ve insanlık içinde eriten ne 
de birey uğruna insanlığı, toplumu ve devleti feda eden bu sorumluluk anlayışı aktif, 
bütün insanlığı kapsayan sorumluluk şuuruna sahip, her ‘dedi’ sözüne itimat etme-
yen bireylerle devletin ve toplum düzeninin sağlayıcısı olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Böyle bir sorumluluk anlayışına ‘insan olan bunu yapmaz’ ahlakının gittikçe zayıfla-
dığı bir toplumda, bir dünyada zaruret derecesinde ihtiyaç duyulduğu şüphesizdir. Bu 
ahlakın bile oldukça zayıfladığı bu durumda ‘insan olan bunu yaptırmaz’ ahlakını ve-
rebilmek pek de kolay gözükmemektedir. Bu yüzden ihtiyaçlar hiyerarşisinde üstler-
de yer alan bu sorumluluk anlayışını, bu isyan ahlakının imkanı ya da imkansızlılığı 
tartışılmalı, böyle bir ahlak mümkünse toplumda yaygınlaştırmanın yolları aranmalı 
ve seçenekler denenmelidir.
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JACQUES DERRIDA, PLATON’UN ECZANESİ

Nedim Yıldız*

Jacques Derrida, Platon’un Eczanesi (La Pharmacie de Platon), Çeviren, Zeynep Direk, 
Pinhan Yayıncılık, Birinci Basım, İstanbul, Mayıs 2012. 128s.

Kısa bir değerlendirmesini sunmayı amaçladığımız bu çalışma, Jacques Derrida’nın 
1972 yılında yayımlanmış olan La dissémination (Dağılım) adlı kitabının bir bölümüdür. (s. 
7) Çalışma, Prof. Dr. Zeynep DİREK (Halen, Galatasaray Üniversitesi ve Koç Üniversite-
sinde Çağdaş Felsefe, Etik ve Siyaset Felsefesi konularında dersler vermektedir.) tarafından, 
Fransızca aslından Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Çalışmanın kısmen de olsa, daha önceki ilk 
tercümesi, yine Prof. Dr. Zeynep DİREK tarafından yapılmış  ve Toplumbilim dergisinin 1999 
yılında çıkmış olan 10. sayısında yayımlanmıştır.

Jacques Derrida, 1930 yılında, dönemin Fransız sömürgelerinden birisi olan Cezayir’de 
doğmuş, 2004 yılında Paris’te ölmüştür. Bir semiyotik analiz yöntemi olarak geliştirdiği ve 
Dekonstrüksiyon (Yapısöküm) adıyla bilinen yaklaşımıyla tanınmış ve çığır açmış çağdaş 
Fransız felsefecilerden biridir. Derrida’nın bu çalışması, çevirmenin önsözünün yanı sıra, iki 
ana bölümde dokuz alt başlık biçiminde düzenlenmiştir. Fakat, metnin hemen birinci bölü-
münden önce adı konulmamış ve adsız olduğu için pekala metnin dışında olduğu sanılabilecek 
kadar kısa  bölümünde (s. 13-14) Derrida, metnin oluşturulma biçiminin ana hatlarını ortaya 
koymuştur. Metnin ana kavramı olarak görünen pharmakonu, tek bir hamlede veya tek bir 
tanımla ve bu tanım üzerinde kurulmuş bir anlatımla ele almaz. Onu her ele alışında farklı 
bir bağlamda ve bir önceki ele alışıyla derin bağlılık içinde, metnin şimdiki zamanda açık 
edilme çabasıyla, her seferinde yeni bir anlamını ortaya çıkarmaktadır. İlk bölümde pharma-
keia olarak dördüncü bölümde pharmakon, beşinci bölümde pharmakeus, altıncı bölümde ise, 
pharmakos olarak görünüşe çıkarılan anlam ve anlamlar etrafında metnin takip edilmesi söz 
konusudur. Derrida, esasen, bu türden bir okumayı, bir zorunluluğu olan bir oyun olarak de-
ğerlendirmektedir (s. 14). Çalışmada, Platon’a ve Platon’un felsefesinin bütününe gönderme 

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, Ekim 2012, s. 393-397
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yapar biçimde Eczacı, Eczane ve İlaç üçlüsünün, Platon’un onları kullanmasına paralel olarak, 
metafor olarak kullanılması söz konusudur.

Derrida’nın çalışması, Platon’un Phaidros dialogunun çok bilinen bir bölümüyle başlıyor. 
Konu, insanların hafızasının zayıflığına çare olarak, yani pharmakon olarak tanrı Theuth’un, 
kral Thamus’a  yazı’yı sunması ve kralın yazı konusundaki düşünceleridir. Çalışmanın ana hat-
ları bu dialogdan alınmışsa da, gerçekleştirilen okumanın sınırları, dialogu fazlasıyla aşmış gö-
rünmektedir. Derrida, ilkin, Phaidros dialogundaki ilgilendiği konunun ana kavramını belirler, 
bu kavramın dialogdaki ele alınışına bir giriş yapar. Bu ana kavram, ilk bakışta yazı’ymış gibi 
görünse de, yazı ile ilişkilendirilmiş olan pharmakondur. Ardından, dialogdaki bu ana kavramı 
ve bu kavramla ilişkilendirilen diğer kavramları, kimi zaman,  Platon’un onları geri götürdüğü 
Mısırlı kökeninden bağımsız olarak  ele alır ve bize, içine Platon’u da yerleştirebileceğimiz, 
felsefenin neliğine ilişkin sorularla örülmüş büyük bir resim sunar. Bu büyük resimin diğer 
yanı, okunan metnin anlam sınırlarını, Platon’un içine dahil olduğu kültürün sınırına kadar ge-
nişletmiş olmasıdır. Bu bakımdan okuma, Platon’un açık niyetlerini de aşan, dilin onu farkına 
varmadan sürüklediği anlamları da bulmaya yönelir. (s. 47-49) 

Derrida, dialogun merkezine aldığı kavram olan pharmakonu yani, çare olarak yazı’yı ön 
planda gösterip onu, şifa, deva, ilaç olarak değerlendirerek çalışmasına başlar. Fakat, pharma-
konun tek anlamlı olarak, sağaltma anlamıyla değerlendirilmesinin, onun, her türden çözümün 
zemini olma imkanını içinde barındıran çok anlamlılığı ortadan kaldırabileceğini de belirtir. 
Bu anlamıyla çare,  özellikle çalışmanın 4. Bölümünün başında, Platon’un Devlet dialogundan 
yapılan alıntıdaki anlamıyla pharmakon, diğer bütün devlet eylemlerinde olduğu gibi, yalnız-
ca olumlu yollarla iyileştirmeye, yaşamaya ve yaşatmaya dönük tedavi etmeyi içermez. O, 
herhangi bir yöntem sınırlaması olmaksızın, ‘çare’ bulunmasıyla ilgilidir. Bu anlamdaki çare, 
yansız bir konuma sahip olmasıyla, göreli olarak her türden iyiliği olduğu gibi, kötülüğü ve zul-
mü de beraberinde getirebilir, onların varlığına imkan sağlayabilir. Bu anlayışla ilişkisi dolaylı 
da olsa Derrida, Phaidros, 274e-275b. arasındaki bölümde kralın söylemini merkeze alarak, 
doğal bir unsur olmamasıyla çareyi, yani pharmakhonu muğlak, kendinde değeri veya anlamı 
olmayan, içinde bulunduğu duruma göre konumlanan bir şey olarak değerlendirir. Bu durum, 
onu güvenilmez kılmaktadır. Oysa, belirsiz ve muğlak olmasıyla pharmakhonun, kimi zaman 
umulanın aksine sonuçlar da yaratabileceği gerçeği, onun değil, onu kullananın sorumluluğun-
da olmalıdır. İnsan olmanın temel özelliklerinden biri, onun doğal olan ve doğal olmayanla 
ilişkisinde ortaya çıkar. Platon, doğal olmadığından dolayı, pharmakona karşıdır. İnsanın üret-
tiği bütün diğer çareler gibi, o da, kötüdür. Bu, bir bakıma, karşılaşılan çeşitli durumlara çare 
aramamanın, yani çaresiz kalmanın tercih edilirliğini de karşımıza çıkarmaktadır. Platon’un 
takipçisi olduğu belirtilen Kos Tıp Okulu’nun geleneğine göre hastalıklar, insan bedeninin do-
ğal durumlarından biridir. Bu anlayışa göre, doğal olmayan, insan müdehalesi olan ve tedavi 
olarak görülen tüm bu şeylerden bir iyileşme, hayat kaynağı umulamaz. Hastalık ve ölüm doğal 
süreçler olarak değerlendirilirken, pharmakon, hastalığı azdıran, kötüye yönelten bir dış mü-
dahale olarak görülür. (s. 54) Fakat, tedavi, tam da bu bakımdan, diğer canlılardan insanı ayırt 
eden temel bir özellik gibi görünmektedir. (s. 52) Çünkü tedavi, doğal olmayan bir durumdur.

Bir ‘sanat’ olarak, doğal olmayan bir şey olmasıyla yazı, tanrı Theuth tarafından, hafızası 
zayıf olanların karşılaştığı büyük problemlere çare olacağı düşünülerek icat edilmiş, fakat 
Kral Thamus, onun önerisine karşı çıkmıştır. Bunun nedeni, onun hafızaya vereceğini düşün-
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düğü zarardır. Kralın bu konudaki düşüncelerini ifade ederken söyledikleri oldukça manidar 
görünmektedir. Çünkü o, şimdi Platon’un oldukça alışkın olduğumuz ‘hakikat’ ve ‘görünüş’ 
ayırımına uygun biçimde konuşmaktadır. Yazı, hakikatmiş izlenimi veren ve doğrudan doğru-
ya fiziksel olarak şahit olunduğu için gerçeklik duygusunu destekleyen bir konumdadır. Oysa 
yazı, ancak onu yazanın, yani onun sahibinin varlığıyla anlamlı bir semboller bütünü olabilir. 
Üstelik, yazı söze, söz de anlama ve anlamın göstergelerine ne ölçüde benzerse, görünüş de 
gerçeğe o denli benzer. Fakat, her nasılsa yazı, sözü temsil edebilmekte ve anlayabilenler için 
görünüşle gerçek arasında içsel bir bağ olduğunu da göstermektedir.

Ekseriyetle söz ve yazı ile ilişkilendirilen en önemli unsurlardan birisi, medeniyetin de 
kaynağı olarak görülen ve Sokrates’in de, her şeyi kendisinden öğrendiğini ve ondan asla 
ayrılmayı istemediğini belirttiği şehirdir (Phaidros 230d-e). Şehrin varlığı Eski Yunan düşün-
cesinin ana kaynaklarından birisi olarak değerlendirilebilir. Çünkü felsefe ve ona bağlı olarak 
gelişen düşünce araştırmaları şehire özgü bir tutumun sonucunda ortaya çıkmıştır. Şehirle bir-
likte düşünüldüğünde sözün gücü ve değeri, içinde yaşanılan devletin bütün yapı ve işleyişinin 
ona dayanıyor olmasından kaynaklanmaktadır.  Bu anlamda söz, içinde bulunulan ortam ve 
imkanlar ölçüsünde insanların bir takım iş veya işlemlere yönlendirilmesi yani ikna edilme-
sine yöneliktir. Fakat yine de belirleyici olan, bir şehirde neyin yasal veya yasal olmadığını, 
neyin şehrin çıkarına uygun olup olmadığı konusunun kutsal, tartışma-dışı veya, Platon’un 
ele alınan dialogundaki kral Thamus örneğinde olduğu gibi, belli bir kralın yalnızca buyru-
ğundan, söylediklerinden ya da tam da Herakleitos’ta görüldüğü gibi (DK.22B2), doğrudan 
doğruya neyin ne olduğunun öğretilmesi olmaktan çıkmış, ortada olan, müzakereye açık olan, 
tartışılabilen ve değiştirilebilen bir şeye dönüşmüştür. Bu, kamuya açıklık veya şeffaflık ya da 
katılımcılık olarak nitelendirilebilecek şeydir. Burada artık özel olan ile kamusal olan bir ara-
da barınmakta, birbirine karışmakta, aleniyet içinde birbirlerini üretmektedirler. Bu yönleriyle 
söz artık kutsallığını, sorgulanamazlığını, sorgusuz sualsiz kabul edilirliğini yitirmiş, tama-
miyle olmasa bile, yeniden değerlemeye açılmıştır. Böylece, önceden yalnızca belli kesimlere 
(rahipler, aristokratlar, askerler vb.) açık olan bilgi, halka da açılmış olmaktadır. 

Sözün yarattığı bu dönüşümü tamamlayan ise yazı’dır. Platon, söz ile yazıyı bir bakıma 
tamamen karşıt görmesinin arkasında, sözün yazıya dökülmesinin düşünceleri donuklaştırıp 
yok edeceği endişesiyle beraber, bilginin herkes tarafından ulaşılabilir ve saklanabilir bir şeye 
dönüşmesi, dönüştürülmesi endişesi de yatmaktadır.

Kaldı ki, felsefe elbette sözle başlamıştır, fakat yazının olanaklarının kullanılarak, dü-
şüncelerin kalıcı bir halde tam ve olabildiğince eksiksiz olarak saklanıp öğretilebilmesine, 
kişilerin anlama, anlatma ve açıklama, izah etme becerilerine ve bu becerilerinin bilgi üzerin-
deki olası tahribatlarının önüne geçmesi bakımından oldukça önemlidir. Yazı, belli bir biçim-
de, kişinin bulunmadığı yerde onu temsil etmektedir. Bu özelliği göz önünde bulundurulursa 
yazı, öte yandan, kişinin yokluğunda onu aleniyette temsil eder. Üstelik o, kimsenin olmadığı 
yerdeki aleniyettir. Issız bir kavşaktaki yol gösterici, çıplak, insansız bir ifşa edici; kendinden 
konuşan, kendi kendine yeten bir şey olarak görünür. O, herkese aynı biçimde açıktır ve hiç 
kimseyle arasına mesafe koymadığı gibi, kendisini saklamaz, saklayamaz da. Bu yönleriyle 
yazı yeni bir düsturdur. O artık yazılı yasadır. Aleni olarak sergilenir ve herkese açıktır. Herke-
se açık olması onun, bir şekilde herkes tarafından algılanabilecek bir şey olarak oluşturulduğu 
anlamına da gelmektedir. Herkes tarafından anlaşılan, artık herkese ortaktır.  Yazılı olan yasa 
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herkese ortaktır ve herkese ortak olan aynı zamanda herkese tebliğ edilmiş ve herkes tarafın-
dan da farkedilip kabul edilmiş olarak değerlendirilir. Fakat tüm bu aleniyet, anlama, tebliğ 
ve kabul görme, artık aristokraside olduğu gibi, tek yönlü değil, her bakımdan müzakereye 
açıklığın bir garantisi olarak şehrin ve dolayısıyla dünyevi hayatın ve bu hayatı yaşayan bütün 
insanlarının ortasında bulunmaktadır.

Tabiidir ki, tüm bu bahislerde Platon’a atfen, yazı, bellek ve hakikat arasında kurulan bir 
bağ da göz önünde bulundurulmalıdır. Platon’a göre hakikat bellektedir. Hakikati öğrenmek 
isteyen belleğe başvurmak zorundadır. Yazı ise, bu durumda, bellek gibi, hakikat deposu de-
ğil, hatırlananların soluk kopyası olmak durumundadır. Yazı, yukarıda belirtilen özellikleriyle 
sağladığı görünüşteki büyük güvenle, belleğin uykuya dalmasına, tembelleşerek hakikatten 
uzaklaşmasına yol açacaktır. (s. 58) Bu bakımdan o, sınıflama, tasnif etme, sayıp dökme, yani 
listeci yaklaşımın temsilcileri olarak sofistlere atfedilir. Bu konumda yapılabilecek olanın en 
üst noktası da budur. Hakikati taklit etmek. (s. 61)

Çalışmasının her bir bölümünde, ana tema olan pharmakonun farklı kullanımlarını ele 
alarak değerlendiren Derrida, çalışmasının sonuna, bütün metni aşacak bir bölüm eklemiştir. 
(s. 126)  Bölüm, esas metinden, hem mekanik olarak, hem de, geride kalan bütün metnin genel 
bir değerlendirmesi olmasıyla, bir aralık yaratmaktadır. Şöyle başlar: ‘‘Platon eczaneyi kapat-
tıktan sonra, güneşten gölgeye saklanmıştır.’’ (s. 126) Derrida’nın, ilk elde kolaylıkla anlaşıl-
mayan, Platon’a yönelik bu söylemi, Platon’un Sofist dialogundaki, sofist ile filozof arasında 
yapılmış olan ayırımı çağırmaktadır. Platon’un yaptığı ayırımda sofist, karanlıkta saklanırken, 
filozof aydınlıkta durmaktadır. Sofist ile filozof arasında bu türden bir ayırım yapma imkanını 
Derrida, felsefe yapmanın imkanıyla ilişkilendirmiş görünüyor. 

Filozof olarak Platon, kendisinin yapmaya çalıştığı şeyi, Sofist 253d-e arasında tarif edil-
miştir. Filozof bu zorlu görevi yerine getirdiğinde, sofistin saklanabileceği hiçbir karanlık yer 
bırakmayacağı iddiasındadır. Oysa, Platoncu bu yaklaşım, daha sonraları belirgin örnekleri 
görülebilecek olan, felsefe yapılarak felsefenin imkanının ortadan kaldırılmasına çabalayan 
bir uğraşa kolayca dönüşebilmiştir. 

Öyle anlaşılmaktadır ki, Derrida’nın bu metninin bütününde felsefenin ne olduğu sorusu 
gündemdedir. Felsefenin konumu, pharmakonun tüm bu ele alınmalarının, hâlâ bir üst konu-
mundadır. Felsefenin konumu, temsil ettiği pharmakonu, gerektiğinde iyileştirmeye, gerekti-
ğinde de öldürmeye çevirmektedir. Pharmakon’un özsüzlüğüne, yani kendinde iyi veya kötü 
olmamasına karşın, onu iyi ya da kötü yapan, felsefenin konumlanışlarıdır. Felsefenin onu 
yerleştirdiği bağlamdır. (s. 80-81) Bu bakımdan pharmakon, bir yanıyla belirsiz ve tekinsiz 
olanı, Platon’un Sofist dialogunda, sofistleri saklanmakla suçladığı alaca karanlığı temsil et-
mektedir. Fakat, aynı zamanda, çok anlamlılığı, başka bir deyişle, felsefenin bitmemişliğini, 
yani imkanını da temsil etmektedir.(Sofist 323a) Derrida bu aşamada, sofistlik yapmak ile 
felsefe yapmayı, bir sayfanın iki yüzü olarak sunmaktadır. Sayfanın birliği, gösteren ile göste-
rilenin birliğinde temsil edilir. (s. 65)

Derrida’nın, Platon’un eczaneyi kapattıktan sonra gölgeye çekildiğini söylerek, Platon 
tarafından Sofist dialogunda 241d-e arasında sofistlere ilişkin söylemine gönderme yapmış 
olmaktadır. Burada, dialogun amacını da ortaya koyacak biçimde Platon, kendi ağızıyla, tan-
rıçanın inayetiyle eksiksiz bilgiye sahip olarak aydınlıkta görünmez olduğunu anladığımız 
‘babası’ Parmenides’in kesinkes düşünmesini uzak tutmasını öğütlediği sözlerini göz ardı ede-
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rek, Derrida’nın deyişiyle, ‘bir baba katili’ gibi, onun öğretisini sınamaya yönelir. Onun bu 
yönelişi, var-olmayanın varlığını ispatlamak içindir. Bu ise, ilk bakışta Platon’dan hiç beklen-
meyecekmiş gibi görünen, dünyevi olanın, insana dair olanın, görünüşler dünyasının belli bir 
biçimde gerçek olduğunu ispatlamaya yöneliktir. Üstelik burada Platon’un körlerin görmesine 
gönderme yapan bir atasözünü anması, bizi bu atasözünü kullanmaya yöneltir. Çünkü, bir 
yandan sofistin saklandığı karanlık, öte yanda filozofun içinde bulunduğu aydınlık varken, 
Platon’un bize önerdiği konum, onun tabiriyle, bir körün bile görebileceği kadar apaçıktır. 
Kaldı ki, bir körün görmesi, olağan görmenin kendisine dayandığı aydınlık ve karanlık iki-
lemini aşan, onların dışındaki bir konumlanmaya ilişkin öneridir. Bu konum, öyle sanıyoruz 
ki, ‘sofist’ ile hakikatlerin kendisine tanrıça tarafından hazır olarak sunulduğu Parmenides 
arasında bir yerdir.

Derrida’ya göre Platon, eczaneyi kapatıp güneşten gölgeye çekildiğinde pharmakonu 
incelemeye başlamıştır. Fakat neden Derrida, Platon’u karanlık bir konumda görmeye yö-
nelmiştir? Platon, karanlığa çekilmeyi, sofistler için kullanmıştır. Öyleyse Derrida, Platon’un 
bir sofist olduğunu, onun, esasen sofistlerde olduğunu söylediği çok temel özellikleri, felsefe 
yapabilmek adına ister istemez paylaştığını mı belirtmektedir. Fakat, karanlıkta durarak felse-
fe yapmak, sofistlerin anlam belirsizlikleri ve çok anlamlılığın imkanlarında felsefe yapmaya 
devam etmelerinin yanı sıra Herakleitos’un, içinde ateş yanan ocağın başında dururken, loş 
olduğu anlaşılan odanın içine girmekte tereddüt edenleri; burada da tanrılar var, diyerek içeri-
ye davet etmesini hatırlatmaktadır. (Bkz.: Aristotle, Parts of Animals, 645 a17-21.)





BATI FELSEFESİNDE ORYANTALİZM VE TÜRK İMGESİ

Can Karaböcek*

Onur Bilge Kula, Batı Felsefesinde Oryantalizm ve Türk İmgesi, Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları, 2010, 548 sayfa

Filozofu tarihsel ve kültürel birikimden ve belirlenimden bağımsız olarak düşünen, dü-
şünceler üreten kişi olarak görmek belki iyi niyetli ancak gerçeklikten uzak bir yaklaşımdır. 
Felsefe her ne kadar teorik düşünce üretme çabası ise de bu üretimin üzerine bina edildiği 
zemin, belli bir düşünsel gelenektir. Filozof ya bu geleneğe bağlanarak ya da bu geleneğe karşı 
çıkarak bir şekilde bu düşünsel gelenekle pozitif veya negatif ilişki içerisindedir. Dolayısıyla 
kimi zaman açık bir şekilde kimi zaman örtük bir biçimde bu düşünsel geleneğin, kültürel 
mirasın izleri filozofların metinlerinde karşımıza çıkmaktadır.

Onur Bilge Kula da bizlere Yeniçağ’dan itibaren Batı felsefesinde Doğu, İslam ve Türk 
imgesinin ne şekilde yer bulduğunu ve kurulduğunu filozofların metinlerinden örneklerle gös-
termektedir. Onur Bilge Kula’nın bu çalışması, daha önce yayınlanan Avrupa Düşüncesinde 
Türkiye ve İslam İmgesi1 adlı çalışmasının genişletilmiş halidir. Bu çalışmada daha önceki 
çalışmada var olmayan bazı bölümler eklenerek eser genişletilmiştir. Leibniz, Voltaire, Nietzs-
che, Thomas Mann ile ilgili bölümler eklenmiş, Hegel’in İslamiyet ile ilgili görüşlerine bazı 
eklemeler yapılmış, Marx ve Engels’in mektuplarında Oryantalizm ve Türk imgesi kısmına 
da genişçe ekler yapılmıştır. Böylelikle yazar verdiği örnek sayısını çoğaltarak Oryantalist 
düşüncenin nasıl şekillendiğini daha da detaylandırmıştır. 

Edward Said’e göre; “ Kabaca belirlenmiş bir başlangıç noktası olarak onsekizinci yüzyıl 
sonu alınırsa, Şarkiyatçılık, Şark’la –Şark hakkında saptamalar yaparak, ona ilişkin görüşleri 
meşrulaştırarak, onu betimleyerek, öğreterek, oraya yerleşerek, onu yöneterek– uğraşan ortak 
kurum olarak, kısacası Şark’a egemen olmakta, Şark’ı yeniden yapılandırmakta, Şark üzerin-

* Öğretim Görevlisi, Kırklareli Üniversitesi, Felsefe Bölümü.
1  Onur Bilge Kula, Avrupa Düşüncesinde Türkiye ve İslam İmgesi, İstanbul, Büke Yayıncılık, 2002
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de yetke kurmakta kullanılan bir Batı biçemi olarak incelenebilir, çözümlenebilir.”2 Said’in 
bu tanımını benimseyen Kula oryantalist söylemin Avrupa felsefesindeki izini sürmektedir. 
Kula’nın görüşüne göre, incelediği filozofların “Türkiye ve İslam imgeleri, olumsuz içerikleri 
bakımından büyük ölçüde ortaçağda biçimlenen barbar, yakıcı ve yıkıcı Türk önyargısına da-
yanmaktadır.” (s. XXIV) Bu önyargı ile biçimlenen oryantalist düşüncenin felsefi boyutunu 
ortaya koymak çalışmanın ana amacıdır. Bu amacı gerçekleştirmek için mümkün olduğunca 
filozofların kendi görüşlerine başvurulmuş ve bu görüşlerin felsefi olarak değerlendirilmesin-
den kaçınılarak bir nesnellik sağlanmaya çalışılmıştır.

Kitap 11 bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm Edward Said’in Oryantalizm adlı eserinin 
kuramsal boyutunun eleştirisini içerir. Yazar bu bölümde Said’i, Oryantalizm adlı eserinde 
Kant ve Hegel’e yer vermediğini, dolayısıyla oryantalist düşüncenin felsefi boyutunu incele-
mesine katmadığı için eleştirmektedir. Ayrıca Almanya’da oluşturulan oryantalist birikimin 
Avrupa oryantalizmine etkisi olmadığını düşünmesi nedeniyle Said’i eleştirir. Ancak Said 
kendi kitabında “bu kitap, geniş bir yazar seçkisi içermesine rağmen, gene de tam bir şarki-
yatçılık tarihi ya da genel bir Şarkiyatçılık dökümü olmaktan çok uzak. Bu kusurun tümüyle 
bilincindeyim.”3 diyerek, zaten bu yönde bir iddiada bulunmamaktadır. Kula, Said’in kitabın-
da Osmanlıları/Türkleri konulaştırmamasını da eleştirmiştir.

İkinci bölümde Wilhelm Leibniz’in yapıtlarında oryantalizm ve Türk imgesinin ne şekil-
de yer aldığı Leibniz’in yapıtları üzerinden ortaya konmuştur. Bu bölümde Leibniz’in İslami-
yeti Muhammedcilik olarak nitelendirdiği ve yazgıcılıkla özdeşleştirdiği ortaya konmaktadır. 
Yazgıcılığı da akla ters, katlanılamaz ve usa vurmayı engelleyen bir inanış olarak niteleyen 
Leibniz, bazı yerlerde İslamiyet’in Asya ve Afrika’nın uzak yerlerine yayılarak tanrıtanımaz 
boş inancı yok ettiğini belirtir. Leibniz’in Türk imgesinin de İslamiyet’e dair olumsuz nite-
lemelerden muzdarip olmadığı ve yazgıcı olarak nitelendirildiği gösterilmiştir. Daha sonra 
Leibniz’in  İbn Rüşd’ün görüşlerine getirdiği eleştiriler sunulur.

Üçüncü bölümde Voltaire’de Türk imgesi ve oryantalizmin ne şekilde yer aldığı belirtil-
miştir. Bu bölümde Voltaire’in Candide adlı eserinde betimlenen Türk imajını özetleyen yazar 
daha sonra Voltaire’in diğer eserlerindeki olumsuz Türk imajına dair örnekler sunar. Özellikle 
İslamiyet’i nitelemek için kullanılan Muahmmetcilik kavramının pejoratif niteliği ortaya kon-
makta ve Fransız Ansiklopedistlerinin kullanımları örneklendirilmektedir.

Dördüncü bölümde ise Alman filozof Immanuel Kant’ın eserlerinden hareketle Kant’ın 
oryantalist görüşe katkıları, Türkler hakkındaki görüşleri ve İslamiyet hakkındaki düşünceleri 
ortaya konmaktadır.

Beşinci bölümde ise Herder’in Doğu, Türkiye, Avrupalılık üzerine görüşleri Herder’den 
alıntılarla serimlenmektedir.

Altıncı bölümde ise yazara göre “Avrupa merkezciliği, dolayısıyla da oryantalizmi fel-
sefi kuram düzeyine yükseltmiş olan”(s. 5) Hegel’in Doğu, İslamiyet ve Türkler üzerine olan 
görüşleri ortaya konulmuştur. 

2 Edward Said, Şarkiyatçılık: Batı’nın Şark Anlayışları, Çev. Berna Ünler, İstanbul, Metis Yay., 1995, 
s.13

3 Edward Said, Şarkiyatçılık, s. 33
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Yedinci, sekizinci ve dokuzuncu bölümlerde ise Karl Marx ve Friedrich Engels’in ya-
zılarında ve mektuplarında ortaya koydukları oryantalist bakış açısı sunulmaya çalışılmıştır.

Onuncu bölümde ise Friedrich Nietzsche’nin görüşlerindeki oryantalist etkiler ve Nietzs-
che’deki Türk imgesinin bir resmi ortaya konulmuştur.

Onbirinci bölümde ise Thomas Mann’ın Avrupalılık ve oryantalist düşünceye getirdiği 
eleştiriler sunularak oryantalist düşüncenin eleştirisi ortaya konmuştur. Kula’ya göre “Önemli 
olan, dünyayı çeşitli biçimlerde ulamlamaksızın(kategorize etmeksizin) ve parçalamaksızın, 
barış, özgürlük ve eşitlik gibi evrensel değerleri öne çıkararak, dünyanın her yerinde bu tür 
olaylara etken biçimde karşı durmaktır.” (s. 527)

Kula’nın ele aldığı filozoflar batı düşüncesinin şekillenmesinde önemli yeri olan filozof-
lardır. Kitapta görüşleri örneklendirilen filozoflardan Marx ve Engels’e dair bölüm hacim ola-
rak diğerlerinden çok daha fazladır. Marx ve Engels’e dair bölüm 331 sayfa iken Hegel’e dair 
bölüm 39 sayfa, Leibniz 16 sayfa, Voltaire 7 sayfa, Kant 31 sayfa, Herder 26 sayfa, Nietzsche 
36 sayfa, Thomas Mann’a dair bölüm ise 3 sayfadır. Marx ve Engels’e dair bölümün fazla 
olmasının sebeplerinden birisi mektuplaşmalarının da ele alınıp incelenmesi diğeri ise bu iki 
filozofun güncel politik sorunlar üzerine sıkça yazmış olmalarıdır. Ancak Marx ve Engels’de 
ağır basan ve kuramın temelini oluşturan bir oryantalizmden çok, Osmanlı  Devleti’nin son 
döneminde yaşadığı çöküşü betimlerken kullanılan bazı oryantalist imgeler bulunmaktadır. 
Ancak Hegel’e dair bölümde görüldüğü üzere, Hegel’de oryantalist yaklaşım kuramlaştırı-
larak kuramın temellerinden birisi haline gelmiştir. Zaten Kula’nın da belirttiği gibi, Marx 
ömrünün son yıllarında oryantalizmden ve Avrupa merkezcilikten kopmuştur. (s. 480-482) Bu 
bakımdan, kitapta görüşleri ele alınan düşünürlerin hepsine birden oryantalist bir kurama sa-
hip demek pek mümkün değildir. Kula, “Batı felsefesinde kökleri Haçlı Seferleri’ne dayanan 
oryantalizm ve Türk imgesi, büyük ölçüde ortaçağın ve Aydınlanma’nın ürünüdür.” (s. XIX) 
der ve bununla tutarlı olarak Leibniz, Voltaire ve Kant’ı da oryantalist söyleme sahip olarak 
sınıflandırır. Bu filozoflar, toptancı ve sınıflandırıcı bir Doğulu imgesini kullanmakta ve Avru-
pamerkezci bir düşünceyi benimsemektedirler.

Kula’nın bu çalışması Oryantalist düşüncenin izlerini filozoflar üzerinden sürmesi bakı-
mından önemlidir. Ancak kitaptaki eksikliklerden birisi yapılan alıntıların sayfa numarasının 
belirtilmemesidir. Yazar, bunun sebebi olarak gereksiz yinelemelerin önlenmesini göstermişse 
de, bilimsel bir çalışmada bu büyük bir kusur olmaktadır.





OSMANLIDA FELSEFE ÇALIŞMALARI’NDAN YENİ KİTAPLAR:
OSMANLI POPÜLER MATERYALİZMİ
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Çizgi Kitabevi Yayınları’nın Tanzimat’tan Cumhuriyet’e devreden felsefe mirasımızı, 
sürece doğrudan müdahil kurucu aktörlerin kaleme aldığı felsefi metinlerle gündeme taşımayı 
amaçlayan “Osmanlı Felsefe Çalışmaları” dizisi, bugünlerde, yine çeviriyazı ve sadeleştir-
me kalıbında yayına hazırlanan beş yeni kitapla çıkıyor okurlarının karşısına. Dizinin son 
kitapları Fransız materyalistleri arasında (özellikle Cabanis ve La Mettrie’de) ve daha sonra 
Feuerbach’ta bir eğilim olarak görünen ve müstakil biçimini on dokuzuncu yüzyılın ortala-
rında vülgermateryalizm (Ludwig Büchner, Karl Vogt, Jakob Moleschott ve diğerleri) olarak 
adlandırıldığı şekliyle kazanan Karl Marx öncesi materyalizmin geç Osmanlı entelektüel dün-
yasına girişine ve yol açtığı tartışmalara tanıklık eden felsefi metinleri bütüncül ve sistematik 
bir ilgiyle gündeme taşıyor. 

Birinci kitap, on dokuzuncu yüzyıl Alman materyalizminin önde gelen isimlerinden Lu-
dwig Büchner’in popüler vülgermateryalist eserler içinde en fazla yankı uyandırmış, en şid-
detli eleştirileri doğurmuş olan meşhur eseri Kraft und Stoff’un (1855) Baha Tevfik ve Ahmet 
Nebil Beyler tarafından 1911’de yapılan tercümesi Madde ve Kuvvet. Kemal Kahramanoğlu 
ve Ali Utku tarafından yayına hazırlanan eser, Büchner’in yayınladığı tarihten itibaren Os-
manlı-İslâm kültür dünyasında da ilgi görmüş, materyalist ve pozitivist çevreler kadar karşıt-
ları üzerinde de büyük tesirler icra etmiştir. Meşrutiyet yıllarından erken Cumhuriyet’e kültür 
dünyamızda neredeyse her entelektüel, Fransızca, Türkçe ya da diğer Osmanlı anâsırı dillerine 
(Arapça, Ermenice, Yunanca, Bulgarca, Romence) tercümesinden, gerek hayranlıkla gerek 
muarız bir nazarla Madde ve Kuvvet’i okumuştur. Nitekim yakın dönem düşünce tarihimizin 
karizmatik aktörlerinden biri olan Rıza Tevfik, hatıralarında, Madde ve Kuvvet’i Tıbbiye’de 
yirmi beş yaşındayken (1894) okuduğunu ve dinsizlikten dolayı hapsedildiğini belirtirken, 
Büchner’in eserlerinin bizde her zaman âşikâre satıldığını, İstanbul kitapçılarının pencere-
lerinde gelenin geçenin gözüne batacak gibi durduğunu kaydeder. Kemal Kahramanoğlu ve 
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Ali Utku “Madde ve Kuvvet: Osmanlı Popüler Materyalizminin Elkitabı” başlıklı sunuş ya-
zılarında eserin kültür dünyamıza aktarılışını ve yol açtığı tartışmaları sorunlaştırıyor. Ayrıca 
Şükrü Hanioğlu “Felsefesiz Bir Toplumun Felsefe Olmayan Felsefesinin İlmihâli: Madde ve 
Kuvvet” başlıklı giriş yazısında vülgermateryalizmin Osmanlı entelektüel ikliminde bir “yük-
sek felsefe” haline gelişinin ve Madde ve Kuvvet’in bu düşünce sisteminin kutsal kitabı olarak 
algılanışının nedenlerini tartışıyor. 

İkinci kitap, Ahmed Midhat Efendi’nin 1891’de yayınlanan Ben Neyim? Hikmet-i Mâd-
diyyeye Müdâfa’a başlıklı eseri. Erdoğan Erbay ve Ali Utku tarafından yayına hazırlanan eser, 
son dönem Osmanlı düşüncesinde kaleme alınmış ilk materyalizm eleştirilerinden biridir ve 
Ahmed Midhat’ın Osmanlı gençlerinin hikmet-i İslâmiyyeden kopmalarına yol açan Avru-
pa felsefi cereyanlarına karşı şiddetli reaksiyonunun iyi bir örneğidir. “Hikmet-i Mâddiyye-
den Hikmet-i İslâmiyyeye Ahmed Midhat Efendi” başlıklı sunuşta eseri yayına hazırlayanlar 
Ahmed Midhat’ı Osmanlı-İslâm dünyasında 1870’lerden itibaren hızla yaygınlaşan popüler 
materyalizm tartışmaları bakımından kritik bir eşiğe yerleştiriyorlar. Ahmed Midhat tartış-
manın İstanbul ayağında materyalizm neşriyatının olduğu kadar, ona yönelik eleştirilerin de 
başlangıcında yer alır. Ayrıca kitabın girişinde Hilmi Yavuz’un eseri ana hatlarıyla değerlen-
dirdiği “Ahmed Midhat Efendi ve Materyalizm” başlıklı bir yazısı da yer alıyor. Hilmi Yavuz 
Gazzalî’den Ahmed Midhat Efendi’ye birçok Müslüman düşünürün felsefeyle ve özelde ma-
teryalizm ile olan meselesini, felsefenin bir özerk entelektüel alan açmasının önünde sonunda 
ateizme yol açacağı konusundaki endişelerine bağlıyor.

Üçüncü kitap, İsmail Ferid’in 1895’te İzmir’de yayınlanan, doğrudan Büchner’in Madde 
ve Kuvvet’inin bir reddiyesini içeren İbtâl-i Mezheb-i Mâddiyyûn başlıklı eseri. Ali Utku ve 
Abazar Sepehri tarafından yayına hazırlanan eser, Büchner’in doğa bilimlerinin bulgularına 
dayansa da bilimsel araştırmanın sınırları dışına taşan metabilimsel, metafiziksel argümanla-
rını cedel üslubuyla çürütmeye çalışırken modern bilimin sonuçlarını metafiziğin spekülatif 
argümanları düzeyinde ele alan tartışmalı eleştirel kalıbıyla dikkat çekiyor. “İsmail Ferid’in 
İbtâl-i Mezheb-i Mâddiyyûn’u: Ludwig Büchner’in Madde ve Kuvvet’ine Reddiye” başlıklı 
sunuşta hazırlayanlar Osmanlı popüler materyalizminin gelişimini ve İsmail Ferid’in Büchner 
eleştirisini değerlendiriyorlar. Ayrıca eserin girişinde yer alan “İsmail Ferid’in Büchner Mater-
yalizmini Eleştirisi” başlıklı makalesinde Mehmet Akgün İsmail Ferid’in Büchner materyaliz-
mini eleştirisini temel argümanlarıyla inceliyor.

Dördüncü kitap, Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi’nin 1914’te, ölümünden kısa süre 
önce yayınlanan Huzûr-ı Akl ü Fende Mâddiyyûn Meslek-i Dalâleti başlıklı eseri. Erdoğan 
Erbay ve Ali Utku tarafından yayına hazırlanan eser, II. Meşrutiyet ve erken Cumhuriyet dü-
şüncesinin Garpçı aydınlarından Celal Nuri’nin Tarih-i İstikbal adlı tartışmalı eserinin “Me-
sâ’il-i Fikriyye” başlıklı birinci cildinin kapsamlı bir eleştirisini sunuyor. Ahmed Hilmi, Celal 
Nuri’nin eseri üzerinden Büchner materyalizminin tezlerini olduğu kadar  Osmanlı popüler 
materyalizminin en özgün ve sorunsal girişimini, İslâm ve materyalizmi sentezleme arayışını 
İslâmi ilimlerdeki vukufu ve doğrudan Batılı bilim ve felsefe çevrelerinden tedarik ettiği uy-
gun kavramsal donanım ile eleştiriyor. Eserin girişinde Zekeriyya Uludağ’ın “Şehbenderzâde 
Filibeli Ahmed Hilmi ve Materyalizm” başlıklı kapsamlı bir değerlendirmesi de yer alıyor. 

Beşinci kitap, Süleymaniyeli Emin Feyzi Bey’in 1926’da yayınlanan eseri İlim ve 
İrâde. Ali Utku ve Uğur Köroğlu tarafından yayına hazırlanan eser, İsmail Fennî Ertuğrul’un 
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1928’de yayınlanmış olan Mâddiyyûn Mezhebinin İzmihlâli eseriyle birlikte Meşrutiyet yılla-
rında yükselişe geçen popüler materyalizm tartışmalarının erken Cumhuriyet’e bir yansıması 
niteliğinde. “İlim ve İrade: Emin Feyzi’nin Vülgermateryalizm Eleştirisi” başlıklı sunuşta ha-
zırlayanlar Emin Feyzi’yi modernlik karşısında muhafazakâr İslâmcı söylem için bir refleks 
haline gelecek olan, çağdaş bilimle dinî inanç arasında tam uyuşma olduğu, hatta bilimin 
bütün esaslarının dinî inançtan ve onun naslarından çıkarılabileceği tezinin öncü savunucula-
rından biri olarak değerlendiriyorlar. Nitekim Büchner’in Baha Tevfik ve Ahmed Nebil Beyler 
tarafından Türkçeye tercüme edilen Madde ve Kuvvet eserinde temsil edildiği şekliyle monist 
materyalizmin bir eleştirisine girişen Emin Feyzi, bir yandan materyalizmin “bilimsellik” id-
diasını temelden yoksun kılmaya, diğer yandan yeni fizik verileriyle dinî inançlar arasında bağ 
kurmaya çalışıyor. Bilimin en iyi verilerinin dinî nasları desteklemekte olduğunu göstermeye 
çalışırken, aynı zamanda materyalist felsefe ile hem dinî inançların hem de çağdaş bilimin 
çatışma halinde bulunduğunu öne sürüyor.

Yayınlanan son kitaplarla Geç Osmanlı felsefi düşüncesine yön veren önemli aktörlere 
ait eserlerin geniş perspektifli, tarafsız, zengin bir dizisini oluşturma yönündeki çizgisini daha 
da pekiştiren Osmanlı Felsefe Çalışmaları, ülkemizde giderek daha güçlü bir biçimde kökleri-
ni arayan felsefenin tarihsel kaynaklarına yönelik ilgi ve arayışlara önemli bir katkı sağlıyor.
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