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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 fî 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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TARİH BİLGİSİ*

Ayhan Bıçak**

THE KNOWLEDGE OF HISTORY

ABSTRACT
In this study, as we call it “The Knowledge of History”, basic qualities of the 
knowledge of history are examined. The subject is discussed and interpreted under 
the topics of historicity, object, truth and morality problem.
Key words: historicity, origin, object, truth, identity, process, tradition, morality, 
self-consciousness

ÖZET
“Tarih  Bilgisi” adlı bu çalışmada tarih  bilgisinin  temel  nitelikleri  incelen-
mektedir.  Konu, tarihsellik,  nesne, doğruluk ve ahlâk  sorunu  başlıkları altında  
tartışılmakta ve  yorumlanmaktadır.  
Anahtar kelimeler:  tarihsellik, köken,  nesne, doğruluk,  kimlik, süreç, gelenek, 
ahlâk, kendilik bilinci.

...

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Sayı 25, Mart 2014, s. 11-39

* “Tarih Bilgisi” başlıklı bu çalışma 2014 yılı içinde yayınlanacağını tahmin ettiğim Tarih Felsefesi adlı 
kitabımın son bölümlerinden birinin kısaltılmış hâlidir. Yazı, söz konusu kitabın bütün bölümleri göz 
önünde bulundurularak oluştuğundan konuyla ilgili bazı soruların karşılıkları metinde bulunmamak-
tadır. Yazıyı okuyup değerlendiren meslektaşlarım ve arkadaşlarım olan Arzu İbişi ve Murat Omay’a 
katkılarından dolayı teşekkür ederim.

** Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, Felsefe Bölümü
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Modern tarih düşüncesi çerçevesinde ortaya çıkan tarih yaklaşımları çok çeşitli 
sorunları barındırmaktadırlar. Tarih bilgisinde başından itibaren varlığını koruyan 
sorunlar yanında çok daha önemli sorunlar da ortaya çıkmıştır. Tarih bilgisinin öz-
nelliği, ona karşı duyulan güvensizlik, tarihçiliğin akademik ölçütlerle tanımlanması, 
dar alan tarihçiliklerinin merkezî bir konuma gelerek toplumun tarih ihtiyacını kar-
şılayamaması, insanlık tarihi anlayışının çarpıklığı, toplum tarihlerinin yüceltilmesi, 
önde gelen tarih sorunlarıdırlar. Tarih bilgisinin yapısından kaynaklanan sorunlara ek 
olarak, tarih, insanlar arası ayrımcılığı besleyen ve adaletsizliği meşrulaştıran araç 
olarak da kullanılmaktadır. Bu sorunları aşmak için tarih bilgisi sorunlarının yeni bir 
tarih düşüncesi bağlamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 

İnsanın sahip olduğu bütün bilgiler akıl tarafından aynı şekilde üretilmektedir. 
Bilgi türlerinin ortaya çıkışı, aklın farklı çalışmasından ya da her kişide birden fazla 
aklın olması ile değil konu ve konuya uygun yöntemlerle ilgilidir. Bir bilgi türü olarak 
tarih bilgisi de kendine has özelliklere sahiptir. Her tür bilginin de kaynağı olan tarih 
bilgisi, tarih düşüncesi çerçevesinde insanın genel bir resmini oluşturduğundan bütün 
bilgi türlerini kuşatıcı bir yapıya sahiptir. Söz konusu resim nedeniyle tarih bilgisinin 
sınırları bilginin sınırlarıyla örtüşmektedir. Dolayısıyla tarih bilgisi, bilginin kayna-
ğını, bilgi üretim sürecini ve bilgi olarak üretilen her şeyi kapsadığından, en geniş 
bilgi anlayışına tekabül etmektedir. Tarih bilgisinin yapısı hakkında çizilen bu genel 
çerçeve, tarihin yapısını belirleyen tarih düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Köken, 
kimlik, meşrulaştırma, sorunları kavrama ve süreklilik konuları üzerinde yoğunlaşan 
tarih düşüncesinin sunduğu veriler, tarih bilgisinin geniş çerçevede ele alınmasını 
gerektirmektedir. Ayrıca tarih düşüncesi, insan olmanın tarihsel boyutunu da vermek-
tedir. Bundan ötürü insan olmayı sağlayan temel unsurlar ve konular, tarih bilgisinin 
yapısını belirlemektedir. 

Tarih bilgisi, genel olarak insan olmayı bütünlüklü bir biçimde açıklayan kurgudur. 
Tarih bilgisinin konuları bu bütünlük içinde ele alınmakta ve yorumlandırılmaktadırlar. 
Söz konusu bütünlüğün dört önemli nedeni vardır: İlki, aşağıda görüleceği gibi, tarihin 
insanın kendi kendini ortaya koymasıyla ilişkili olmasıdır. Tarih bilgisi, insan olma 
sürecini ve sürekliliğini anlatan bir bilgi türü olduğundan, anlatılan konunun bütünlüğü 
verilmek durumundadır. İkinci neden ise, insanın kendini anlattığı ilk modellerin tanrı 
kökenli olmasıdır. Tanrıyla işe başlayan bir anlatım tarzı, bütünlüklü bir yapı sunmak 
durumundadır. Üçüncü neden, aklın çalışma tarzı gereği, konuları ilk ilkelere bağlayarak 
konu hakkında bütünlüklü bir çerçeve çizmesidir. Dördüncü neden, tarih bilgisinin 
bütünlüklü bir şekilde açıklanmasını gerekli kılan kendilik bilincidir. İnsan olmanın 
teorik temellendirilmesini yapan kendilik bilinci, tarih bilgisini biçimlendirici bir güç 
olarak sürekli devrededir. Tarih bilgisinin nesnesi her zaman bu bütünleştirici unsurlarla 
birlikte yorumlanmaktadır. Tarihsellik, nesne yapısı, doğruluk ve ahlâk sorunu tarih 
bilgisini yeniden yapılandırmak için temel teşkil etmektedirler. 
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1. Tarihsellik 

“Tarih Düşüncesi” başlıklı bölümde1 yapılan açıklamalardan hatırlanacağı gibi, 
tarih, insan olmanın şartlarıyla iç içe oluşmuş ve insanın varoluşunun sürekliliğine 
bağlı olarak varlığını sürdürmektedir. Biri varsa diğeri de vardır anlamında bilgi-insan 
ilişkisi varoluşsaldır. Her ikisi de birbirlerinin varolma şartlarıdırlar. Hem insan hem 
de bilgi sürekliliklerini tarihselliklerine borçludurlar. Başka bir deyişle, insan, bilgi 
ve tarih örtüşmektedirler. İnsan olmak bilgi üretimiyle başlamaktadır; bilgi üretimi ise 
geçmişte oluşan malzemeyle gerçekleşmektedir. Bilgi üretiminde geçmişte meydana 
getirilen malzemenin kullanımı tarihselliği ortaya çıkarmaktadır. Bilgi üretme tarzı 
bireylerin hafızaları aracılığıyla toplumun ortak hafızasında yer almaktadır. Ortak hafıza 
bilgilerden oluştuğundan, bilgi üretimi hafıza temelinde gerçekleşir. Şöyle ki aklın 
çalışması ya da akıl yürütmek, duyum, hafıza ve dil unsurlarını kullanarak yargılarda 
bulunmaktır. Dolayısıyla geçmişteki bilgi birikimini temsil eden hafıza olmadan hiçbir 
düşünce oluşamamakta ve bilgi üretimi gerçekleşememektedir. İhtiyaçların karşılanma 
yolları ve nesneler hafızada düzenli bilgiler olarak depolandıklarından ihtiyaç duyulduğu 
her durumda bunlar kullanılmaktadır. Düşüncelerden oluşan bilgi, hafızanın katkıla-
rıyla gerçekleştiğinden tarihsellik bilgide içkin bir durumdur. Başka bir deyişle her 
bilgi tarihsellik temeline dayanmakta ve her bilgi bir yanıyla tarih bilgisi olmaktadır. 

Bilgi üretmenin iki önemli özelliği olan hafıza ile özne-nesne ilişkileri tarihselli-
ğin biçimlenmesinde etkili olan unsurlardır. Bilginin gerçekleşme şartlarını sağlayan 
yeteneklerden biri olarak “hafıza” tarihselliğin temelini oluşturmaktadır. Bebeklikten 
itibaren öğrenilen her şey, adlandırılmış, nitelendirilmiş, sınıflandırılmış anlamlı bü-
tünlükler hâlinde hafızada depolandırılmaktadırlar. Öyle ki bilgiyi oluşturan her türden 
malzeme, bilgi öbekleri, bilgi sistemleri, bilgiyi üreten unsurlarla ilgili düşünceler, 
amaçlar, sorunlar, sorular, cevaplar, kısacası kültürel dünyadaki her şey hafızalarda 
bulunmaktadır. Bireyin düşünce ve eylemleri iç ve dış uyarıcılara verdiği cevaplar 
şeklinde gerçekleşmektedir. İç uyarıcılar düşünce faaliyetleri, duygular ve bedenin 
ihtiyaçlarıdırlar. Bireyin etrafını saran her şey ise dış uyarıcıdır. Uyarcılar, hafızada 
bulunan verilerle cevaplandırılmakta, bireysel hafıza yetmediğinde toplumsal hafızaya 
başvurulmaktadır. Başka bir ifadeyle, bilgi üretme eylemi, yeni soruları eski malze-
meyle cevaplamadır. Yeni soruya getirilen cevabın çok büyük bir kısmı, her bilgide 
olduğu gibi eski malzemeyle oluşturulmaktadır. Eski malzeme, tarihsel süreçte üretilmiş 
hafızada biriken bilgilerdir. Bilgilerin içerikleri geriye doğru araştırıldığında önemli 
bir kısmı insanlığın başlangıçlarına kadar geri götürülebilmektedir. Dolayısıyla bilgi 
üretiminde hafıza, merkezî bir konuma sahiptir. 

1  Tarih Felsefesi adlı çalışmama bakılabilir. 
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Bireysel hafızalar kültürel dünyanın tümünü içerememektedirler. Her birey, ya-
şama dünyasının ortak kullanımlarını hafızasında toplamaktadır. Bireysel konumlar, 
meraklar, meslekler farklı olduğundan, hafızalarda ortak bilgilerin yanı sıra kültürel 
dünyada içkin olan bütün farklı bilgi türleri yer almaktadır. Ancak hiçbir birey toplumun 
sahip olduğu bütün bilgi birikimini kendi hafızasında toplayamamaktadır. Bireysel 
hafızaların toplamından daha fazla bir şey olan toplumsal hafıza kültürel dünyadaki her 
şeyi kendinde bulundurmaktadır. Toplumsal hafıza, topluma ilişkin her şey hakkındaki 
bilgilerin sürekliliğini, kullanılmalarını, zenginleştirilmelerini, sistemleştirilmelerini 
sağlamaktadır. Her birey doğduğu günden itibaren toplumsal hafızadan beslenerek kendi 
hafızasını oluşturmaktadır. Toplumsal hafızadan aldıklarını canlı tutarak ve onlara yeni 
şeyler ekleyerek toplumsal hafızaya katkıda da bulunmaktadır. Toplumsal hafızanın 
en önemli destekleri arasında toplumun ürettiği maddi unsurlar da yer almaktadır. 
Toplumun tarihi boyunca yapıp ettiği her şey hafızanın içeriğini oluşturduğundan, 
hafıza, hem bireysel hem de toplumsal geçmişi temsil etmektedir. İnsan olarak hayatı 
sürdürmek için hafızada içkin olan bilgileri kullanmak zorunludur. Dolayısıyla insan 
olmak ve varoluşunu sürdürmek, akıl ve onun temel üretimi olan bilgiyle mümkündür 
ve bilginin biriktirildiği yeti de hafızadır. 

Hafıza bütün sistematik yapısına rağmen çok çeşitli nedenlerle yanlışlar yapmak-
tadır. Herhangi bir olay hakkında çok sayıda unsur devreye girmişse, bireyin bunları 
öğrenip her unsuru gerçekte olduğu gibi anlatması çok zor olmaktadır. Böyle durumlarda 
çok sayıda farklı anlatım ortaya çıkmaktadır. Her farklı anlatım, olaya ilişkin verilerin 
hafızada anlamlandırılıp sınıflandırılmasının farklı olduğunu göstermektedir. Bir başka 
deyişle, yanlışların önemli bir bölümü hafızanın yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. 
Yani hafıza yanlış yapmaktadır. Olaylar basitten karmaşığa gittikçe ve şimdiden geç-
mişe doğru uzaklaştıkça yanlış yapma durumu artmaktadır. Olayların sıraları, olayın 
meydana gelmesinde rol alan unsurlar, kısacası herhangi bir şeyle ilgili her şey zamana 
bağlı olarak hafızada bulanıklaşıp ayrıntıları kaybolmaktadır. Hafızanın bu sorunları 
çeşitli yollarla giderilerek bilgi temelli yaşama devam ettirilmektedir. 

Bilgi üretiminde eski malzemenin kullanımı tarihselliğin bir ayağını oluşturmak-
tadır. Hafıza, geçmişi ve sürekliliği temsil ettiğinden tarihsellik özelliği kazanmaktadır. 
Hafıza, bilgileri saklama ve bilme sürecinin önemli bir parçası olarak düşünce ve 
eylemlerin gerçekleşmesinde aktif biçimde yer almaktadır. Dolayısıyla bilgi, yapısı 
ve hafızayla ilgisi nedeniyle tarihsellik temelinde varlık kazanmaktadır. 

Bilginin temel unsurları olan “özne” ile “nesne”nin yapıları, birbirleriyle iliş-
kileri, tarih alanında kendilerini nasıl sergiledikleri tarih bilgisinin niteliği açısından 
önemlidir. Tarih bilgisinde özne ve nesne bir ve aynı şeyin farklı iki görünümüdür. 
Özne olarak insanın üretimi tarih nesnesi olarak ortaya çıkmaktadır. Bir bakıma tarih 
nesnesi, insanın kendini somutlaştırarak incelemesidir, öte yandan özne kendini ken-
di ürettikleriyle biçimlendirmektedir. Başka bir ifadeyle, tarih nesneleri özne olma 
durumunu belirlemektedir. Özne olmak, öznenin ürettikleriyle mümkün olmaktadır. 
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Tarih alanındaki nesne ve öznenin birbirlerinde içkin olmaları tarih bilgisinin yapı-
sını şekillendirmektedir. Dolayısıyla tarih açısından bilmek, insanın kendi ürettikleri 
aracılığıyla kendini bilmesi ve araştırmasıdır. 

İnsanın bilgi üretmesini iki temel kaygı belirlemektedir. İlki, insan olmaktır. İn-
san olarak varoluşunu sürdürmek için ihtiyaçlarını gidermek ve sorunlarını çözmek 
amacıyla üretilen bilgilerdir. İkincisi, insanın kendini bilmek isteğidir. İlki varoluşunu 
sürdürmek için, ikincisi kimliğini belirleyerek kendini evrende güvenceye almak için-
dir. Her iki durumda da bilme süreçleri işlemektedir. İnsanın özne hakkındaki bilgisi 
onun kendini bilmesi üzerinden oluşmaktadır. İnsan kendine yüklediği kimlikle bilme 
eylemini sürdürmektedir. Varlıktaki en üstün özellik olan akıl ya da bilinç yeteneğine 
sahip olduğundan kendini bütün varolanlardan üstün kabul etmektedir. Evrendeki hi-
yerarşide Tanrı’dan sonra insanın geldiğine inanması bunun bir göstergesidir. İnsanın 
kendisi hakkındaki düşüncelerinin oluşturduğu evren tasavvuru insanın kendini bil-
mesinin en genel çerçevesini sunmaktadır. Bir başka deyişle evren tasavvuru, kendini 
bilmek ve varoluşunu sürdürmek amacıyla üretilen bilgilerin sistematik bütünlüğüdür. 
Kendini bilmenin verilerine bakıldığında insan (özne) akıl varlığı olarak doğru bilgiler 
ürettiğinden ve kullandığından emindir. 

Bilgi ağlarından oluşmuş kültürel dünya tarih nesnesinin en geniş hâliyle görü-
nüşünü vermektedir. Başka bir deyişle kültür dünyası en geniş tarih nesnesidir. Bir 
konunun araştırılması insan tarafından üretilmiş bilgi ağları üzerinde gerçekleştiril-
mektedir. Farklı bir zaman ve mekânda farklı akıllar tarafından üretilmiş bilgi ağları 
şimdide farklı bir akıl tarafından incelenip yorumlanmaktadır. Tarih bilgisi çerçeve-
sinde bilme faaliyeti, aklın kendi kendini bilmesi ve ürettikleri aracılığıyla kendini 
nesneleştirmesidir. Nesneleri aracılığıyla aklın kendi kendini bilmesi, aklın hem özne 
hem de nesne olma durumunu yansıtmaktadır. 

Bilginin temel özelliklerinden biri olan tarihsellik tarih bilgisinin esasını oluş-
turmaktadır. Öyle ki tarihsellik, kendilik bilinci olarak şekillenmekte ve bütün bilgi 
türlerini biçimlendirmektedir. Kendilik bilinci, insanın varoluşunu, köken, süreç ve 
gaye bağlamında temellendirmesidir. 

2. Tarih Bilgisinin Nesnesi 

Tarih bilgisi, insan olmak ve insan olmanın sürekliliğini sağlayan her türden 
bilgiyi içermektedir. Çok geniş olan bu içerik konu bakımından sınıflandırılarak az 
sayıda başlık altında sistemleştirilmektedirler. Tarih bilgisi söz konusu olduğunda 
tarih düşüncesinin temel konuları olan köken, kimlik, meşruluk, sorunları kavrama 
ve süreklilik bu bilgi türünün alt başlıklarını vermektedir. Başka bir deyişle içerilen 
konuların yapıları farklı yaklaşımlarda bulunmayı gerektirmektedir. Ayrıca her türden 
bilgide içkin olmakla birlikte, özellikle tarih bilgisinde etkili olan “süreç” durumu 
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önemli farklılıklar meydana getirmektedir. Nihayetinde tarih bilgisinin derlendiği 
nesne alanı “olay”lar olarak kabul edildiğinden, “olay” hakkındaki değerlendirmeler 
tarih bilgisinin yapısını anlamak için önemli bir dayanaktır. Kısacası tarih bilgisinin 
yapısı, köken, kimlik, olay, süreç-süreklilik bilgilerine bağlı olarak oluşmaktadır. 
Aşağıda görüleceği gibi bu beş unsur tarih bilgisinin yapısını biçimlendirmektedirler. 

Köken sorunu, insanın başlangıçta hangi şartlarda, hangi niteliklerle ve nasıl 
oluştuğunu konu edinmektedir. İnsanın kökenini açıklamak için, Tanrı’nın evreni 
oluşturması, dünyayı yaşanılır hâle getirmesi ve canlıları yaratması gerekmektedir. 
İkinci aşamada insanın bu dünyada nasıl oluştuğu ve ilk kültürel ürünleri nasıl mey-
dana getirdiği verilmelidir. Dolayısıyla köken bilgisi evrenin yaratılışı ve insanın 
sahip olduğu nitelikler ile ilk kültürel yapıları nasıl oluşturduğuyla ilgilidir. Köken 
bilgisi, efsane, din, felsefe ve bilim bağlamlarında olmak üzere tarih boyunca çeşitli 
şekillerde dile getirilmiştir. 

Kökenle ilgili ilk bilgiler kabile toplumlarındaki efsane temelli açıklamalardır. 
Köken efsanelerinin başlıca konusu insanın ortaya çıkma sürecini anlatmaktır. Kabileler 
aşamasında da sonraki dönemlerde de efsanenin hakikati bildirdiğine inanılmıştır.2 
Köken efsaneleri, kökeni açıklarken anlattıkları hikâyelerde çok büyük boşluklar 
bırakmakta, tutarsız ve çelişkili çıkarımlar içermektedirler. Kökenle ilgili bilginin 
hakikat oluşu, efsanenin ilkin Tanrı ya da ilk ata tarafından anlatılmasına bağlan-
maktadır. Her şeyi tanrıdan öğrendiğine inanılan ilk atanın söyledikleri hakikattir ve 
ondan şüphe edilemez. İnanç sistemi olan dinlerin hepsinde köken açıklamaları inancın 
temelleri arasındadır. Dinî bağlamda köken Tanrı ya da tanrılar tarafından mükemmel 
bir şekilde gerçekleştirilmiş durumdur. Kökende olup biten her şey mükemmel olarak 
gerçekleştiğinden onda bir bozulma olmayacaktır. İnsan da kökende yaratıldığından 
ona verilen yeteneklerle görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Kökene ilişkin 
bilgiler efsanelerde ve kutsal kitaplarda içkindir. Her iki kaynak da tanrısal kökene 
dayandıklarından hakikattirler. Çünkü kökendeki olayları gerçekleştiren Tanrı bunları 
insana özel kişiler aracılığıyla bildirmiştir. Tanrı sözlerinden oluşan kutsal kitap haki-
kati içermektedir. Kutsal kitapları okuyup yorumlayan diğer insanlara anlatan alimler, 
bilgeler, rahipler hakikatin temsilcileri olarak görev yapmaktadırlar. 

Köken açıklamalarının bir türü de felsefeden gelmiştir. Felsefeyi başlatan temel 
sorun kökendir (arkhe). Felsefedeki köken açıklamaları, toplumda bulunan konuyla 
ilgili çeşitli düşünceleri göz önünde bulundurarak, mantıksal tutarlılık çerçevesinde 
yapılmaktadır. Hakikate varmak ya da hakikati keşfetmek için eldeki bilgilerin sorgu-
lanması ilk ilkelere vardırmaktadır. Mantıksal olarak ilk ilkeler, değişmez, zorunlu ve 
evrensel yapılar olarak hakikattirler. İlk ilke ya da ilkelerin bilinçli eylemi evreni ortaya 
çıkarmakta ve evrenin en önemli konusu olan insanın biçimlenmesini sağlamaktadır. 
İnsanı da ortaya çıkaran oluş süreci kültürel yapının oluşumunu da içerecek şekilde 

2  Mircea Eliade, Kutsal ve Dindışı, çev. M.A. Kılıçbay, Ankara: Gece Yayınları, 1991, s, 74-75.
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açıklanmaktadır. Felsefi köken açıklaması esas itibariyle mantıksal bir temellendirme 
ve aynı zamanda da bireysel bir denemedir. Köken sorunlarına yaklaşımın son hâli 
bilimlerce ortaya konulmakta ve üç bilim öbeği köken sorunuyla uğraşmaktadırlar: 
1. Kuantum fiziği ile astrofizik çalışmaları maddenin ve evrenin kökeni sorunlarında 
yoğunlaşmışlardır. Maddi verilere bakarak evrenin nasıl bir süreçte oluştuğunu açık-
layarak evrenin kökeni sorununa bilimsel bir temel kazandırmaya çalışmaktadırlar. 
Araştırmalar ve sonuçlar bilimsel bilgi bağlamında gerçekleşmektedir. 2. Biyoloji 
bilimleri öbeğinin yaptığı çalışmalarda evrim anlayışı çerçevesinde canlılığın, cinslerin, 
türlerin kökenleri ve yapıları araştırılmaktadır. Özellikle insanın kökeni sorunu evrim 
bağlamında temellendirilmekte ve verilerini bilimsellik temelinde değerlendirmek-
tedirler. 3. Antropoloji bilimler öbeği de insan üzerinde yoğunlaşarak insanın hem 
biyolojik hem de kültürel evrimlerini sergilemeye çalışmaktadırlar. Bilim temelli köken 
araştırmalarında elde edilen bilgilerin yapıları bilimsel bilgi çerçevesinde oluşmakta-
dır. Bilimsel bilgi, doğa bilimleri örneğinde olduğu gibi esas olarak maddi verilerin 
araştırılmasından elde edilmektedir. Maddi verilerden elde edilen düşünceler şüphe 
ve eleştiri süzgecinden geçirilerek ve alana ilişkin diğer bilgilerle karşılaştırılarak 
matematiksel formülasyonla ifade edilmektedirler. Bilimsel yöntem bilimsel bilginin 
doğruluğunun güvencesidir. Öte yandan bilimsel bilgi Tanrı, ruh, ölüm sonrası hayata 
ilişkin bilgilere yer vermediğinden köken açıklaması eksik kalmaktadır. 

Bilimsel çalışmalar köken sorununun genel çerçevesini açıklamak kaygısında 
değillerdir. Bilimsel çalışmalar esas itibarıyla evrenin oluşumu ve evrim sorunlarını 
araştırmaktadırlar. Bu tür araştırmalardan gelen bilgiler tarih düşüncesi ya da kendilik 
bilincinde çok dar bir alana karşılık gelmektedirler. Köken bağlamında açıklanan Tan-
rı’nın varlığı, evrenin oluşumu, insanın ortaya çıkışı, insanın sahip olduğu nitelikler 
olarak ruhun ve aklın varlığı, nasıl yaşaması gerektiği, öldükten sonra nereye gideceği, 
ebediliği gibi sorunlarından sadece evrenin oluşumu ile insanın evrimi konuları bilimsel 
çalışmaların konularıdırlar. Her iki konu da çeşitli yönleriyle tartışılmaktadır. Öte yandan 
tarih düşüncesinin temel konularından biri olan köken sorunu bilimsel temellendirmeye 
ihtiyaç duymayan bir yapıya sahiptir. Tarih düşüncesi kendilik bilinci merkezinden 
hareketle geniş kapsamlı bir açıklama yapmaktadır. Tarih düşüncesi bağlamındaki 
açıklamalar inanç temeline dayanılarak benimsenmektedirler. Bu nedenle tarih düşün-
cesinde içkin olan kökenle ilgili görüşler fazla sorgulanmadan içselleştirilmektedirler. 

Önceki paragraflarda kısaca değinilen köken açıklama tarzları birbirlerinden önemli 
ölçüde farklıdırlar. Farklılıklar, köken açıklamaları yapan disiplinlerin yapılarından 
kaynaklandığı gibi, yöntem ve araştırma kaygıları da farklılık nedenidirler. Disiplinlerin 
farklılığı yöntemlerin farklılığını gerektirdiğinden konu aynı olmakla birlikte sonuçlar 
değişmektedir. Öte yandan köken açıklamalarını yönlendiren kaygıların çeşitliliği 
sonuçların farklılıklarını etkilemektedirler. Köken açıklama türlerinin her biri kendi 
güçlerini artırarak diğerlerini etkisizleştirerek alandan dışlamaya çalışmaktadırlar.

Kökenlerle ilgili çelişkili ve karmaşık bilgilerin tarih bilgisi içindeki konumları 
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nedir? Bu soruyu cevaplandırmak için öncelikle köken bilgisinin ne türden ihtiyacı 
karşılamak için üretildiğinin açıklanması gerekmektedir. Üç boyutluluk temeline daya-
nan kendilik bilincinin oluşması köken açıklamalarıyla başlamaktadır. İnsan kökende 
yüklendikleri, kazandıkları ve yaptıklarıyla birlikte tarihî süreci yaşamaya başlamak-
tadır. Kültürel yapının değerler ve kurumlar üzerinden kuruluşu kökenin somutlaşmış 
hâlidir. Aynı şekilde nasıl yaşaması gerektiğine ilişkin kabuller de kendilik bilincinin 
içeriğini oluşturmaktadır. Kökende vurgulanan temel özellikler insanın ruh ve akıl 
varlığı olduğudur. Akılla bilme sürecini işletmekte ve evren tasavvurunu kurmaktadır. 
Ruh özelliği ise onun ebediliğinin esasını oluşturmaktadır. İnsan ruhu aracılığıyla 
ebedi olmaktadır. Ebedilik, Tanrı güvencesiyle sağlanmakta ve kendilik bilincinin 
gelecek boyutunu önemli ölçüde belirlemektedir. İki aşamalı olan gelecek boyutunun 
ilk aşaması bu dünyada yaşama süresidir. İkinci aşama ölüm sonrasıdır. İnsanın yaşa-
ma tarzı kökende belirlenen ilkeler doğrultusunda ve gelecek boyutundaki durumlar 
da göz önüne alınarak belirlenmektedir. Köken ve gelecek boyutu bağlamında ortaya 
çıkan gayelilik kendilik bilincinin çerçevesini oluşturmaktadır. Bu çerçeve genellikle 
tarih düşüncesi ve tarih metafiziği bağlamlarında çizilebilmektedir. Tarih düşüncesinde 
inanç baskın bir karakter olarak öne çıkarken tarih metafiziği tutarlılık ve açıklama 
gücü yüksek teorileştirmeyi esas almaktadır. Genel olarak tarih düşüncesi özel olarak 
da tarihçilik insan hakkındaki bilgileri geçmişten elde ettiğinden köken, tarih bilgisinin 
temeli olmaktadır. Köken bağlamında ortaya çıkan düşüncelerin birbirleriyle çelişkili 
olmaları onları benimseme konusunda bir sorun oluşturmamaktadır. 

Tarihçilik, toplumların kökenleri hakkındaki bilgileri toplumun tarih düşünce-
sinden derleyip kaynaklarıyla birlikte sistemli bir şekle sokarak anlatmaktadır. Esas 
itibarıyla anlatımlar tasvir temellidir. Ancak tarih düşüncesinin yapısı ve köken sorunları 
sorgulanıp yeniden değerlendirilmeye alındığında felsefi bir yaklaşımın sergilenmesi 
kaçınılmazdır. Felsefi sorgulama ve temellendirme mantıksal tutarlılık çerçevesinde 
konuyu tarih metafiziği alanına taşımaktadır. Tarih metafiziği, kendilik bilincinin bütün 
insanlar ve bütün kültürel yapılar için geçerli olduğu sonucunu sunmak durumundadır. 
Bu aşamada inanç temelli tarih düşüncesi bilgileri felsefi bir temele dönüşmektedir. 
Bununla birlikte toplumlar kendi tarih düşüncelerine inanmaya devam etmektedirler. 

KİMLİK: Tarih bilgisinin nesne alanlarından biri de kimliktir. Kimlik, bir ada 
sahip olma ve bu ad altında o şeyin temel niteliklerinin toplanmasıdır. Ad, temsil 
ettiği şeyi, anlamını belirleyerek ve sınırlarını çizerek diğer her şeyden ayırıp kendi-
ne özgü bir bütünlük hâline getirmektedir. Böylelikle ad, temsil ettiği şeyin kimliği 
hâline dönüşmektedir. Tarih düşüncesinde çok önemli bir yere sahip olan kimlik, 
tarih bilgisi açısından da önemlidir. Kimlik hakkındaki bilgiler de köken bilgisi gibi 
nesnel bir zemine oturtulamamaktadır. Çünkü kimliğe yüklenilen anlamlar nesnel bir 
yapının ortaya çıkmasını engellemektedir. Dolayısıyla tarih bilgisinin içinde kimlik 
farklı bir katman oluşturmaktadır. Tarih düşüncesinde amaç, insan olmak durumunun 
açıklanmasıdır. İnsan olmak, bir kimlik durumu olduğu gibi, birey, kabile, toplum, 



Tarih Bilgisi  19

inanç, kavim gibi diğer kimlikler de insan kimliği açıklamaktadırlar. Birey, kabile, 
kavim, inanç, toplum, medeniyet gibi unsurlar tarihsel sürecin gerçekleşmesinde etkin 
güçlerdir ve insanlığın kullandığı temel kimlik unsurlarıdırlar. Ayrıca kendilik bilinci 
büyük ölçüde sıralanan bu kimlik unsurları üzerinden kurulduğundan kimlik, tarih 
bilgisinin en önemli nesneleri arasında sayılmaktadır. 

İnsan, birey, aile, kabile, toplum, ümmet, medeniyet, meslek, ırk, dil, din, sınıf, 
ideoloji, devlet, coğrafya, kent gibi çok sayıda unsurla birlikte kullanılan kimlik terimi 
insanın (bireyin) kendini ifade etmesinin esas yoludur. Sıralanan unsurlar insanın sahip 
olduğu çeşitli niteliklere işaret etmektedirler. Aynı zamanda bu nitelikler insanın kimli-
ğini dayandırdığı temeli oluşturmaktadırlar. Birey ya da toplum, sıralanan unsurlardan 
birini ya da birkaçını, çağın şartlarına ve baskın değerlere göre öne çıkararak kimliğini 
ifade etmektedir. Kimlik kullanımı, insan, toplum ve birey olmak üzere ve birbirleriyle 
çok yoğun ilişkiler içinde üç aşamalıdır. İnsan kimliği, ruh ve akıl varlığı olarak diğer 
canlılardan özellikle de omurgalı hayvanlardan farklılığa işaret eder. İnsanın yarattığı 
kültürel dünya, onu diğer bütün canlılardan ayırdığından insan kimliğinin en önemli 
göstergesidir. Toplumsal kimlik, kabileler ve devletli halklar bağlamında kullanıl-
maktadır. Bireysel kimlik ise kabile ya da toplum tarafından belirlenmiş niteliklerin 
kişiye yüklenmesi ve kişinin kendisi için öne çıkardığı unsurların içselleştirilmesiyle 
oluşmaktadır. Sıralanan bu üç unsur tarihsellik temelinde oluştuklarından birbirleriyle 
ilişkileri varoluşsaldır. Kimliği hangi bağlamda kullanırsak kullanalım onun anlamı 
tarihsellikle ilişkili olarak ortaya çıkmaktadır. Başka bir deyişle insana ilişkin her 
konuda olduğu gibi kimlik konusu da tarihsellik bağlamında anlam kazanmaktadır. 

Önceki paragrafta kimlik çerçevesinde adları sıralanan unsurlar tarihî sürecin aktif 
oyuncularıdırlar. Baş oyuncu olan insan sıralanan unsurlara bürünerek eylemlerini 
gerçekleştirdiğinden onları kimlik olarak kullanmaktadır. İnsan olmak ve birey olmak 
durumlarının bileşiminden oluşan toplum olma durumu, kimliğin biçimlenmesinde 
ve tarihin gidişatında belirleyicidir. Dolayısıyla toplum olma durumunun özellikleri-
nin sıralanması gerekmektedir. Toplumun merkezini kabile oluşturmaktadır. Kabile, 
kan bağına dayanan, belli bir dili konuşan, inanç bütünlüğü olan, iktisadi ve siyasi 
topluluktur. Kabilelerin bir araya gelerek siyasi birlikler oluşturmaları ya da birinin 
diğerlerini güç kullanarak yönetimine alması devleti ortaya çıkarmaktadır. Başka bir 
deyişle çok çeşitli kabilelerin bir araya gelmesinden toplumlaşma ve devletleşme ger-
çekleşmektedir. Toplumsal kimlik, devletleşmeyi sağlayan kabile kimliklerindeki baskın 
özelliklerin genel için kullanılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Devletli yapıyı siyasi olarak 
kontrol altında tutan kabilenin dili, inancı, geçmişi ve devletin adı, o devlet adı altında 
yaşayanların ortak kimliği yani toplumsal kimliğini vermektedir. Toplumsal kimliğin 
önemli özelliklerinden biri de devletin ya da toplumun komşuları ve düşmanlarıdır. 
Ayrıca iktisadi ve siyasi çıkarlar da toplumsal kimliğin esasları arasındadırlar. Toplumsal 
kimliği oluşturan unsurların birbirleriyle ilişkileri söz konusu kimliğin tarihselliğini 
oluşturur. Çünkü unsurlar arası ilişkiler süreç içinde gerçekleşmektedirler ve ilişkiler, 
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unsurları dönüştürerek birbirlerine benzemelerini sağlamaktadırlar. Toplumu oluşturan 
unsurlar zorla bir araya gelmiş olsalar da olağan ve gerekli ilişkiler, savaş gibi olaylarda 
birlikte hareket etmeleri onların birbirlerine benzemelerini sağlamaktadırlar. Birlikte 
yaşamanın sağladığı benzerlikler toplumun tarihselliğini güçlendirmekte ve güçlü 
tarihsellik de güçlü bir kimliği meydana getirmektedir. 

Toplumsal kimlik ne kadar güçlü kurulursa kurulsun çoğunlukla siyasi ve iktisadi 
nedenlerden dolayı devlet çöktüğünden toplumlar siyasi olarak dağılmaktadırlar. Hangi 
nedenle olursa olsun dağılmalar esas olarak şehirler, kabileler ve inançlar şeklinde 
gerçekleşmektedir. Bu birimlerin her biri varlıklarını sürdürmeleri için iktisadi, siyasi 
ve özellikle askerî güce sahip olurlar. Bu unsurlar şehir devleti ya da kabile kimliğiyle 
varlıklarını sürdürürler. Süreç içinde başka toplumların içinde yer alırlar ve yine üst 
bir kimlikle kendilerini ifade ederler. 

Kimlik, tarih düşüncesinin temel konularından biri olduğundan, tarih bilgisinin 
yapılanmasında kimlik bilgilerinin önemi büyüktür. Öncelikle kabile sonra da toplum 
oluşurken evren tasavvuru ve tarih düşüncesi bağlamında kendi kimliklerini oluştur-
maktadırlar. Söz konusu kimlik, kaba hatlarıyla belirlenmiş bir köken ve az sayıda 
önemli olaydan oluşan süreçle açıklanmaktadır. Kimlikler inançlarla iç içe geçmiş 
efsaneler aracığıyla verildiğinden ve süreçte yer alan olaylar efsaneleştirildiklerinden 
kimliklerin tarihsel yapısı çoğunlukla bulanık bir resim şeklinde gözükür. Kabile 
ya da toplum, kimliğini temsil eden adı kullandığında kendisinin ne olduğunu tam 
olarak anlattığından emindir. Bu bağlamda kimlikle ilgili açıklamalar yapan kişiler 
de aynı efsanelere başvurarak konuştuklarından çoğunlukla fazla bir değişiklik yapıl-
mamaktadır. İnsanın kökeni ve kabilenin kökenini anlatan efsaneler kabile kimliğini 
oluştururlar. Kökene ilişkin bilgiler kabile ya da toplumun tarih sahnesine çıkışına 
işaret etmektedir. İlk atadan başlayan yöneticilerin şecereleri tarihsel süreci vermek-
tedir. Toplumun yaşadığı önemli olaylar şecere sürecini zenginleştirmektedir. Ayrıca 
şairlerin, ozanların, mimarların, siyasetçilerin, askerlerin, kahramanların, ermişlerin, 
hikâyeleri toplumun tarihinin dokunmasında önde gelen unsurlardır. Basitçe anlatılan 
bu durum kabile ya da toplum tarafından yüceltilerek benimsenmektedir. Varoluşunu 
anlamlandırmak açısından kimlik, kabile ya da toplum tarafından köken ve süreç 
unsurlarıyla kurulmaktadır. Komşularını ve düşmanlarını göz önünde bulunduran top-
lumlar genellikle kimliklerini yüceltmektedirler. Kimliğin sürekliliği ve yüceltilmesi 
toplumun kimliğe bağlı kalmasını sağladığı gibi, toplumun kendine olan güvenini en 
üst seviyede tutmaktadır. Ayrıca toplum varoluşunu sürdürmek için sorunları çözme 
uğraşılarında da ihtiyaç duyduğu psikolojik desteği kimliğinden almaktadır. Toplumun 
başarıları kimliğin başarısı olarak yorumlanmaktadır. Bu tür vurgular devletlerin ve 
dinlerin kendilerini anlatımlarında daha açık bir şekilde görülmektedir. 

Kendini başkalarından ayırarak ne olduğunu bilmek ve bilgisine uygun olarak 
varoluşunu sürdürmek kimlik sahibi olmaktır. İnsan olmanın gerektirdiği kendilik 
bilincinin bir boyutu da kimliktir. Toplumsal kimlik çok sayıda alt unsuru kendi içinde 



Tarih Bilgisi  21

barındırarak büyük toplumlar hâlinde barış içinde yaşama imkânı sağlamaktadır. Kim-
liğin kapsamı genişledikçe onun şemsiyesi altına giren insanların sayısı çoğalmaktadır. 
Refahın, huzurun, üretimin, gelirin, bilginin, nüfusun artması medeniyet denilen bü-
yük boy toplumsal kimlikler çerçevesinde olmaktadır. Bireyde olduğu gibi toplumda 
da kimlik, kişiliğe işaret etmekte ve toplumun evren tasavvurunu, tarih düşüncesini, 
siyasi ve iktisadi yapısını, insan anlayışını, insanın bu dünyadaki görevlerini içerecek 
şekilde biçimlendirilmektedir. 

Toplumun psikolojik ihtiyaçları açısından yüceltilmiş kimliğin sürdürülmesi 
çeşitli açılardan gereklidir. Dünyadaki bütün topluluk ve toplumlar kendilerinin di-
ğerlerinden daha üstün olduklarına inanarak yaşamaktadırlar. Aralarındaki rekabet ve 
savaşlar üstünlük duygusunu kimliğin bir boyutu hâline getiren unsurlar arasındadır. 
Tarihsel süreç, büyük ölçüde topluluk ve toplumların ölüm kalım mücadelelerinden 
oluştuğundan toplumsal varoluşun sürekliliği kimlikle örtüştürülmekte ve kimlikle 
ifade edilmektedir. Kimliğin gücü, toplumun sorunlarını çözme becerileri ve diğer 
toplumlarla mücadelesinde yaratıcı özellikler sergilemesiyle ilgilidir. Yaratıcılık, 
üretkenlik, toplumsal düzenin güven verici oluşu, mücadele yeteneği ve mücadele 
eden kurumların yapıları toplumlar arası rekabette üstün gelmenin şartlarını oluştur-
maktadırlar. Toplumlar arası mücadeleyi kaybedenler de kendilerini üstün gösterecek 
bir değeri her zaman bulmakta ve kendilerini iyi hissetmek için kullanmaktadırlar. 

Kimlikle örtüşen “kendilik bilinci” açısından ise yüceltilmiş bir kimlik yerine 
gerçekçi bir kimliğe ihtiyaç vardır. Kendilik bilincinin köken ve geçmiş boyutları 
gerçekçi bir şekilde değerlendirildiğinde şimdi ve gelecek boyutlarında nelerin ya-
pılması gerektiğini açıklığa kavuşturmaktadır. Toplumsal sorunlar düzenli bir şekilde 
çözülemiyorsa ve çözüm için başka toplumlara başvuruluyorsa o toplum kimliğini ne 
kadar yüceltirse yüceltsin başka toplumlara bağımlılığı artıkça kimlik değerleri zayıf-
lamaktadır. Bilinçleri yüksek olan toplumlar bu ilişkiyi iyi anladıklarından toplumsal 
sorunların çözümüne çok büyük emek sarfetmektedirler. 

Kimliğin yapısı hakkında yapılan açıklamalar tarih bilgisi açısından değerlendi-
rildiğinde geleneksel kimlik açıklama modeli gereklilikleri yerine getirmesi açısından 
tutarlıdır. Toplumların yapılarında ve aralarındaki ilişkilerde çok fazla değişiklikler 
olmadığından geleneksel kimlik anlayışları toplumların ihtiyaçlarını görmeye devam 
etmektedir. Dolayısıyla kimliğin içeriğini oluşturan unsurlar hakkındaki bilimsel 
araştırmaların ortaya çıkaracağı sonuçlar hiçbir toplum tarafından benimsenemez. 
Geleneksel kimlik anlayışı tarihçilik tarafından da desteklendiğinden gücünü koru-
maktadır. Öte yandan toplumlarda bulunan kabile ve inanç gibi alt kimlik unsurları 
siyasi bağımsızlık istekleriyle toplumları germektedirler. Ayrıca demokratik yapılar 
güçlendikçe toplumsal kimlik zayıflamakta, topluluk kimlikleri yeni kabile kimlikleri 
olarak öne çıkmaktadırlar. Toplumdaki her parti kendi kimliğini oluşturarak toplumsal 
kimliğin yerine geçirmeye çalışmaktadır. Değer sistemlerindeki dönüşümler kimlikleri 
daha fazla tartışmaya sokmaktadır. Sivil örgütler, uluslararası örgütler, medya yeni 
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kimlikler oluşturma çabaları içindedirler. Modern dönemin en temel özelliklerinden 
biri olan iktisadi ve siyasi yapı toplumsal kimlikleri siyasi kimliğe dönüştürmektedir. 
Siyasi kimlikler de topluluklar tarafından temsil edildiğinden toplum acımasız şart-
larda yapılan çıkar çatışmalarının alanı hâline getirilmiştir. Küreselliğin oluşturduğu 
yeni şartlar da toplumsal kimlikleri daha da zayıflatmakta ve topluluk ya da kabile 
kimliklerinin sayılarını artırmaktadır. 

Kimliğin yapısı ve sürekliliğini sağlayan geleneksel tarzın korunması gerekmek-
tedir. Çünkü bilimsel bilgi anlayışıyla kimlikler sorgulandığında anlatılan kimlik res-
minden çok farklı resimler ortaya çıkmaktadır. Toplumsal kimliğin temelini oluşturan 
diller ve kabileler araştırıldıklarında belli bir adı taşıyan kabilenin dilini oluşturarak 
tarihsel süreçte ne zaman ortaya çıktığı belirsizdir. Ayrıca bugün devam eden dillerin 
sahip oldukları özelliklerin tamamı ilişkide olduğu diller aracılığıyla biçimlenmektedir. 
Bugün kimliklerin dayandırıldığı temeller Sümer, Mısır, Babil, Pers, Hint, Çin, Yunan, 
Aztek, Maya, İnka gibi yazılı kaynaklar bırakan toplumlar üzerinden olmaktadır. Bun-
ların en eskileri olan Mısır ve Sümer beş bin yıllık bir geçmişe sahiptirler. Diğerleri 
daha yakın dönemlere aittirler. Bunları kuran kabileler ve devletsiz olarak yaşamış 
diğer kabileler hakkında hiçbir bilgi yoktur. Bugün varlıklarını sürdüren kimliklerin 
kökenleri hakkında araştırmalar da çoğunlukla efsanelerle başlamaktadır. Her kimlik 
tarihi süreçte başka kimliklerle beslenerek dönüşmüş ve dönüşmeye devam etmektedir. 
Dönüşen bir şeyin her zaman bir adla temsil edilen değişmez bir şey olduğu nasıl iddia 
edilebilir? Tarihsel süreç, her türden kimlik unsurunun birbirleriyle yoğun ilişkiler 
içinde olmasıyla gerçekleşiyorsa bir kimliğin diğerinden ayrılığı nasıl tespit edilebilir? 
Keskin bir şekilde öne çıkan kimlik unsuru olan dil, başka dillerle kuruluyorsa onun 
ayırıcı kimlik unsuru olması tartışmalı bir hâle gelmektedir. Kaldı ki insanlığın tek 
kökenden ortaya çıktığı kabul edildiğinde uzak geçmişte bütün insanların tek kimliğe 
sahip olduğu söylenebilir. 

Kimlikleri oluşturan unsurlar hakkındaki bilgiler, kimliklerin, tarihsel süreci 
oluşturan süreçler şeklinde gerçekleştiğini göstermektedir. Başka bir deyişle kimlik-
ler birbirleriyle yoğun ilişkiler çerçevesinde oluşmaktadırlar. Her biri sahip olduğu 
unsurları diğerlerinden alarak yollarına devam etmektedirler. Ayrıca kimlik, donmuş 
kalmış bir şey olmayıp içeriği sürekli değişen bir yapıdır. Dolayısıyla her türden kimlik 
süreçliliği içerdiğinden tarihsellik çerçevesinde gerçekleşmektedir. Sürekli değişen bir 
içeriğe sahip olan kimlik hakkındaki bilgiler geleneksel kimlik anlayışının zayıflık-
larına işaret etmektedir. Kimlikler hakkındaki bilimsel tarih bilgisi kimliği karmaşık 
bir hâle getirmektedir. Bireysel kimlikler de aynı sorunu yaşamaktadırlar. Birey, beş, 
yirmi, elli yaşlarında aynı kimliğe sahip midir? Çevresi onu aynı adla anmaktadır 
fakat, bedeni, kişiliği, bilgi durumu, statüsü, ilişkileri, dünyaya bakışı, daha onlarca 
niteliği değişmektedir. Öyleyse herhangi bir kişinin yirmi yaşındaki kimliğiyle elli 
yaşındaki kimliğinin aynı olduğu söylenemeyeceği gibi, bir toplumun yüz yıl önceki 
kimliğiyle beş yüz yıl önceki kimliğinin aynı olduğu da söylenemez. Ancak adın 
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biçim olarak sürekliliğiyle içeriğin değişmesi arasındaki ilişkinin düzenliliği kimliği 
sürekli kılmaktadır. 

Kimlik, insan olmanın zorunlu koşulları arasındadır. Diğer canlılardan ayıran ni-
telikleri nedeniyle insan kimliğini kazanan canlı, kendi varoluşunu belli bir bilinçle bu 
ad altında sürdürmektedir. İnsan adı altında çok sayıda farklı topluluklar oluşmuş ve her 
biri diğeri karşında kendine bir ad vermiştir. Adlar kimlikler şeklinde tescil edilmekte 
ve tarihi sürecin işleyişini sağlamaktadırlar. Toplumların kimliklerinin sadece bir unsur 
tarafından oluşturulmadığının bilincine varılmalıdır. Dil, inanç, iktisat, siyaset, ticaret, 
sanat, bilim, düşünce, zanaat, sınıf, meslek, coğrafya, komşu toplumlar, düşmanlar 
gibi çok sayıda unsurun birbirleriyle karmaşık ilişkileri kimlikleri oluşturmaktadır. 
Başka bir deyişle kimlikler tarihsel süreçler şeklinde oluştuklarından toplum kimlik-
leri tarihsel kimlikler adı altında anılmalıdır. Tarihsel kimlik ifadesi kimlik sorununu 
daha anlaşılır bir hâle getirmektedir. Kimliğin bir iki özelliğini öne çıkararak çatışmak 
yerine ortaklıkları güçlendirerek, sorunları çözerek toplumsal düzeni iyileştirmek daha 
doğru bir davranış olarak gözükmektedir. 

Tarih düşüncesinin konuları arasında olan kimlik karmaşık bir yapıya sahiptir. Tarih 
bilgisinin içeriğini ve yapısını oluşturan kimlik bilgileri tutarlılık açısından zayıftırlar. 
Bununla birlikte kimlik, insan olmanın en önemli göstergeleri arasındadır. Tarihsel 
seyir açısından bakıldığında kimlik sahibi olmak insan için zorunlu bir durum gibi 
gözükmektedir. Üretilen her değere bir ad verdiğinden insan kendi adını ve kimliğini 
çeşitli şekillerde sürdürecektir. 

OLAY: İnsanın gerçekleştirdiği her türden eylem, olay adı altında tarih araştır-
malarının konusu olmaktadır. Olaylar, insanların varoluşlarını sürdürürken yaşadıkları 
olağan durumlardır. Gündelik hayatın her aşamasında ve her döneminde üretilmekte ve 
kullanılmaktadırlar. Yalın bir şey olmayan her olayın tahmin edilemeyecek kadar çok 
nedeninden bahsedilebilir. Olayı oluşturan nedenlerin çokluğundan dolayı araştırma 
konusu yapılan herhangi bir olayı güvenilir bir şekilde ortaya koymak oldukça zordur. 
Ayrıca hem nedenlerin çokluğu hem de olayların başka olaylarla ilişkileri nedeniyle 
bir olayın sınırları tam olarak çizilememektedir. Dolayısıyla geçmişteki herhangi bir 
olay hakkında “kesin olarak” şöyle ya da böyle olmuştur, bu amaçla gerçekleştiril-
miştir ve sonuçları şunlardır demek imkânsızdır. İmkânsızlığın nedeni, çok sayıda 
insanın iradelerini kullanılarak meydana getirildiklerinden olayların gerekçelerinin 
tam olarak bilinememesidir. İradeler birbirlerinden etkilenerek değiştiklerinden, eylemi 
gerçekleştirenler niyetlerini yazılı bir şekilde belgelendirmediklerinden, olaylarla ilgili 
olarak tahmin yapmanın ötesine geçilememektedir. Bütün bunlara rağmen olay, kişiler 
tarafından belli bir “amaçla” gerçekleştirildiğinden belli bir değer sistemi içinde yer 
almaktadır. Olayın anlamlılığı, yer aldığı değer sistemi içinde biçimlendirilmektedir. 
Olayın sonuçları ya da etkileri amacı anlamak açısından önemli olduğu kadar amacın 
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini de değerlendirme imkânı vermektedir. 

Amaca dayalı anlamlılık, olayın nedenleri araştırıldığında ortaya çıkmaktadır. 
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Neden araştırmaları bir yanıyla tikele giderken bir yanıyla da tümele varmaktadır. 
Tikel nedenler olayın başlamasını sağlayan duygu durumları ve gerekçelerdir. Tü-
mellere varma süreci ise kökende belirlenmiş ilk ilkelere dayanan değer sistemleriyle 
ilgilidir. Amaç ve nedenler olayın soyutlanarak adlandırılmasını ve sınıflandırılmasını 
sağlamaktadır. Değer sistemleri olay hakkında ileri sürülen bilgilerin tutarlılığını, doğ-
ruluğunu ve genel geçerliğini sağlayarak açıklamaya güvenilirlik kazandırmaktadır. 
Bununla birlikte bilginin güvenilirliği konusunda değer sistemleri içerikçe farklıdırlar. 

İnsan eylemleri değerler tarafından biçimlendirildiklerinden3 eylemlerin oluş-
turdukları olaylar değer sistemlerine göre sınıflandırılırlar. Değer sistemleriyle onları 
oluşturan olaylar birbirleriyle örtüşmektedirler. Örneğin dinî değer sistemiyle bu 
sistem içinde yer alan olaylar birbirlerini tamamladıklarından örtüşmektedirler. Öte 
yandan bir olay bir çok değer sistemi tarafından kendi açılarından kullanılabilmekte 
ve olayın görünümünü değiştirmektedirler. Aynı olayın farklı değer sistemleri açısın-
dan kullanılması çeşitli tutarsızlıklar ortaya çıkarmaktadır. Tarih bilgisinin temelini 
oluşturan olaylar farklı niteliklere sahiptirler ve her nitelik öbeği belli bir olay türüne 
karşılık gelmektedir. Aşağıda kısaca tanıtılan olay türleri tarih bilgisinin özelliklerini 
sergilemektedirler. 

“Efsane”, düşünce tarihinin temelinde yer alan ve hâlâ etkileri devam eden temel 
düşünce tarzlarından biridir.4 Özellikle kökenler hakkında başvurulan temel kaynaktır. 
İnançların büyük bir kısmı da efsane temelli bir yapıya sahiptir. Kültürel dünyada 
sınıflandırılmış her alanın kökeninin açıklanışı efsaneyle başlar ya da başlatılabilir. 
Efsanelerin gerçeklikle ilişkili oldukları varsayılsa da içeriklerindeki çelişkiler ve 
abartılı vurgular söz konusu metinlerin güvenilirliklerini tartışmalı bir seviyede tut-
maktadırlar. Bununla birlikte bir tarih konusu olarak efsaneler ve onların dile getirdiği 
olaylar insanlık hakkında çok değerli bilgiler vermektedirler. 

Tarihçilikte çok etkili olan efsane türü olaylar iç tutarsızlıkları fazla olan anlatı-
lardır. Onlar, siyasi olay ya da zanaatlara ilişkin bir olay gibi sorgulanamamaktadırlar. 
Ra’nın göklerde filosuyla gezdiğini, Zeus’un yıldırımları silah olarak kullanmasını, 
Vişnu’nun zamanı geldiğinde evreni yok edip sonra yeniden yaptığını, Kam’ın ölüm 
törenlerinde göğün on yedinci katına çıkıp Tanrı Kayra Han’la görüştüğünü mantık-
sallık açısından sorgulamak pek mümkün değildir. Bunlar dinî değerler sisteminde 
anlamlıdırlar. Adları geçen tanrıların ait oldukları toplumlarda bu anlatılara inanılmıştır 
ve bazılarında bu inançlar devam etmektedir. Bu tür efsaneler ait oldukları değer siste-
minden çıkarılıp da örneğin bilimsel değer sistemi açısından incelendiklerinde hiçbir 
anlam ifade etmemektedirler. Oğuz Kağan gibi çok sayıda efsane hem dinî hem de 
siyasi değer sistemlerince kullanılmaktadırlar. Osmanlı hanedanlığının devleti yönet-

3  Ayhan Bıçak, “Değerlerin Kökeni ve Değer Sistemleri Üzerine Bir Deneme”, Felsefe Açısından Kül-
tür, Sanat ve Dil, İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları, 2011, s. 241-258.

4 Ayhan Bıçak, Evren Tasavvuru, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2012, s. 308.
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me meşruluğunu Oğuz Kağan Efsanesi’ne dayandırması, efsanelerin tarihsel değerini 
ortaya koyan örneklerden biridir. 

Efsane, gerçeklikten yola çıkılarak, inanç değerleri çerçevesinde yüceltme ve 
abartma unsurlarıyla örülerek anlatılan olay öbeğidir. Efsane yapısı tartışmalı olmakla 
birlikte tarih olaylarının açıklanmasında önemli kaynaklardan biri olarak iş görmektedir. 
Köken sorunlarının açıklanmasında en temel kaynak olan efsane tarih bilgisinin de 
kaynakları arasındadır. Efsaneler bir başka bilgi nesnesi olan inançlarla da ilgi içindedir. 

“İnanç” alanı, tanrı, ruh, melek, ödev gibi soyut unsurlar yanında kutsal kitap, 
ibadet, dua, tapınak, mezar gibi somut olayları da içinde barındırmaktadır. Ayrıca, 
inancın ilkeleri doğrultusunda toplumun gerçekleştirdiği törenler, kutsal yerleri ziyaret, 
savaşlar, yargılamalar gibi olaylar da inanç çerçevesinde yer almaktadırlar. İnanç siste-
minin ilk ilkesi olan tanrı, aynı zamanda inanç olayının da merkezinde bulunmaktadır. 

Tanrı, evreni yaratan ve düzenleyen, düzeni zorunlu yasalarla kontrol eden, insanı 
yaratan, niteliklerini belirleyen, nasıl yaşaması gerektiğini bildiren mutlak güce sahip 
mükemmel varlıktır. Tanrı hakkında sıralanan bu bilgiler nasıl öğrenilmiştir? İnsanla 
arasına büyük mesafeler koyan Tanrı hakkındaki bilgilerin kaynağı kökende belirlenen 
değerlerle varlığını sürdürdüğüne inanılan toplumun inanç sistemidir. İnanç sistemi 
bağlamında Tanrı’yla ilgili her şeyin bilindiğine inanılmaktadır. Tarihçiliğin konusu 
olarak Tanrı, Tanrı hakkındaki düşünceler çerçevesinde incelenmektedir. Tanrı’nın 
gerçek varlığı bilgi nesnesi olarak inceleme konusu yapılamamaktadır. Dolayısıyla 
tanrı konusunda tarihçinin yapacağı iş, tarihsel süreçte Tanrı konusunda ileri sürülen 
düşünceleri sıralamak ve sentezleyip yorumlamaktır. İster bir inançta ortaya çıkan 
tanrı düşüncesi olsun isterse genel olarak Tanrı kavrayışı olsun, konuyla ilgili bütün 
düşüncelerde çelişkiler bulunmaktadır. Çünkü insanlık tarihinde Tanrı’yla ilişkili çok 
farklı kavrayışlar ortaya çıkmıştır. Bunlar bir araya getirildiğinde çelişkiler kolaylıkla 
fark edilmektedir. Öte yandan bütün inançlarda Tanrı yaratıcı, yapıcı, düzenleyici, 
bilinçli varlık olma özelliğini korumaktadır. İnançtan hareket edildiğinde Tanrı, açık 
seçik bir varlık olarak insanlık tarihinde gücünü korumaktadır. Ayrıca aklın çalışması 
ve bilgi üretiminde temel ihtiyaçlardan biri olan ilk ilke durumu da Tanrı’yı apaçık 
bir konumda tutmaktadır. 

Tarihçilik açısından, inanca ait soyut unsurlar değer sistemi bağlamında konuyla 
ilgili düşüncelerle açıklanmaktadır. İnancın somut unsurları bir yanıyla inanç değer-
leriyle açıklanırken diğer yanıyla tarihsel gerçeklik olarak yorumlanmaktadır. Kutsal 
kitap varsa, içerilen bilgiler ve anlam inanç bağlamında yorumlanırken kâğıt, yazı, 
düşünce ve biçim açılarından tarihsel gerçekliğe tabiidir. Tapınağın inanç değeriyle 
tarihsel değeri farklıdırlar ve birbirlerini tamamlarlar. İnanç değerlerinden türeyen 
toplumsal olaylar tarihsel olaylar olarak şekillenirler. İnanç alanından elde edilen 
bilgiler bu ikili duruma göre değişmektedir. İtikada ilişkin olanlar inanma ve kabule 
dayandıklarından farklı bir konuma sahiptirler. “İnanma”nın gerekçeleri sorgulana-
mamaktadır; sorgulansalar da sonuç değişmemektedir. Bir olay türü olarak inançlar, 
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varlıklarını sürdürmektedirler. Bunlara ilişkin tarih bilgisi inanç sürecinin hikâyesini 
sunmaktan öteye geçememektedir. İnancın tarihsel unsurları tarih bilgisinin gerekli-
liklerine göre araştırılır ve sorgulanırlar.

“Zanaatlar” insanlık tarihinin omurgasını oluşturan ilk unsurlar arasındadırlar. 
Her türden ihtiyaç için alet yapımı zanaatları ortaya çıkarmış ve insanın ayrılmaz bir 
parçası hâline getirmiştir. Zanaatlar, tarihin somut ürünlerini verdiklerinden dolayı 
da tarihçiliğin en önemli kaynakları arasındadırlar. Geliştirdikleri araç gereçler ile 
ürettikleri nesneler tarih bilgisinin nesnelliği konusunda en önemli dayanaklardırlar. 
Somutlukları nedeniyle çok çeşitli açılardan incelenebildiklerinden ve yapılan ince-
lemeler de nesneden hareketle denetlenebildiklerinden tarihçilik açısından vazgeçile-
mezlerdir. Zanaatlar çerçevesinde gerçekleşen olaylar iki şekilde değerlendirilirler. İlki 
zanaatın kendisinin bir tarihsel olay olarak taşıdığı değerdir. İkincisi ise her zanaatın 
kendi ilkeleri çerçevesinde oluşturduğu olaylar yani ortaya koydukları ürünlerdir.5 

Zanaatların nasıl ortaya çıktıkları hakkında bilgiler olmamakla birlikte onlar 
aracılığıyla üretilen unsurlar tarih bilgisi açısından çok önemlidirler. Mimarlık, in-
şaat, taşçılık, demircilik, marangozluk gibi bir sürü zanaatın oluşturdukları bilgiler 
ya sistemli meslek bilgileri ya da bilim adı altında anılmaktadır. Mısır Piramitleri, 
Çin Seddi, Yasak Şehir, Kremlin Sarayı, Bursa Ulucami, su kanalları, köprüler, sur-
lar, kaleler, barınaklar, mezarlar, mimarlık ürünleri tarih bilgisinin somut verilerini 
oluşturmaktadırlar. Başka bir deyişle zanaat ürünleri tarihçiliğin nesnel bilgilerinin 
önemli bir kısmını karşılamaktadır. Tarihin bir başka nesne öbeğini oluşturan kişiler 
de benzer bir konumdadırlar.

Her olay, kişi ya da kişiler tarafından meydana getirildiğinden, “kişiler”, tarihi 
olayların merkezi unsurlarının başında gelmektedirler. Bununla birlikte tarihçiliğin 
konusu olarak incelenen olayların çok büyük bölümünde olayları gerçekleştiren kişiler 
kayıtlara geçirilmediklerinden bilinememektedir. Tarihte bilinen kişiler çoğunlukla 
siyasetçi, rahip, bilge, asker, zanaatkâr çevrelerine aittirler. Sözlü geleneklerde bazı 
kişi adlarından söz edilmekle birlikte esas olarak yazının kullanımı ve yaygınlaşmasına 
bağlı olarak kişilerin adları giderek daha çok bilinir olmuştur. Tarih bilgisinin nesneleri 
arasında olan kişiler hakkındaki bilgiler, onların neden oldukları olayların nesnel bir 
tarzda bilinmesine yardımcı olmaktadır. Ancak kişiler hakkındaki bilgilerin genellikle 

5  Çömlekçiliğin nasıl ortaya çıktığına ilişkin ilk çağlardan kalan ve çömlekçiler tarafından kaleme alı-
nan hiçbir belge olmadığından çömlekçiliğin kökeni hakkındaki bilgiler çok sınırlıdır. Sadece çöm-
leklerin tarihini hesaplamak, yapıldığı toprağı analiz etmek, fırın özelliklerini anlama çalışmaları 
çömlekçilik hakkında bilgiye dönüşmektedir ve olması gerekenden çok azdır. Çömleklerin kullanım 
alanları, türleri, yapımında kullanılan malzeme, yapım bölgeleri, yapan toplumlar çömlekçilik hakkın-
daki bilgilerin kaynağını oluşturmaktadırlar. Öte yandan Çin vazoları veya İznik çinileri çömlekçiliğin 
ürünü somut örneklerdir. Bunlar hakkında istenildiği kadar sorgulama yapılabilmekte ve nesnel bilgi-
lere ulaşılmaktadır. Ayrıca Çin vazoları veya İznik çinileri estetik değerler açısından da büyük öneme 
sahiptirler. 
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yetersiz oluşu olaylardaki soruların önemli bir kısmının cevaplanmasını engellemekte-
dir. İncelenen olayda yer alan kişinin nasıl yetiştiği, kimlerden ders aldığı, gençken ne 
türden bir kişiliğe sahip olduğu, neden bu olayda yer aldığı, kendini nasıl tanımladığı, 
düşünce ve eylemlerinin nasıl dönüştüğü gibi konularda açıklama yapmak zordur. 
Bütün bunlara rağmen herhangi bir olaydaki payı bilinen kişi, diğerleri bilinmediğin-
den dolayı tarihçi tarafından olayın merkezine yerleştirilmektedir. Olayda yer alan 
kişi ve kişilerin önemsenmesinin nedeni, olayın bu kişilerin bilinçleri doğrultusunda 
gerçekleştiğinin kabulüdür. Söz konusu kabul, tarih olayının anlamını kavramanın 
temelini oluşturmaktadır. Tarihin üzerinde en çok durduğu konular arasında olan siyasi 
olaylarda kişiler kendilerini en açık bir şekilde göstermektedirler. 

“Siyasi olaylar” tarihçiliğin çok önemli bir bölümünü oluşturmaktadırlar. Siyasetin 
karmaşık yapısı siyasi olayların karmaşıklığını da yansıtmaktadır. Toplumun yönetimini 
gerçekleştiren kadroların karar ve eylemleri ile çok çeşitli nedenlerle ortaya çıkan top-
lumsal eylemler siyasi olayları meydana getirirler. Siyasi olaylar çoğunlukla toplumun 
sorunları ve yöneticilerin eylemleri çerçevesinde oluşmaktadır. Başka toplum ya da 
devletlerin müdahaleleri de siyasi olayların önemli nedenleri arasındadırlar. Toplumdaki 
herhangi bir sorunun etkisi büyüdükçe o sorunu çözme süreçleri de geliştirilmektedir. 
Sorunlar çözülemediğinde iç kargaşa ve çatışmalar oluşmaktadır. 

Siyaset, toplumsal sorunları çözmekle yükümlü kurumdur. Devlet kurumu adı al-
tında yöneticiler toplumsal sorunları çözmek çabasındadır. Toplumsal sorunların devlet 
tarafından benimsenen ilkeler, toplumsal değer ve gelenekler çerçevesinde çözülmesi 
gerekmektedir. Ayrıca yöneticilerin sorunların çözümünde kişisel çıkarlarını ve grup 
çıkarlarını gözetmesi de olağan bir durumdur. Sorunu çözmek için alınan kararda 
iktisadi, siyasi, dinî, sosyal, bölgesel, etnik, güvenlik gibi akla gelebilecek her türden 
unsurun göz önüne alınması da gerekmektedir. Karara bağlı olarak gerçekleştirilecek 
eylemlerin yapılması da konunun bir başka aşamasını göstermektedir. Sorunu çözüm 
denemesi sürecinde ve sonrasında da çok sayıda etken işin içindedir. Bireysel duygu 
ve düşünceler, toplumun yapısı, sürüp giden sorunları, yönetim ilkeleri, yöneticilerin 
hakları, kadroların tutumları, çağın şartları, başka devletlerin müdahaleleri gibi açık 
şekilde belirlenme imkânı olmayan çok sayıda etkili unsur siyasi olayları meydana 
getirmektedirler. Dolayısıyla siyasi olayın karmaşık yapısı onun yeterince sağlıklı 
tahlil edilmesini zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte belge açısından en verimli alan 
siyaset olduğundan siyasi olaylar tarih bilgisi açısından daha güvenilir bir şekilde 
yorumlanabilmektedir. 

“Düşünce”, bir eylem olduğundan olay türüdür. Soruna ilişkin üretilen bilgiler 
düşüncelerden oluşmaktadır. Başka bir deyişle herhangi bir konu hakkında ileri sürülen 
bilgi o konuyla ilgili düşüncelerden meydana gelmektedir. Dolayısıyla düşünce her 
türden olayın içeriğini biçimlendirmektedir. Tarihçilik açısından düşüncenin anlamı, 
çeşitli kişilerin çeşitli konularda ileri sürdükleri düşüncelerinin derlenmesidir. Düşü-
nürlerin düşüncelerinin dayandıkları değerleri, ortaya koydukları yapıları incelemek 
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ve diğer düşünürlerle ilişkilendirerek değerlendirmek düşünce tarihçiliğidir. Düşünce 
tarihçiliği açısından düşünce, bir kişinin belli bir konuyu ilkeleri, amacı, gelişme seyri, 
yapısı açılarından açıklamasıdır. Düşünce tarihçiliğinde önemli bir eksiklik, kişilere mal 
edilerek anlatılan düşüncelerin büyük bir bölümünün toplumun değer sistemlerinde, 
kurumsal yapısında evren tasavvurunda içkin olduğunun belirtilmemesidir. 

Herhangi bir konu hakkındaki her düşünce konuya ilişkin daha önce üretilen 
düşüncelerden başlamaktadır. Konuya ilişkin üretilen düşüncelerin geçmişleri bili-
nemeyecek kadar eskilere gittiğinden çoğunlukla bilinen gündemde olan cevaplar 
kullanılmaktadır. Bir konu hakkında toplumsal hafızada içkin olan düşünceler, konuyla 
ilgili yeni sorunlar bağlamında bir kişi tarafından değerlendirilmekte ve konu yeni 
bakış açılarıyla yorumlanmaktadır. Düşünce üretimindeki oranı az olmakla birlikte 
konuya yaklaşımı kökten değiştiren düşünceler de üretilmektedir. Söz konusu yorum 
kişiye özel düşünce olarak kabul edilmektedir. Örneğin Konfüçyüs’ün devletle ilgili 
düşünceleri Çin devletinin uygulamaları ve bu konularda ileri sürülmüş eski düşünce-
lerden oluşmaktadır. Platon gibi çığır açıcı düşünürlerde de durum benzerdir. Platon, 
gelenekleşerek farklı toplumlarda uygulanan yönetim tarzlarını döneminin sorunlarıyla 
birleştirip yorumlayarak yeni yönetim modelleri geliştirmiştir. Platon’un bu konuda 
yaptığı en önemli şey, yönetimin ilkelerini ve değerlerini geniş çaplı tartışarak anlaşılır 
hâle getirmesidir. 

Nesne olarak düşünce, devlet örneğinde incelenebilir. Devlet düşüncesi öncelikle 
devletin dayandığı değer dizileri ile uygulamalarında görülmektedir. Yönetimle ilgili 
değer dizileri ve uygulamalar bir devleti oluşturan, yönlendiren ve kuşatan düşünceleri 
vermektedir. Uygulamada ortaya çıkan devlet düşüncesi kolektif bir sonuçtur. Devletin 
kabile kökleri, inanç temelleri, iktisadi yapısı, siyasi gelenekleri, yönetim şekli, adalet 
anlayışı, askerî yapısı, toplumun sınıflandırılması, yöneticilerin devlet hakkındaki gö-
rüşleri gibi çok sayıda veri, o toplumun devlete ilişkin düşüncelerini sergilemektedir. 
Çok sayıda verinin oluşturduğu süreçler şeklinde ortaya çıkan düşünceler uygulama-
ları yönlendirmekte ve desteklemektedirler. Düşünürler de toplumdaki bu birikimi 
iyi algılayıp farklı görüşlerle harmanlayarak kendi düşüncelerini oluşturmaktadır. 
Tarihçi devlet düşüncesine ilişkin incelemesini devletin değerleri ve yapısı üzerinde 
yoğunlaştırdığında devlete ilişkin bütünlüklü bir görüş ortaya koyabilir. 

Düşünceler, tarihsel süreçte çok sayıda kişi ve toplumun katkılarıyla gerçekleşen, 
sentezlerdir. Dolayısıyla düşünceleri bir kişiye ya da bir topluma mal etmek oldukça 
zordur. İnançlar ve ideolojiler tarihte en belirgin düşünce örnekleridirler. Aynı zamanda 
tarih bilgisinin nesnesi olarak çok yönlü tartışılmaktadırlar. 

Herhangi bir tarih olayı, bir başka mekânda ve zamanda aynı şekilde gerçekleş-
mediğinden biricik olarak nitelendirilmektedir. Olayın biricikliği onun hakkındaki 
bilgilerin tartışmaya açık olmasının nedenleri arasındadır. Biriciklik durumu olayın 
mantıksal denetlenebilirliğini zayıflatmaktadır. Olayları sınıflandırarak araştırmak 
ve yorumlamak tarihçiliğin temel gereklilikleri arasındadır. Tarih bilgisinin temelini 
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meydana getiren olay, yer aldığı değer sistemi, nedenleri, nasıl bir içeriğe sahip ol-
duğu, gerçekleştirilme amacı, toplumu ya da toplumları etkileme gücü açılarından 
değerlendirilmelidir. Sıralanan bu unsurlar yerine getirildiklerinde güvenilir bilgi 
ortaya çıkabilmektedir. 

SÜREÇ: Aynı konuyla ilgili olayların birbirlerini etkileyerek, yeni olayların mey-
dana gelmesini sağlamalarının süreklilik kazanması süreç olarak adlandırılmaktadır. 
Dolayısıyla süreç, bir konuyla ilgili çok sayıda olayın birbirleriyle ilişkileri ve söz 
konusu ilişkilerin belli bir zaman devam etmeleriyle açıklanmaktadır. İlişkilerdeki 
nedenlilik ile zamanın sürekliliği süreçleri oluşturmaktadır. Sürecin bir diğer temel 
özelliği de değişme anlamını içermesidir. Süreçten bahsedildiği her yerde konunun 
değişerek devam ettiği anlatılmaktadır. Kısacası, olayların birbirlerini dönüştüren 
ilişkilerinin sürekliliği süreç olarak bilinmektedir. Yapıları gereği çok sayıda ilişki 
içinde bulunduklarından olayın sınırları çizilememektedir. Birbirleriyle ilişkileri takip 
edildiğinde yatay olarak kültürel yapının tamamını kapsadıkları gibi, dikey olarak da 
kökene, ilk ilkeye geri götürülme imkânını da vermektedirler. Öyle ki bir olaydan 
bahsetmek bütün olaylardan bahsetmek anlamına gelebilmektedir. Sürecin ve süreci 
oluşturan olayların başlama şartları belirsiz olduğu gibi, ne zaman etkisizleşip unutul-
duğu da belli değildir. Olaylar arası ilişkiler tarihin bir süreç olduğunu sergilemektedir. 

Tarih olaylarındaki nedenlilik ilişkilerinin oluşturduğu süreçler, tarih bilgisinin 
temel niteliği olarak öne çıkmaktadır. Süreç, olayların sabit olmadıklarını, süreklilikle-
rini ve değişkenliklerini vermektedir. Herhangi bir olay kendi başına olmuş bitmiş bir 
durum değildir. Yeni olay, çok sayıda benzer olayların etkisiyle oluşmaktadır. Oluştuk-
tan sonra dönüşmeye ve dönüştürmeye devam etmektedir. Bir başka deyişle olay oluş 
hâlidir. İç ve dış nedenler aracılığıyla değişmeleri süreklidir. Sahip olduğu özellikler 
nedeniyle süreçlerden oluşan olaylar hakkında kesin bilgilere ulaşmak pek mümkün 
gözükmemektedir. Dolayısıyla tarih bilgileri çoğunlukla tasvir niteliğindedirler. 

Tarihçi, olayları değil olay süreçlerini araştırmaktadır. Konuya ilişkin ileri sürülen 
bilgiler süreçleri ifade etmek durumundadır. Olaylar, meydana gelirken, birbirleriyle 
etkileşirlerken, yorumlanırlarken dönüşmektedirler. Süreci oluşturan olaylar süreç 
içinde etkisizleşerek güncelliğini kaybedip toplumsal hafızanın derinliklerine gö-
mülmektedir. Ancak konuyla ilgili süreçlerde yerlerini korumaktadırlar. Olayların 
süreç içinde gerçekleşip etkisizleşmeleri onlar hakkındaki bilginin sağlam bir şekilde 
temellendirilmesini engellemektedir. Süreçlerin meydana gelişlerindeki etkilerin 
neler oldukları tam olarak bilinemediklerinden temellendirmeler her zaman eksik ya 
da hatalar içermektedirler. Süreç, tarih bilgisinin genel özelliğini ortaya koymaktadır. 

Olay türlerine bağlı olarak tarih bilgisi çeşitli görünüşlere sahiptir. Tarihçiliğin 
nesne türleri tarih bilgisinin yapısını da belirlemektedir. Tarih nesnesinin yapısı süreç 
temeline dayanmakla birlikte süreçlerin her birinin değer sistemleriyle biçimlendiril-
diklerinden onları anlamlandırmak ve yorumlamak mümkün olmaktadır. Biçim içerik 
ilişkisi tarih olayları için de geçerlidir. Her ikisinin birlikte değerlendirilmesi konuyla 
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ilgili bilgiyi mümkün kılmaktadır. 
Tarih bilgisinin nesnesini köken, kimlik ve olay belirlemektedir. Bu üç unsurun her 

biri de modern bilgi anlayışı açısından sorunlu ve çözülmesi imkânsız gözükmektedir. 
Köken ve kimlik değerlerinin biçimleri korunarak içerikleri değiştirilerek varlıklarını 
sürdürmektedirler. Olaylar da köken ve kimlik değerleri bağlamlarından oluşturulup 
yorumlandıklarından öznellikleri artmaktadır. Bütün bunlar insan olmak durumunun 
sürekliliğini yansıtmaktadır. Başka bir ifadeyle tarih bilgisinin nesnesi yoğun bir öz-
nellikle oluşmakta ve yorumlanmaktadır. 

3. Tarih Bilgisinin Doğruluğu 

Genel olarak bilginin temellendirilmesinde süregiden sorunlar tarih bilgisinde de 
vardır. Ayrıca tarih bilgisinin kendine özgü niteliklerinden dolayı sorunlar derinleş-
mektedir. Tarihçiliğin araştırdığı olayların yapıca çeşitlilik göstermesi de tarih bilgi-
sinin sorunları arasındadır. Bütün sorunlarına rağmen çeşitli yollarla tarih bilgisinin 
doğruluğu sağlanmaya çalışılmaktadır. Modern tarihçilikteki doğru bilgi, yöntemin 
gerekliliklerine uygun olarak yapılan araştırmalarda ortaya çıkmaktadır. Kesinlik an-
lamı olmayan doğruluk, araştırma konusunun yöntem ilkelerince biçimlendirilmesiyle 
gerçekleşmektedir. Başka bir deyişle, yöntem ilkelerini tam olarak uygulayarak elde 
edilen verilerin güvenilirlikleri yüksek olduklarından, bunlar doğru kabul edilirler 

Tarih düşüncesine yüklenilen anlamlar ve tarih nesnesinin özellikleri tarih bilgisinin 
doğruluğu sorununu yönlendirmektedirler. Söz konusu sorun, gelenek, belgelendirme, 
anlama-anlatma ve tutarlılık olmak üzere dört biçimiyle aşağıda değerlendirilmektedir. 

Geçmişe ilişkin bilgilerin doğruluğu bin yıllarca “gelenekle” sağlanmıştır. Ko-
nuyla ilgili geleneklerde yer alan anlatılar doğru kabul edilmişlerdir. Her konunun 
kendi geleneğine sahip olması, geleneklerin ilgili oldukları konuların geçmişlerini 
vermeleri nedeniyle konuların tarihî olmaları, aynı zamanda uygulanıyor olmaları, 
geleneklerin doğruları bildirdiklerine olan inanç, gelenekleri bilgileri doğrulama unsuru 
yapmaktadırlar. Ayrıca geleneklerin efsanelere dayanmaları, geleneklerin tarihliliği 
ve doğruluğuna olan inancı güçlendirmiştir. Tarih yazımıyla birlikte efsaneleştirilmiş 
geleneksel anlatılar yazıya geçirilmişlerdir. 19. yüzyıl ve sonrasında efsane ve geleneğe 
karşı tepkiler gösterilmiş olsa da tarih bilgisinde efsaneleştirme ve gelenekleştirerek 
anlatma etkisini büyük ölçüde sürdürmektedir. 

Kültürel yapıdaki her eylem tipi, değer sistemleri ve kurumlar “gelenekleşe-
rek” işlevlerini yapar ve meşrulaşırlar. Başka bir deyişle kültürel yapının tamamı 
geleneklerden oluşmaktadır. Sürecin bütün özelliklerine sahip olan gelenek süreçtir, 
yani süreç yerine kullanılmaktadır. Gelenekten bahsedildiği her durumda bir süreç 
zihinde canlanmalıdır. Her gelenek kendi kökenini ve hikâyesini anlatan bir efsaneye 



Tarih Bilgisi  31

sahip olduğundan kendi geçmişini de bildirmektedir. Gelenek, yapısı gereği geçmişin 
derinliklerine uzanmaktadır. Gelenekle icra edilen işin sistemleştirilmesinin çok eski 
dönemlere uzandığı hissi güçlüdür. Özellikle de geleneğin pirine yapılan göndermeler 
ve efsaneler geleneği insanlığın başlangıçlarına kadar geri götürmektedir. Geleneğin 
işlevselliği ve efsanenin doğruyu bildirdiğine ilişkin inanç birleştiğinde, bir gelenek 
içinde yer alan herkes geleneğin konusu hakkındaki hakikati bildiğinden emindir. Öte 
yandan gelenek toplumdaki işlevini sürdürdüğünden ondan şüphe etmek de gereksiz 
bir hâle gelmektedir. 

Modern öncesi dönemdeki tarihçiliğin en baskın niteliği olan gelenekçilik, modern 
tarihçilikte iki şekilde devam etmiştir. İlki, çok sayıda önemli konunun gelenekler 
üzerinden anlatılmasıdır. İkincisi, tarihçilik anlayışlarının gelenekleşmesidir. Gelenek 
temelinde tarih anlatımının devam etmesinin nedenleri, her konunun tarihinin yazı-
lamaması, tarihçilik tarzının akademik dil kullanımının tarih okumalarını akademis-
yenlerle sınırlı tutması, kökene ve kimliğe ilişkin tarihsel verilerin zayıflığı, efsane 
temelli anlatımın kolay ve hoşa gitmesi şeklinde sıralanabilir. Gelenek, kişiye bildiği 
şeyi anlattığından onlar üzerinde etkisi büyük olmaktadır. Modern dönemin tarihçilik 
tarzları çeşitli gelenekler şeklinde birbirlerinden ayrılmışlardır. Herhangi bir modern 
dönem tarihçisi dahil olduğu geleneğin ilkelerinin, yaklaşım tarzının ve hedeflerinin 
değişmesi gerektiğini düşünmemekte ve her şeyiyle geleneği doğru kabul etmektedir. 
Tarihçinin dahil olduğu tarih anlayışı geleneği aynı zamanda söz konusu anlayışın 
tarihini vermekte ve nasıl tarihçilik yapılacağını da öğretmektedir. 

Gelenek, bir olaya ya da bir konuya ilişkin bilgileri ve eylemleri kendinde topla-
yarak o konuda nasıl eylemlerde bulunulması gerektiğini göstermekte ve uygulatmak-
tadır. Süreçli bir yapı olması nedeniyle dönüşerek devam etmektedir. Yaşantıların her 
aşamasında yer aldığından eksiklikler, gereksizlikler ve yanlışlar kolaylıkla görüldük-
lerinden bu tür sorunlar aşamalı bir şekilde giderilmektedirler. İşlevselliği ve hataların 
düzeltilmesi onu güçlü kılmaktadır. Bu gücünden dolayı hayatın her aşamasında yer 
almaktadır. Tarih bilgisi olarak da görevini sürdürmektedir. Kökenlere ilişkin her 
konu, veri azlığı nedeniyle toplumda oluşmuş efsane temelli geleneklerle açıklanmaya 
devam etmektedir. Gelenek temelli açıklamalar değerlerle uyumlu oldukları sürece 
doğru kabul edildiklerinden varlıklarını sürdürmektedirler. 

“Belgelendirmeyle” sağlanan doğruluk, 19. yüzyılda başlayıp gelişen modern 
dönem tarihçiliğinin belirleyici özelliği olmuştur. Olayın aydınlatılması için olayla 
ilgili yazılı belgelerin olması doğruluk sorununda önemli bir açılım getirmektedir. 
Olayın yaşandığı dönemden ve olayla ilgili belgelerden hareketle olayın incelenmesi 
açıklanma gücünü yükseltmektedir. Bu türden çalışmalara güven daha fazladır; çünkü 
olayla ilgili bilgiler olay hakkındaki yargıları desteklemektedirler. Dolayısıyla belgeye 
dayalı doğruluk ortaya çıkmaktadır. Ancak her belgenin tartışmalı oluşu ileri sürülen 
düşüncelerin doğruluğunu önemli ölçüde sarsmaktadır. Özellikle de aynı belgenin 
karşıt görüşleri desteklemek için kullanılması onun güvenilirliğini şüpheli hâle getir-
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mektedir. Bütün sorunlarına rağmen tarih bilgisinin doğruluğunun en önemli verisi 
yine belgelerdir. Belge kullanımına ilişkin hususlar tarihçilik yöntemleriyle ilgili ileri 
sürülen bilgiler hakkındaki şüpheleri ortadan kaldırabilmektedirler. 

Tarih araştırmalarında belge fazlalığı da sorun yaratmaktadır. Modern dönemlerde, 
her türden olay hakkında o kadar çok belge üretilmektedir ki bir tarihçi aynı olayla 
ilgili bütün belgeleri inceleme gücüne sahip olamamaktadır. Seçilen az sayıdaki bel-
geyle olaylar açıklanmak durumunda kalınmaktadır. Belge seçimi de tarih bilgisinin 
nesnelliği konusunda başka sorunlara neden olmaktadır. 

“Anlama ve anlatma olarak tarih”, kişisel bir temellendirmeye dayanmaktadır. 
Malzemeyi kendi duygu durumlarına bağlı olarak yorumlayarak bir olayı anlatmak 
mümkündür. Bu anlayış, üzerinde durulan nesnenin insanlar tarafından üretildiği ve bir 
insanın da bunu doğru olarak anlamasının mümkün olduğu temeline dayanmaktadır. 20. 
yüzyılda giderek yaygınlaşan yorum sanatı bu anlayıştan hareket etmektedir. Edebiyat, 
bu tarz bir yaklaşım sergilemektedir. Bir romanda anlatılan tarih olayı, yazarın kendice 
kabul ettiği “doğruluğu” yansıtmaktadır. Aynı zamanda okuyucuyu da genellikle ikna 
etmektedir. Dolaysıyla roman kurgusuyla sunulan tarih olayının seyri doğru kabul 
edilmektedir. Öte yandan, verilerden hareketle geçmişteki bir olay, insanın eylemlerini 
dayandırdığı ilkeleri bilindiği kabul edilerek değerlendirilmektedir. İhtiyaçlar, duy-
gular, koşullar, ilişkiler, amaçlar, akıl yürütmeler, çıkarlar gibi çok sayıda unsur insan 
eylemlerinin gerekçeleri olarak benimsenmiştir. Geçmişteki olayın değerlendirilmesi, 
sıralanan bu unsurların gerekçe olarak yorumlanmasıyla mümkün olmaktadır. Olayın 
mümkün bütün yönleriyle analizi tarihçinin duygu, düşünce, koşullar, sorularına bağlı 
olarak gerçekleşmektedir. Eyleyenle eylemi inceleyen aynı ya da benzer imkânlara 
sahip olduklarından olayın doğru olarak yorumlandığı varsayılmaktadır. 

“Tutarlılık”, diğer bilgi türlerinde olduğu gibi tarih bilgisinin doğruluğunda da 
temel görevi üstlenmektedir. Tutarlılık, ilkin olayın yapısını yeniden kurma sürecinde 
görülmektedir. Olayın kurgusundaki eksiklikler, yetersiz çıkarımlar, bilgi eksiklikleri 
kurgunun tutarsızlığını sergilemektedir. Ayrıca olayın oturtulmak istendiği kabullerin 
çelişkili içerikleri de tutarsızlıkları derinleştirmektedir. Tutarlılığın sergilenmesi gereken 
diğer alan hikâyenin anlatımıdır. Hikâyenin anlatımının, araştırmayı harekete geçiren 
sorular ve kabul edilen temel ilkelerle uyumlu bir şekilde seyretmesi gerekmektedir. 
Anlatımdaki her çelişki hikâyenin güvenilirliğine ilişkin şüpheleri artırmaktadır. Tu-
tarlılık tarih bilgisi açısından önemli bir arka plan oluşturmaktadır. 

Araştırma sonuçlarının sıkı bir tutarlılıkla anlatımı, eleştiri ve karşılaştırma yapma 
becerisine de bağlıdır. Belgeler ve onlara ilişkin düşünceler ile araştırma konusuna 
ilişkin görüşler iyi bir şekilde eleştirildiklerinde, konuyla ilgili verilerdeki eksiklikler, 
hatalar ve yanlışlıklar önemli ölçüde giderilebilmektedir. Ayrıca eleştirinin önemli bir 
parçası olan karşılaştırma da sıralanan olumsuzlukların tespitini kolaylaştırdığı gibi yeni 
görüşlerin oluşmasına da yol açmaktadır. Eleştiri ile karşılaştırmanın sağladığı imkânlar 
tutarlılığı güçlendirmektedir. Tutarlılığı yüksek olan bir anlatı iyi bir temellendirme 
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olarak kabul edildiği gibi onda içerilen bilgilerin güvenilirlikleri daha fazladır. Aynı 
olay hakkında yapılan çeşitli çalışmaların eleştirel ve karşılaştırmalı okunmaları olaya 
ilişkin daha güvenilir bilgilerin elde edilmesini sağlamaktadır. 

 Tarih bilgisinin doğruluğu, tarihin sorun çözme aracı olarak doğru kullanımıyla 
yakından ilişkilidir. Bir sorunun çözümünde ya da bir düşüncenin geliştirilmesinde 
verimli bir şekilde kullanılan bilgiler tarih bilgisinin doğruluk hanesine eklenmekte-
dir. Bir bakıma tarihin işlevini yerine getirmesi tarih bilgisinin doğruluk göstergeleri 
arasındadır. İnsan olarak varoluşumuzu sürdürmek için ürettiğimiz kültürel yapıdaki 
her şey özellikle de zamanın şimdi boyutunda kullanılan her şey tarihsel bilgilerin 
doğruluklarının kanıtlarıdırlar. İnsanın varoluşu bu doğrularla süreklilik kazanmaktadır. 
Tarihsel sürecin genel gidişi varoluşun sürekliliğini sağladığından doğruların, yanlış 
ve eksiklerden daha baskın oldukları söylenebilir. 

Tarih bilgisinin sergilediği özellikler bu bilgi türünü sadece bilimsel ölçülerle 
değerlendirmenin mümkün olmadığını göstermektedir. Bilimselliğe en çok yaklaştığı 
alan olan tarihçilikte bile bilimselliğin uygulanamadığı alanlar vardır. Örneğin, Eski 
Mısırlılar öte dünyada yargı sonrasında Tanrı Ra’ya katılıp gökyüzünde Güneş’in 
peşinde dolaşan konvoya katılacaklarına inanırlar. Bu amaçla ölen her Mısırlının 
mezarına küçük ya da büyük bir kayık konmuştur. Mısırlılar için bu inanç doğru 
olduğundan gelenekleştirerek bin yıllarca kullanmışlar. Bilimsel tarihçilik açısından 
bu konu nasıl açıklanacaktır? Tanrı Ra olarak inanılan Güneş’in fiziksel yapıya sahip 
bir yıldız olduğu modern dönemde açık seçik bilinmektedir. Mezarlardan çok sayıda 
iskelet ve tekne çıkarılmaktadır. Bunlar da Mısır inancındaki bazı bilgilerin yanlış 
olduğunu göstermektedir. İki karşıt durum ortaya çıkmaktadır: Bir yanda Mısırlıların 
inançlarının doğruluğuna inandıkları yer almaktadır. Diğer yanda bilimsel tarihçiliğin 
doğruluk değerlerine göre sonuçlandırdığı yanlış bilgeler söz konusudur. Herşeyin 
ateşle suyun evliliğinden doğduğunu anlatan efsane Polenezya yerlilerince6 doğru 
kabul edilmektedir. Kabilenin doğru kabul ettiği şeyi tarih bilgisi açısından nasıl de-
ğerlendirmek gerekir? Şimdiki bilgilerimize göre şeylerin ortaya çıkışları elementlerin 
birleşip dönüşmeleriyle gerçekleşmiştir; ateşle suyun evliliğiyle ilişkisi yoktur. Bu 
durumda kabilenin kendisi hakkındaki bilgisi yanlıştır. Bir tarih araştırmasında yanlış 
olduğu bilinen bir bilgiye neden yer verilsin? 

Modern tarihçinin amacı tarihi gerçekliği mümkün mertebe ayrıntılı biçimde 
olduğu gibi anlatmaktır. Bir başka deyişle tarihsel olayların hikâyesini oluşturmaktır. 
Tarihsel olay Mısırlıların öldükten sonra Ra’nın peşinde dolaşacaklarına inanç ve 
bunu gerçekleştirmek için yaptıkları işlerdir. Tarihte kayıtları ya da izleri olan her şey 
tarihsel gerçekliktir. Tarihsel gerçeklik olarak sunulan hikâyelerin bir kısmı olgusal 
olarak doğrulanamamaktadır. Ayrıca söz konusu inancın mantıksallığında da sorunlar 

6 Claude Lévi-Strauss, Yaban Düşünce, çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları, 1984, s. 
248-249.
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vardır. Bugünün tarihçisi Mısırlıların kendileri hakkında yanlış bilgilere sahip olduğunu 
söylememelidir. Öte yandan tarih bir süreç olduğundan her şey ve şeyler hakkındaki 
bilgiler de değişmektedir. Değişen bilgilerin doğruluğundan söz edilemeyeceğinden 
tarih bilgisinin tümünün yanlış ya da yetersiz olduğuna ilişkin bir durum ortaya çık-
maktadır. Geçmişte kullanılan bilgiler halkların ihtiyaçlarını gidermişse ve sorunlarının 
çözümünü sağlamışsa bu bilgilere yanlış ya da eksik demek haksızlıktır. Her halkın 
kendine özel kullandığı bilginin doğruluğuna inanmaları tarih bilgisinde yoğun bir 
göreliliğin varlığına işaret etmektedir. Tarih bilgisinin göreli olması tarihsel yapıyla 
ve tarih bilgisinin nesne özellikleriyle yakından ilgilidir. 

Ölüm ya da köken hakkındaki inançların ya da düşüncelerin o halk için doğru 
olduğu kabul edildiği gibi savaş sistemleri ve uygulamalarının da doğru olduklarını 
aynen kabul etmek mümkün mü? Tarih bilgisindeki doğruluk ölçeği eylemi yapan 
halkın doğru kabul edip etmemesiyse ilgilidir. Eylemlerin çok büyük kısmı doğruluk-
larına inanıldıklarından yapılmaktadırlar. Dolayısıyla savaşların bir eylem tipi olarak 
doğru oldukları sonucuna varılmaktadır. İnsanlık için olumlu bir takım sonuçların elde 
edilmesini sağlayan medeniyetlerin ortaya çıkmasında savaşların çok büyük rolleri 
bulunmaktadır. Buna bağlı olarak, iç ve dış katliamlar, sömürgecilik, köleleştirme, 
toplumların haklarını ihlal etme gibi çok sayıda kötülük unsuru meşru kabul edil-
mektedir. Toplum açısından olağan ya da doğru olarak kabul edilen eylemler başka 
toplumlar üzerindeki etkilerden dolayı olumsuzlanmakta ve yanlış oldukları şeklinde 
yorumlanabilmektedirler. Bu çelişkili durumu aşmak pek mümkün gözükmemektedir. 

Tarih bilgisinin doğruluğuna ilişkin tartışmaların başlıca nedenlerinden biri bu 
bilgi türünün değerlerle iç içe kullanılmasıdır. Kişiler önemsediği değerler açısından 
olayı yorumlayarak birbirlerinden çok farklı sonuçlar ortaya çıkartmaktadırlar. Örneğin 
Einstein kendi düşüncelerini geliştirirken klasik fiziğe ilişkin kullandığı veriler tarih 
bilgisidir. Gelişen teknoloji, bilimsel bilgiler, mimarlığın seyri gibi çok çeşitli alanlarda 
tarih bilgisi kullanılmıştır. Aynı dönemde Alman ırkının üstünlüğünü kanıtlamak için 
ileri sürülen görüşler de, çeşitli ideolojiler de insanlığa acı veren çok sayıda siyasi tutum 
da tarih bilgilerine dayandırılmışlardır. İki öbek bilgiden beslenen tarafların her ikisi 
de kullandıkları bilgilerin doğruluklarından emindirler. Fizikle ilgili tarih bilgilerinde 
fazla bir sorun yaşanmazken Alman ırkının üstünlüğüne ilişkin kullanılan tarih bilgi-
sinin ne kadar yanlış olduğu yaygın bir kanı olarak benimsenmiştir. Bu durum tarih 
bilgisinin kullanım alanlarına göre farklı sonuçlar verdiğini göstermektedir. Değerler 
aşırı yüceltilerek kullanıldığında tarihsel veriler kaçınılmaz olarak çarpıtılmaktadırlar. 
Makul ölçülerde kullanıldığında güvenilir tarih bilgisinin oluşmasını sağlamaktadırlar. 
Dolaysıyla tarihsel verileri değerlendirirken bir değer üzerinden değil, çok sayıda değer 
üzerinden yorumlamak gerekmektedir. 
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4. Tarih Bilgisinde Ahlâkın Yeri 

Tarih olayları, sadece nasıl olduklarını öğrenmek için araştırılmazlar. Modern 
öncesi tarih düşüncesinden beklenilen önemli görevlerden biri insanların ders almasını 
sağlamaktır. Dolayısıyla tarihi olayın anlatımı, esas olarak, yaşayan insanların hata 
yapmalarını engellemektir. Modern dönem bilim ve tarih anlayışlarında ders alma 
düşüncesi dışarıda bırakılmış ve bilginin doğruluğu sorunu öne çıkarılmıştır. Ancak 
19. ve 20. yüzyılda hâkim olan modernlik anlayışı çerçevesinde oluşan siyasi ve ikti-
sadi değer sistemleri insanlığa topyekun tarihin en büyük acılarını yaşatmışlar ve bu 
felaketleri de tarih bilgileriyle meşrulaştırmaya çalışmışlardır. Sömürgeleştirmeler, iki 
dünya savaşı, ideolojik savaşlar, iç savaşlar, gelir dağılımı dengesizlikleri ve büyüyen 
açlık sorunları modernliğin karanlık yüzünü sergilemektedir. Modernliğin karanlık 
yüzünün gerçekleşmesi tarih düşüncesiyle yakından ilgili olduğundan tarih bilgisinin 
nasıl kullanılması gerektiği ahlâkî açıdan sorgulanmalıdır. 

Önceki paragrafta sıralanan sorunlar bilginin doğruluğunu sorgulamanın yanında 
eylemin doğruluğunu da sorgulamayı gerektirmektedir. Tarih bilgisi ilgili değer sis-
temleri bağlamında doğru kabul edilmektedir. Değer sistemleri, birbirleriyle çatışa-
bildiklerinden eylemin doğruluğu tartışmalı bir hâle gelmektedir. Örneğin dinî değer 
sistemi açısıdan fakirlere maddi yardımda bulunmak tavsiye edilirken iktisadi değer 
sisteminde en az miktarda yardım yapmanın yolları gösterilmektedir. Yardıma muhtaç 
kişinin sorununu toptan çözmeyi düşünmek yerine sadakayla sorun geçiştirilmektedir. 
Bu türden çelişkiler bütün değer sistemleri arasında yaşanmaktadır. Değer sistemleri, 
kabile ve toplum temelinde biçimlendiklerinden esas olarak kabile ya da toplumun 
varoluşunun sürekliliğini sağlamak yönünde kullanılırlar. Dolayısıyla başka kabile 
ve toplumlar kolayca düşman olarak tanınmış ve bu tanım sürdürülmüştür. Değer 
sistemleri kabile ve toplum dışına çıkarılıp da insanlık açısından yorumlandıklarında 
içerdikleri çok büyük çarpıklıklar su yüzüne çıkmaktadır. 

İnsan temel alınarak değer sistemlerin uygulanması ahlâk açısından mümkün ol-
maktadır. Ahlâk dışındaki bütün değer sistemleri ayrımcı bir temele dayanmaktadırlar. 
Bireylerin toplumdaki konumları, nitelikleri, aile yapıları, inançları, siyasi tavırları, 
yaptıkları iş, yaşadıkları bölge gibi akla gelebilecek her şey ayrımcılık unsuru olarak 
kullanılabilmektedir. İnsan olmak açısından insanı merkeze alan ahlâk bu ayrımcılıkları 
aşan tek değer sistemidir. Dolayısıyla tarih olayları ahlâklılık açısından da değerlen-
dirilmelidir. Tarihte yaşanılan her türden katliamı, haksızlığı, adaletsizliği, cinayeti 
ve akla gelebilecek her türden kötülüğü meşrulaştıran nedenler vardır ve bunlar ilgili 
değer sistemleri içinde tutarlılıkla savunulabilir. Örneğin Mayaların dinî törenlerde 
binlerce kişi kurban etmeleri, Atilla’nın iki yüz kişiyle birlikte gömülmesi, kölecilik, 
kast sistemi, ırk ayrımı, farklı inançlar ve ırklar için farklı yasaların olması, başka 
inançları ve toplumları ortadan kaldırma teşebbüsleri, boğaz tokluğuna çalıştırma, 
sömürgeleştirme, gelir dağılımı dengesizliği, çevrenin katledilmesi meşru zeminlerde 
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tutarlı olarak savunulabilmektedir. Güç ve büyüklükleriyle övünen toplumların gel-
dikleri aşama büyük ölçüde “meşrulaştırılmış kötülük”lerle mümkün olmuştur. Belli 
bir inanca mensup olanları ve inancını değiştirenleri ve yürürlükteki siyasi zihniyete 
uymayanları şiddetle cezalandırmak hakim taraf açısından her zaman meşru görül-
müştür. Cezaya çarptırılanlar için yapılanlar en büyük adaletsizliktir. Ceza görenler 
iktidarı ellerine geçirdiklerinde de ceza sistemini aynen uygulamayı sürdürmektedir. 

Tarihçiler, tarih boyunca siyasetçileri, din adamlarını, askerleri, savaşları, dev-
letleri, imparatorlukları ve medeniyetleri başarı örnekleri olarak anlatmıştır. Anlatılan 
hikâyenin bir yanı olumluyken diğer yanı meşrulaştırılmış kötülükten oluşmaktadır. 
Çoğunlukla da kötülük yanı iyiye dönüştürülerek anlatılmaktadır. Meşrulaştırılmış 
kötülük üzerinden tarihi süreci işletenler ve bu süreci meşrulaştırarak anlatanlar insan-
lıktaki kötülüğün derinleşmesine, büyümesine ve çeşitlenmesine neden olmaktadırlar. 
Bu sorunlardan kurtulmanın yollarından biri olay hakkında bilginin doğruluğu sorununu 
yeniden gözden geçirmek ve konuya ahlâkî doğruluğu da katmaktır. 

Ahlâkî doğruluk, eylemlerin başka insanlara zarar vermek amacıyla değil onlara 
iyilik yapmak amacıyla gerçekleştirmek iradesine dayanır. İnsanların duygu durumları 
ve çıkar ilişkileri çoğunlukla birbirine zarar vermek şeklinde gerçekleşmektedir. Aile, 
kabile ya da toplumun üyeleri birbirleriyle ortak hareket edip sorunlarını çözdükleri 
gibi bir birbirleriyle çekişip çatışabilmektedirler. Daha da önemlisi iç yapılarında çok 
iyi ilişkiler sergileyen her topluluğun kendilerini anlamlandırmada diğer toplulukları 
rakip ya da düşman görmeleri ve bu düşüncelerini uygulamaya koymaları olağan 
bir durumdur. Öte yandan tarih, insanların birbirleriyle iyi anlaştıklarını, düzenler 
kurduklarını, iyi ilişkiler içinde olduklarını, iyi amaçlar doğrultusunda gittiklerini 
de göstermektedir. Milyonlarca insanın bir arada düzen içinde yaşamaları, ihtiyaç-
larını büyük ölçüde gidermeleri, geleceği güvence altın almak için çok önemli işler 
başarmaları, binlerce yıldır değişmeyen değer ve kurumlar oluşturmaları, olağan üstü 
icatlar yapmaları, çok büyük keşiflerde bulunmaları, çok hızlı bir şekilde büyüyen bilgi 
birikimine sahip olmaları da tarihin olumlu yüzünü sergilemektedir. 

Önceki paragrafta çizilen tarihin genel resmi ahlâklılığı iki şekilde devreye sokmak-
tadır. İlki, her türden eylemin ahlâki temelde gerçekleştirilmesidir. Eylemler, yaşadığı 
ortamıyla birlikte insana zarar vermemek, mümkünse iyileştirme amacına yönelik 
olmalıdır. Ahlâki eylem, birey temelli olmakla birlikte insanlığın bütünlüğünü temsil 
eden kabile ve toplumlar ile onların varoluş kazanmalarını sağlayan bütün değer ve 
kurumlar tarafından desteklenmelidir. İkincisi, insanlığın geleceği için tarihin ahlâki 
temelde okunmasıdır. Başta tarihçiler olmak üzere bütün büyücülerin, tarihin olumlu 
yüzünü öne çıkarmaları gerekmektedir. Tarihin olumsuz yüzü sürekli çatışmayı ve sa-
vaşı, dolayısıyla insanların birbirlerine yok etme savaşlarını temsil etmektedir. Tarihsel 
doğruluğu olumsuz yan temsil ediyorsa “İnsan insanın kurdudur.” ya da “Güçlü olan 
haklıdır.” sonuçlarına varılmaktadır. Tarihsel doğruluğu olumlu yan temsil ediyorsa, 
“İnsanlık başarılı bir şekilde yoluna devam etmektedir.” sonucuna varılmaktadır. Her 
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iki görünüş aynı gerçekliğin iki yanıdır.
Modern dönemde baskın bir karakter olarak öne çıkarılan bilginin doğruluğu sorunu 

tarih bilgisinde içkin olan ahlâklılığı etkisizleştirmiştir. Hem felsefi hem de bilimsel 
temeller amaçlanan doğruluğa ulaştıramamaktadır. Bununla birlikte tarih bilgisinin 
doğruluğu konusunda çok yol alınmasını sağlamışlardır. Artık bilginin doğruluğu 
kadar “eylemin ahlâkî açıdan doğruluğu” konusu da önemsenmelidir. Eylemin ahlâkî 
doğruluğu küresel ortamın sorunlarını çözmek için en önemli kaynaktır. Ahlâkî açı-
dan yorumlanan tarih bilgisi sorunların çözümünde ufuk açıcı olacaktır. Ayrıca tarihî 
sürecin bundan sonraki aşamalarında meşrulaştırılan kötülüklerin sayıları azalabilir. 

*
Yukarıdaki açıklamalar, felsefedeki bilgi sorunu tartışmaları ile bilim ve bilimsel 

bilgi anlayışlarını göz önünde bulundurarak değerlendirmek gerekir. Özellikle, 19. 
yüzyılda ve 20. yüzyılın ilk yarısında yoğunlaşan bilimsel bilgi ve tarihin bilim olması 
tartışmaları sürecinde, tarih bilgisinin yapısına uygun olmayan nitelikler ona yüklen-
meye çalışılmıştır. Yukarıda sıralanan veriler tarih bilgisinin özelliklerinin 19. yüzyıl 
bilimsellik anlayışıyla uyuşmadığı gibi 20. yüzyıl bilimsellik anlayışının sınırlarını çok 
zorlamaktadır. 20. yüzyıldaki gelişmeler bilgi kavramının içeriği yeniden tanımlanıp 
düzenlenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Söz konusu gereklilik nedeniyle bu 
yazıda tarih bilgisi tartışılmıştır. 

Tarih bilgisi olaylarla ilgili veriler ve teorik temellendirmeler olmak üzere iki şe-
kilde yorumlanabilmektedir. Olaylarla ilgili olanlar, olayın gerçekleşmesini tam olarak 
kavramayı ve anlatmayı amaçlamaktadır. Olayın yapısı ve tarihçinin öznel tutumu, 
tarih alanında ideal bilimsellik ölçülerinde bu amaca ulaşılamadığını göstermektedir. 
Bununla birlikte, olayların türü, elde edilen bilgilerin niteliğini de belirlemektedir. Mo-
dern dönem tarihçiliğinde zanaatlara, bilimlere, iktisadi verilere ilişkin tarihi bilgilerin 
çok az tartışmalı yanlarının olduğu görülmektedir. Öte yandan siyasi ve dinî konular 
özellikle de kişilere ilişkin tarih bilgilerinde spekülasyon çok yapıldığından her ileri 
sürülen görüş tartışılmaktadır. Somut verilerle, spekülasyonsuz alanlarda tarih bilgisinin 
güvenilirliği üst seviyelere ulaşılırken diğer alanlarda güvenilirlik zayıf kalmaktadır. 
Spekülasyon yapılan alanlarda hem olayların türleri hem de araştırmacının eğilimleri 
sonuçları tartışmalı yapmaktadır. Bununla birlikte belge kullanımı, karşılaştırma, 
eleştiri, tutarlılık gibi yöntem unsurlarının çok iyi kullanımı her alana ilişkin daha 
güvenilir bilgilerin elde edilmesini mümkün kılmaktadır. 

Tarih bilgisi sadece olaylara ilişkin bilgilerden oluşmamaktadır. Tarih düşüncesi 
olayları merkeze alan teorik bir temellendirmedir. Tarih düşüncesinde içkin olan ilkelere 
ait bilgiler, tarihçiliğin kullandığı bir belgeleme durumuyla değil, teorik temellendir-
meyle yapılmaktadır. Köken ilkeleri, tarihsel sürecin yasalı olduğu anlayışı, insanlığın 
geleceği gibi sorunlar teorik temellendirmeye dayanan açıklamalardır. Sıralanan alanlara 
ilişkin bilgiler, toplum ya da toplumlar tarafından benimsenip inanılan ve yaşatılan 
değerlere ilişkindir. Bu türden değerlere ilişkin açıklamalar çoğunlukla efsane şeklinde 
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sunulmaktadır. Toplumsal bilincin temelinde yer alan köken değerleri efsaneleştirilerek 
bir bakıma teorileştirilmişlerdir. Efsane temelli açıklamaların kökeni vermesi, olayı 
genelleştirmesi, ilk atayla ilişkilendirilerek düşüncenin doğruluğunu kanıtlaması teorik 
bir yapı oluşturmaktadır. Beyaz ırkın üstünlüğü, kast sisteminin kötülüğü ya da iyiliği, 
demokrasinin ideal yönetim sistemi olduğu, ilk atanın bir hayvan olduğu, insanların 
tanrılarla birlikte yaşadığı, Tanrı’nın insanları kurtarmak için kendini feda ettiği, in-
sanlığın yer yüzü cennetine ulaşacağı gibi düşünceler teorik temellendirmeler bağla-
mında geliştirilmişlerdir. Bu tür bilgiler olaylarla ve nesnel verilerle denetlenemezler. 
Sıralanan unsurların bir kısmı, yeryüzü cenneti örneğinde olabileceği gibi, mantıksal 
olarak sorgulanıp reddedilebilir. Ancak yeryüzü cenneti görüşünü benimseyip onun 
aşamalı olarak gerçekleşeceğine inanlar ve savunanlar olacaktır. Öte yandan Tanrı’nın 
kendini insanları kurtarmak için feda ettiği düşüncesinin istenildiği kadar tutarsız ve 
yanlış bir yargı olduğu gösterilmiş olsun, inanç olduğundan inananlar için doğru hatta 
hakikat olarak kabul edilmeye devam edilecektir. Tarih bilgisinin teorik çerçevesini 
oluşturan veriler inançlarla karışmaktadır. İnanç hâline getirilen unsurlar inanan top-
lumunun köklü dönüşümleriyle unutulup yerlerine yeni inanç unsurları gelmektedir. 

Tarih bilgisinin doğruluğu çok yönlü bir sorundur. Modern anlayış çerçevesinde 
bilimselleştirilmek istenen tarih bilgisi olayları sıkı yöntem kuralları çerçevesinde 
incelemek gerektiğini ortaya koymaktadır. Bütün sorunlarına rağmen yöntem unsur-
larının iyi kullanımı olaylar hakkında sağlam bilgileri ortaya çıkarmaktadır. Ancak 
tarih bilgisi sadece olay ya da olay dizilerinin bilgisi değildir. Tarih, insan hayatını 
kuşatan unsurlardan biri olduğundan hayatın her aşamasında kullanılmaktadır. Başka 
bir deyişle, yukarıda belirtildiği gibi bilgi denilen şey tarihsellikle iç içe olduğundan 
her eylem türünde tarih bilgisi kullanılmaktadır. Hayatın her kesiminde sürekli olarak 
kullanılan bilgilerin doğruluğu alanın değer sistemiyle uyumlu olup olmamasıyla 
denetlenmektedir. Alana ilişkin yeni bir bilgi, alana ilişkin değerlerle çatışmıyorsa ve 
alandaki belli bir soruna açıklık getiriyorsa o bilgi doğru kabul edilmektedir. Değer 
sistemine uyumluluk yeni bilgiyi meşrulaştırarak doğrulamaktadır. Diğer yandan, 
yaşanılan bir sorunu çözen bilgiler doğru kabul edilmektedir. Sözgelimi büyük hacimli 
binaların sağlamlığı konusunda direk sayısı ve duvar kalınlığı bağlamında ileri sürülen 
bilgi doğrudur. Hint inancına göre evin sağlam ve güvenli olması için evin temeline 
yılanı kafasından çivilemek geleneği de doğrudur. Her iki doğru durum da kendi değer 
sistemi içinde çelişki yaratmamaktadır. Benzer bir şekilde, sosyalizm açısından mül-
kiyetin kötülüklerin kaynağı olduğu, liberalizm açısından da insanın yaptığı olumlu 
unsurların merkezini oluşturduğu görüşleri kendi bağlamlarında doğru kabul edilirler. 
Çünkü konuyla ilgili yargılar kabul edilen değer sistemleri içinde geliştirilirler. Her 
ikisinin de yanlış ya da doğru olduğunu göstermek için değer sisteminin dayandığı 
ilkeleri değiştirmek gerekmektedir. Ancak herhangi bir konuda bir bilgi ne kadar güçlü 
bir şekilde temellendirilirse temellendirilsin, o bilginin eksik ya da hatalı olacağına 
ilişkin görüşler de olacaktır. 
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Tarih bilgisi, doğa bilgisi gibi nesnelleştirilememektedir. O, insanda içkin olan 
nitelikleri ve bu niteliklerin dışavurumlarını birlikte değerlendirmek durumundadır. 
Tarih bilgisinin amacı, köken, kimlik, meşruluk ve sorun çözme konularını sistematik 
bir şekilde kurmaktır. Ayrıca bu konulara dayalı olarak geleceği de göz önüne alarak 
kendilik bilincinin derinleşip genişlemesini sağlamaktır. Bu şartlarda nesnellik, kendilik 
bilincinin insan olmak üzerinden mi yoksa bir inanca ya da topluma mensup olmak 
üzerinden mi oluşturulduğu noktasında öne çıkmaktadır. Çünkü toplumsal değerlerden 
herhangi biri üzerinden kendilik bilinci temellendirilirse, başka toplumların değer-
sizleştirilmesi olağan bir sonuçtur. İnsan olmak üzerinden temellendirilen kendilik 
bilinci toplumsal değerlerin diğer toplumların değerleriyle ortaklıklarını içermektedir. 
Ait olunan toplum da dahil farklı toplumları ortak bir zeminde değerlendirmek tarih 
bilgisinin nesnelliğinin önemli şartları arasındadır. 

Bütün bilgi türlerinin kaynağı olan tarih bilgisi, insanın varoluşunu ve onun sürek-
liliğini sağlayan karmaşık bir yapıdır. Öznellikleri ve nesnellikleriyle birlikte insanın 
ihtiyaç duyduğu bilgiyi sunduğundan dolayı başarılı kabul edilmek durumundadır. 
Doğa bilimleri bağlamında bir doğruluk imkânı vermemekle birlikte işlevsel doğru-
luğa sahiptir. İnsanın varoluşundan kaynaklanan nedenlerden dolayı bu bilgi türü çok 
kötü amaçlar için kullanılabilmektedir. Kötü kullanım tarzını azaltabilmenin iki yolu 
vardır. İlki, ahlâkın, değerler hiyerarşisinde en üstte olması gerektiğini kabul etmek 
ve ona uygun yaşamak. Diğeri, insanlık temeline dayanan yeni tarihçilik anlayışının 
geliştirilmesidir. 
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“NEDİR BU-FELSEFE?” METNİNİ BİR OKUMA DENEMESİ
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AN ATTEMPT OF THE READING THE TEXT 
“WHAT IS PHILOSOPHY?”

ABSTRACT
This paper is based on Heidegger’s work entitled in German as Was ist das-die 
Philosophie? Within the paper, it is aimed to reveal the relations in between the 
concepts of; philosophy, to philosophize, to marvel, to read, to interpret, arche, 
pathos together with sophon. Accordingly, it will be endeavored to point out that 
each way newly opened in the language is also the way to both thinking and 
philosophy.
Key words: philosophy, to philosophize, to marvel, to read, to interpret, arche, 
pathos, sophon.

ÖZET
Bu makale Heidegger’in Was ist das-die Philosophie? adlı çalışmasını temele 
almaktadır. Makalede felsefe, felsefe yapmak, hayret etmek, okumak, yorumlamak, 
arke, patos, sofon, kavramları arasındaki bağıntılar açık kılınmaya çalışılacaktır. 
Buradan hareketle dilin içinde açılan her yeni yolun düşünmenin ve felsefenin 
de yolu olduğu gösterilmeye çalışılacaktır. 
Anahtar kelimeler: felsefe, felsefe yapmak, hayret etmek, okumak, yorumlamak, 
arke, patos, sofon.
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Çalışmamızı Heidegger’in “Nedir bu-Felsefe?”1 adlı metniyle sınırlı tutup felsefe 
üzerine kendi düşüncelerimizi aktarmaktan çok Heidegger’in bu konuya ilişkin söyle-
diklerini ve yazdıklarını bir kez daha yakından okumayı ve onun metnini bir kez daha 
açık kılmayı deneyeceğiz. Buradan hareketle ilkin doğrudan doğruya metne girmek 
yerine; metne olanaklı girme yollarından biri olan okumanın, bir felsefe metnini oku-
manın ne olduğunu, nasıl olması gerektiğini anahatlarıyla ortaya koymayı ve ortaya 
koymaya çalışacağımız bu okuma yolu/yordamıyla metni bir kez daha ve yeniden 
okumayı ve eğer olanaklıysa da anlayıp yorumlamayı istiyoruz.

Burada temel olarak yapmayı amaçladığımız şey bir felsefe metnini –elden gel-
diğince felsefede kalarak, ancak salt onda kalmayıp/durmayıp dilin olanaklarını da 
gözeterek, dilin çağrısına, hem başka dillerde hem de kendi dilimizde kulak vererek– 
okumaya çalışmaktır. 

Kendi dilimize kulak vererek işe başlayalım. Okumak nedir? Okumak sözcüğü 
dilimizde oldukça zengin çağrışımlara, anlam içeriklerine sahiptir. Okumak eylemin-
de herhangi bir metni ya da bir şeyi okumanın dışında veya yanında, aynı zamanda 
çağırmak, kendi kendine çağırmak, söylemek, bir şey yapmak için birilerini ya da bir 
şeyi bir araya getirmek, toplamak amacıyla okumak, unutulmuş bir anlamı olarak, 
belki de ok atarak çağırmak ve son olarak da yaymak anlamları; okumak fiilinin 
kendisinde ve kullanım bağlamlarında içerilir. Türkçede bütün bu çok anlamlılığıyla 
kullandığımız okumak sözcüğünün benzer kullanım ve anlam bağlamlarını başka 
dillerde de görmek olanaklıdır. 

Örneğin bu durum Grekçe legein, Almanca lesen fiilinde de görülebilir. λέγειν 
(legein) ve λόγος (logos) sözcükleri arasındaki ilgi ve λέγειν (legein)’in derleme, 
toparlama anlamına ilişkin Heidegger şunları söyler: “Logos, söz [das Wort] ve söylem 
[die Rede] anlamına gelir. Legein konuşmak demektir. Dialog nöbetleşe konuşma, mo-
no-log tek başına konuşmadır. Fakat kökensel olarak logos, konuşma, söylem anlamına 
gelmez. Onun temel anlamı, dil ile doğrudan bir ilişkiiçerisinde durmaz. Lego, legein, 
Latince legere, Almanca lesen [toplamak, bir araya getirmek, okumak] ile aynıdır. 
Ährenlesen [başak toplamak], Holzlesen [odun toplamak], Weinlese [bağbozumu], 
DieAuslese [seçme, ayıklanma, şarap, antoloji, seçkin; kitabı okuyup bitirme], ein 
Buch lesen [bir kitap okumak] asli anlamında “okuma–lesen”ın sadece bir çeşididir, 

1 Burada okuma denememize konu edindiğimiz metin, Heidegger’in 1965 yılının Ağustos ayında Ce-
risy-la Salle’da yaptığı bir söyleşiye giriş metnidir. Bu metin ilk olarak Martin Heidegger, Was ist 
das-die Philosophie?, Günther Neske Verlag, 1. Baskı, Tübingen 1956 olarak basıldı. Bu metin daha 
sonra Heidegger’in toplu eserlerinin içinde şu biçimde yayınlandı: Martin Heidegger, “Was ist das-die 
Philosophie?”, Identitat und Differenz, Gesamtausgabe Band 11,Vittorio Klostermann Verlag, 1. Bas-
kı, Frankfurt am Main, 2006, s. 3-26. Bilebildiğimiz kadarıyla bu metnin Türkçede iki çevirisi bulun-
maktadır: Martin Heidegger, Nedir Bu Felsefe?, Çev.: Dürrin Tunç, Logos Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 
1990, Martin Heidegger, Nedir Bu Felsefe?, Çev.: Ali Irgat, Sosyal Yayınlar, 1. Baskı, İstanbul 2003. 
Biz burada kendimize Heidegger’in metninin çift dilli (Almanca-Türkçe) olarak yayınlandığı  Logos 
Yayınları baskısını temel aldık.
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ki bu şudur: birşeyi diğerleriyle birlikte koymak, bir araya getirmek kısaca toplamak; 
fakat aynı zamanda birinin diğerine karşı seçilip ayrılmasıdır.”2

Heidegger okumanın şöyle de okunabileceğini söyler: “Fakat okumak, toplamaktan 
başka ne olabilir?: söylenenden söylenmeyeni çıkarıp toplamak için, kendini topar-
lamak gerek.”3 Zaten okumak bir anlamda da toplamaktan, düşünmeye çağırmaktan 
başka nedir ki, demek olanklıdır.

Böylesi bir okumaktan hareketle bir felsefe metnini okumaya giriştiğimizde ilkin 
bu okuma elden geldiğince felsefe ve felsefe metninin içinde kalarak, ancak başka 
alanlardan da yardım almaktan kaçınmayıp, hem başka dillere hem de kendi dilimize 
kulak verip, dilin çağrısını da göz önünde bulundurmayla olanaklı hâle gelir. Peki 
böylesi bir okuma nasıl bir okumadır? Tekil mi, çoğul mu, yalnız mı /tek başına mı, 
birlikte mi? İlkin açıktır ki okuma, bir metni okuma, kendi başına ve tekil olarak yapılan 
bir edimdir: “Okuma edimi, başka bir yönüyle, öznel geçmişi, şimdisi, geleceğiyle de 
ilgili oluyor böylece. Gerçekte her okur, kendi kişisel konumuna, duygusal yapısına, 
düşünsel yetisine göre yaşar bir metni. Bu açıdan, bir bakıma, her okur kendini okur 
metinde.”4

Diğer yandan okuma edimi aynı zamanda hiç kuşkusuz filozofla birlikte bir okuma 
olmalıdır.5 Ancak sadece bu değil. Daha fazlası da vardır. O da bir felsefe metninin 

2 Martin Heidegger, “Varlık ve Düşünme”, Heidegger, Çeviren ve Yayına Hazırlayan: Ahmet Aydoğan, 
Say Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2008, s. 248-249; Heidegger, Einführung in die Metaphysik, 5. Baskı, 
Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1987, s. 95. Ayrıca bakınız: Martin Heidegger, “Logos (Heraklit, 
Fragment 50)”,Vorträge und Aufsätze, Günter Neske Verlag, 7. Baskı, Stuttgart 1994, s.199–201.

3 Heidegger-Staiger-Spitzer, Mörike’nin ‘Auf eine Lampe’ Şiiri Üzerine Tartışma, Çev. Fikret Elpe, 
Menteş Matbaası, 1. Baskı, İstanbul 1973, s.14, Martin Heidegger, “Zu einem Vers von Mörike. Ein 
Briefwechsel mit Martin Heidegger von Emil Staiger (1951)”, Aus der Erfahrung des Denkens, Ge-
samtausgabe Band 13, Vittorio Klostermann Verlag, 1. Baskı, Frankfurt am Main 1983, s. 108. 

4 Akşit Göktürk, Okuma Uğraşı, YKY, 1. Baskı, İstanbul 1997, s.134. Bu konuya ilişkin ayrıca bakınız: 
“Bir metne yaklaşan okur, belli bir okuma birikimi, bir toplumsal kültürel bakış, bir inançlar beklen-
tiler yumağı ile yaklaşır. Bu birikimden kaynaklanan bir ön anlamayı da birlikte getirir. Gerçekte her 
okurun bir metni anlaması, kendi dünya yaşantısının, bilinç deneyinin boyutlarıyla, özellikle de dil 
yetisiyle doğru orantılıdır. Böylece, her yorumlama edimi biraz da kendi benliğimizin yorumlanışıdır. 
İşte bu anlamda okumak, yorumlamak, dil bilgisel, çizgisel, salt parçalara yönelik bir etkinlik değil, 
metnin önü ardı, yüzeyi derini, içerdiği değişik bakış açıları, değişik anlam tabakaları kapsamında bir 
gezi, bir çabalama, bir uğraştır.” “Okumak-Yorumlamak”, Akşit Göktürk, Sözün Ötesi, YKY, 1. Baskı, 
İstanbul 1998, s.108-109.

5  “Fakat okuma nedir? Okuma iletişimin ön koşullarını yani bir abece’yi ve dilbilgisini gerekser: Bunlar 
ikisi birlikte bir iletinin kodunu meydana getirir: Hem yazar hem okuyucu tarafından bilinmeleri ön 
koşuldur. Ama okumak için yalnızca bunlar yetmez: Okuma daima örneklere göre ve ilkin örnekleri 
bularak, yaratarak okumadır. Daha önce örnek kavramıyla ilgili olarak sözünü ettiğim parça-bütün 
ilişkilerinin tümüne tek bir sözcükle ‘okuma’ diyorum: Okuma, parçada başka parçaların örnekliğiyle 
bütünü yakalamadır. Okurken tek bir sözcükten, tek bir tümceden yola çıkarak metnin olanaklı bü-
tününe yöneliriz. Olanaklı diyorum, çünkü bu bütün bize önceden verilmiş değildir. Hiçbir öz bize 
önceden verilmiş değildir. Daima orada olan tek şey, örneklerin birbiriyle sonsuz oyunudur… Felse-
fenin yaygınlaştırılması filozofla birlikte düşünmek idealinden soyutlanamaz, kopartılamaz. Karşılıklı 
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ikili özelliğinin karşımızda belirmesinden kaynaklanan okumadır. İlkin bir açık yapıt 
olarak bir metin, belli bir tarihselliğe bağlıdır. Yani tarihsel süreçlerde gelişen ve 
yığılan bilgi ve zenginleşen anlama yetisine bağlı olarak sürekli olarak kendisindeki 
anlam katlarını geliştirir, çoğaltıp zenginleştirir. Diğer yandan metin tarihselliğe bağlı 
olmadan –yani tarihsel olup bitmelerden bağımsız olarak sürekli kendinde durur– va-
rolmaya ve anlamını korumaya devam eder. Böylesi bir ikili durum ilkin metnin içine 
girilmeye çalışılırken ortaya çıkar. Bu da hem metnin hem de ona yönelik sormaların, 
sürekli döngülerle kendini göstermesi biçiminde olup biter, sürüp gider.

Biz de bu yapıları göz önünde bulundurarak bu tekil metni farklı öğeleri temele 
alarak çoğaltabilir ve bu felsefe metnini en az iki, ama daha fazla sayıda okumaya 
tâbi tutabiliriz. Bunun yanı sıra hem metnin üretildiği tarihsel, kültürel bağlam hem de 
metnin söylendiği, yazıldığı andaki izleyiciler, okuyucular tarafından anlaşılma biçi-
miyle, tarihin farklı zamanlarındaki okuyucular tarafından anlaşılma biçimi arasında 
farklılıkları da gözetebiliriz. 

Metnin tarafımızdan çeşitli açılardan okunması sırasında elbette metnin edebi 
biçimi, gramatik yapısı vs. noktalarını da dikkate almakla birlikte bütün bu hususları 
metnin asıl anlamını ortaya çıkarmaya yönelik ikincil öğeler olarak göz önünde bu-
lundururuz. İncelememize konu olan felsefe metninin hem anlam hem bağlam, hem 
düşünce hem kültür, hem politika hem de retorik temellere sahip olabileceği ya da bu 
temelleri daha da temellendirebileceği gerçeğini okurken hep dikkate alırız. 

Böylesi bir okumanın hiç kuşkusuz filozofla birlikte okuma olduğunu belirtmekle 
birlikte bir felsefe metninin filozofla birlikte okunmasının güçlüklerinin sayılamayacak 
kadar çok olduğunu da söylemeliyiz. Bu güçlüklerden konumuz özelinde en önem-
lilerinden birine okumaya başlamadan önce işaret etmeliyiz. Bu güçlük yanlış anla-
malara yer vermeyecek bir tarzda hemen, şimdi ve burada açıklığa kavuşturulmalıdır. 
Yapmaya çalıştığımız, denediğimiz filozofla birlikte okuma deneyiminde birlikteliğin 
bir tarafındakinin filozof olduğu açıktır. Öte tarafındaki diğeri/başkası olarak yer alan 
“biz” ise, açıktır ki bir felsefeci, filozof değildir. Filozofun metnini onunla birlikte 
okumaya çalışan diğeri/başkası olarak biz öncelikle bir felsefe meraklısı, sonra da 
kendini gösterenin büyük kovanındaki baldan bir parça aşırmaya çalışan yaramaz bir 
çocuk olarak okunmalıdır ve anlaşılmalıdır.6

olarak, bu yaygınlaştırmanın tekniği felsefeye yeni düşünme olanakları açabilir. Bunun adı, şimdilik 
filozofla birlikte okuma olsun!” Önay Sözer, Felsefe’nin ABC’si, Kabalcı Yayınevi, 3. Baskı, İstanbul 
1998, s. 153-155. 

6 “Evet, bizim ödevimiz bu gidici, dayanıksız yeryüzünü öyle derin, öyle acıyla, tutkuyla kavramak ki 
onun özü ‘görünmez olarak’ bizde yeniden dirilsin. Bizler görünmez’in arılarıyız. Çılgın gibi topluyo-
ruz görünür’ün balını. Görünmez’in büyük altın kovanında biriktirip saklamak için.” R. Maria Rilke, 
Duino Ağıtları, Çev.: Can Alkor, İş Bankası Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2006, s. 1. Bu metaforun 
Heidegger tarafından yapılmış bir başka yorumu için bakınız: Martin Heidegger, “ Wozu Dichter?” 
Holzwege, Vittorio Klostermann Verlag, 1. Baskı, Frankfurt am Main 1950, s. 308.
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Metnin okunması ve yorumlanması konu edindiğimiz metne ilişkin birbirinden 
farklı yaklaşımların olduğu gerçeğiyle de bizi yüzyüze getirir7. Felsefenin gücü de, 
filozofun her zaman herkesin gözü önünde duran bir metninin başka türlü de okunabi-
leceği, yorumlanabileceği gerçeğine dayanır. Belki de felsefe metninin gücü de buradan 
kaynaklanmaktadır. Sözün, daha doğrusu kayda geçirilmiş sözün farklı kişilerce, farklı 
zamanlarda, farklı mekânlarda pek çok farklı biçimde yorumlanması, yorumlanma 
olasılığıdır zenginliği, çeşitliliği yaratan. Bu çeşitlilik felsefecilere aynı metni farklı 
biçimlerde okuma, anlama ve dokuma olanağı sağlar. Bu bakımdan felsefe tarihinin 
sorularını/sorunlarını ele almada, değerlendirmede yorum çeşitliliği, zenginliği felsefece 
düşünmede zengin bir zemin oluşturur.

Başka türlü söyleyecek olursak bir metni okumak, bir bakıma onu yazmaktır/
yaymaktır da. Elbette bir metnin yazılması, okunan bir metnin yazılması, metnin 
belki de yeniden yayılarak dokunması demektir. Ancak unutulmamalıdır ki böylesi 
bir dokuma, ilkin daha baştan ilgili metnin bir biçimiyle de olsa yayılıp sökülmesiyle 
olanaklıdır. Bu yeniden dokuma harflerden başlayarak hecelere uzanan, oradan da 
sözcüklere, cümlelere ve metnin bütününe varan bir çizgiyi gösterir bize. Bu bakım-
dan bir metni, hele de kökene/felsefenin başlangıcına/felsefenin kökenineilişkin bir 
metni, okumak ve dolayısıyla dokumak ve zorunlulukla sökmek kolay bir iş olmasa 
gerek. Fakat böylesi bir okuma ve dokuma ve sökme çabası bize, çalışmamız özelinde 
Heidegger’in düşünmesine dair yeni bir resim, deyim yerindeyse yeni bir dokuma 
sağlayacaktır: ”Metnin iplik iplik dokunduğunun gizlenmesi, bu gizin ağının sökül-
mesinin her hâlükârda yüzyıllar almasına neden olabilir. Ağı saran ağ. Ağın çözülmesi 
için yüzyıllar. Hem de onu bir organizma gibi yeniden kurarak. Kesik izinin, her 
okumanın verdiği kararın ardında, kendi dokusunu sonu gelmez bir şekilde yeniden 
oluşturarak. Metnin oyununa vakıf olduğunu, tüm ipliklerini aynı anda göz önünde 
bulundurduğunu zanneden ve böylece ona dokunmadan, ‘nesne’ye el atmadan metne 
bakma hevesine kapılan, ağa yeni iplikler ekleme ve parmaklarını kaptırma riskini –ki 

7 Bir filozofun metninin bir başka filozof tarafından okumaya tâbi tutulmasının –bazen en hafif deyimle 
nasıl bir “yanlış” ve “alaycı okumaya” da yol açabileceğine ilişkin olarak– örneklerinden birini verme-
yi gerekli görüyoruz. Adorno Sahicilik Jargonu adlı kitabında, Heideggger’in şu tümcelerini: “Soğuk 
kış akşamında azgın bir kar fırtınası vuruşlarıyla kulübenin etrafında kıyameti kopardığında ve herşey 
karla kaplandığında ve örtüldüğünde, o zaman felsefenin yüksek zamanıdır.  İşte o zaman felsefenin 
soruları basit/özsel ve önemli olmak zorundadır. Her bir düşüncenin inceden inceye çalışılması sert 
ve  keskin olmaktan başka türlü olamaz. Dilsel biçim vermenin güçlüğü tıpkı fırtınaya karşı yükselen 
çam ağaçlarının direnişi gibidir.” (M. Heidegger, “Warum bleiben wir in der Provinz?”, Aus der Er-
fahrung des Denkens, Gesamtausgabe Band 13, Vittorio Klostermann Verlag, 1.Baskı, Frankfurt am 
Main 1983, s. 9-14) şöyle okur: “ soruların özsel olup olmadığına, olsa olsa onlara verilen yanıta göre 
karar verilebilir; bunu önceden, hele ki meteorolojik olaylara dayalı bir basitliği ölçüt alarak bilmenin 
bir yolu yoktur. Basitlik hem  hakikat hakkında hem de onun zıttı hakkında pek az şey söyleyebilir; 
Kant, Hegel içeriğin gerektirdiği ölçüde basit ve karmaşıklardı. Oysa Heidegger özsel içerikle evin 
rahatlığına sığınarak mırıldanma arasında önceden kurulmuş bir uyum olduğunu ima eder.” (Theodor 
W. Adorno, Sahicilik Jargonu, Çev.: Şeyda Öztürk, Metis Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2012, s. 45.)
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oyuna girmek için tek şans budur– almayan bir eleştirinin anatomisi veya fizyolojisi 
için daima bir sürpriz saklayarak. Eklemek burada okumaya sunmaktan başka bir şey 
değildir… Demek ki, tek, ancak ikiye bölünmüş bir hareketle, okumak ve yazmak 
gerekecektir. Kim ki oyuna aklına eseni ekleme yetkisinde kendisinde bulur, oyundan 
hiçbir şey anlamamıştır. Hiçbir şey eklemeyecektir, dikiş tutmayacaktır. Buna karşılık 
‘yöntembilimsel ihtiyatın’, ‘nesnellik ilkelerinin’ ve ‘bilginin korkuluk demirlerinin’ 
oraya kendisinden olan bir şey eklemekten alıkoyacağı kişi okumayacaktır bile. ‘Ciddi 
olan’ ve ‘ciddi olmayan’ aynı ölçüde budala, aynı ölçüde kısır. Okuma veya yazının eki, 
bir oyunun zorunluluğu tarafından kesin bir biçimde reçete edilmiş olmalıdır. Oyunun 
sahip olduğu tüm güçler sistemi bu göstergeyle uyumlu olmalı.”8

Bizde bu oyuna, daha baştan söylememiz gerekir ki kurallı oyuna Heidegger’in 
metni boyunca katılmak istiyoruz. Elbette felsefenin neliğine ilişkin bir felsefe metnini 
okumaya tâbi tutmak, onu bir anlamıyla yorumlamak da demektir. Yorumlama, elbette ki 
içinde anlamayı ve açıklamayı barındırmaktadır. Yorumlamak metnin anlamını, birden 
çok anlamını, ortaya çıkarmaya çalışmak amacıyla metne soru sormaktır. Açıktır ki 
metni böylesi bir yorumlama ve anlama “onu bir soruya yanıt olarak anlamaktır da.”9 
Kuşkusuz burada sözü edilen yorum ele aldığımız metnin yinelenmesi ya da yeniden 
üretilmesi değil, metnin içindeki anlam çokluğunun yorumlayanların ortaya koyduğu 
anlamlarla çakıştırılmasıdır.

Bir metnin yorumlanması, yorumlayanın bir oyuncu olarak oyuna –konumuz 
özelinde bir metnin yorumlanması oyununa– katılmasıdır. Böylesi bir oyunun sonuçları 
hiç kuşkusuz önceden kestirilemez. Bu kestirilemezlik bir yanıyla hem metni hem de 
o metni yorumlayan bizleri bir tür öznelliğe sürükleyebilir. Öte yandan böylesi bir 
kestirilemezlik, hem metin hem de metni yorumlayanlara bir özgürlük alanı sağlaya-
bilir. Biz bu kurallı oyun içinde yine de özgürce hareket edebilme adına, hem metnin 
dilini hem metnin yazarını, hem tarihsel ortamı hem günümüze kadar gelen yorum 
geleneğini göz önünde bulundurmaya çalışmalıyız.

Okumanın, bir yazıyı okumanın, konumuz özelinde bir felsefe metnini okumanın 
ne demek olduğunu ana hatlarıyla belirgin kıldıktan sonra; bu belirlemelerimizi temele 
alarak Heidegger’in Nedir bu-Felsefe? adlı metnini bir kez daha okumaya tâbi tutmak 
istiyoruz. Heidegger’in metninin başlığında içerilen soruyu –bize göre aynı zamanda 
da yanıtı–  ilkin bir felsefe metnini okumayı seven olarak kendimiz değil, Heidegger’in 
öğrencisi ve Filozof Gadamer’e değil, ancak Gadamer’in babasına, yine Gadamer’in 
anlatımıyla sordurmak istiyoruz.

8 Jacques Derrida, Platon’un Eczanesi, Çev.: Zeynep Direk,  Pinhan Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul 2012, 
s. 13-14. 

9 Burhanettin Tatar, Hermenötik, İnsan Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2004, s. 57. Bir başka ifadeyle söy-
leyecek olursak: “Bir soruyu anlamak onu sormak demektir. Anlamı anlamak, onu bir soruya verilecek 
cevap olarak anlamaktır.” Hans-Georg Gadamer, Hakikat ve Yöntem, İkinci Cilt, Çev.: Hüsamettin 
Arslan, İsmail Yavuzcan, Paradigma Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul 2009, s. 160. 
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Bilindiği üzere Gadamer’in babası yaşadığı dönemde Almanya’nın saygın ve 
başarılı kimya profesörlerindendir. Empirik-pozitif bir bilim olan ve sonuçları her 
zaman belirgin ve ölçme-değerlendirmeye açık olan bir bilim dalıyla uğraşan Gada-
mer’in babası, oğlunun, yani o zamanlar genç bir felsefeci olan Gadamer’in uğraşmış 
olduğu bir bilim mi,  yoksa başka bir şey olup olmadığı açık olmayan, sonuçları ve 
inceleme nesneleri neredeyse hemen her zaman belli belirsiz olan bu etkinliğe ilişkin 
kaygılar taşımakta, deyim yerindeyse oğlu için ve oğlunun yaptığı şey için dertlenip 
kaygılanmakta, oğlunun geleceğine ilişkin şüphe duymakta ve incelememize konu 
edineceğimiz metnin başlığını kendisine ve oğluna sorup durmaktadır. 

Gadamer babasına yanıtını kendi üzerinden değil inceleyeceğimiz metnin ya-
zarı olan hocası, yani Heidegger aracılığıyla verir ilkin. Dahasını oğul Gadamer’in 
anlatımına bırakalım: “Babam 61 yaşında vefat etti ve bu, çalıştığı laboratuarlardaki 
o zamanın şartlarında şaşırtmamalıdır, zira akciğer tümöründen öldü. Son günlerinde 
Margburg’da klinikte yatarken bana ilişkin büyük kaygıları vardı. Gerçi çok erken 
yaşta doktora tezimi yazdım, ama bu, mutlak suretle bir meslek değildi ve profesörlük 
tezini yazma aşamasındaydım. [Babam] o zaman ki hocam Heidegger’in, kendisini bir 
kez olsun klinikte ziyaret edip edemeyeceğini [bana] mektup yazarak sordu. Heide-
gger kliniğe gelerek ‘Beyefendi, sizin için ne yapabilirim?’ -  diye tıpkı yaşlı beylere 
yapıldığı gibi, kibarca sordu. ‘Ah’, dedi babam, ‘oğlum konusunda kaygılıyım, ondan 
ne olacak acaba? Ama, feci mi feci!’ Heidegger, babamı teselli edip dedi ki ‘Ama oğlu-
nuz, çok iyi ve önceden habilitasyon tezini yazıp teslim etti, profesör olacak.’ Babam 
Heidegger’e veda niyetine şu soruyu sorana kadar ikili arasında uzun bir sohbet oldu: 
‘Meslektaşım olarak size bir soru daha sorayım: Felsefenin yaşamı geçindirmek için 
yeterli olduğuna gerçekten inanıyor musunuz?’”10

Gadamer’in anlatımına göre,  babasıyla Heidegger arasında felsefe, yaşam ve 
yaşamını sürdürebilmek için felsefenin ne işe yarayıp yaramayacağı hakkında uzun 
bir sohbet olmuşa benziyor. Heidegger’in Gadamer’in babasına felsefenin ne oldu-
ğu, ne işe yaradığı, yaşamı sürdürmek için gerekli olan maddi olanakları sağlayıp 
sağlayamayacağı, felsefenin konusunun ne olup olmadığı hakkında neler söylediğini 
bütünüyle bilmiyoruz. Ancak bir yandan da dedikoducu yanımızın bizi kışkırtmasıyla 
bilmek de istiyoruz. Peki, nasıl bilebiliriz neler konuştuklarını?

Gadamer’in babasının Heidegger’e neler dediğini bütünüyle bilemiyoruz. Yine 
de Gadamer’in babasının oğlu hakkında dertlendiğini/kaygılandığını ve dert edindiği 
konuyu ve Heidegger’e neler sorduğunu/sorabildiğini tahmin edebiliyoruz. Ama bizim 
için daha önemli olan Heidegger’in Gadamer’in babasının sorusuna, dert edindiği ko-
nuya verdiği yanıt/yanıtlardır. Heidegger’in Gadamer’in babasına neler dediğini birebir 
bilemesek de Heidegger’in metinleri bu konu hakkında bize bir şeyler fısıldamaktadır.

10 Hans Georg Gadamer, Ağrı, Çev.: Kamile Kaş Keskin-Mesut Keskin, Avesta Yayınevi, 1. Baskı,  İs-
tanbul 2013, s. 24.
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Heidegger, Gadamer’in babasını, oğlunun felsefedeki geleceği, en azından aka-
demik olarak geleceği konusunda rahatlatırken ihtimalle felsefenin ne olduğunu da 
açmaya, anlatmaya çalışmış olsa gerek. Bu bakımdan Heidegger’in felsefenin ne 
olduğu hakkında ilk akla gelen metni olan Nedir bu-Felsefe? adlı metne bakmakta 
yarar var. Metnin başlığı ilk bakışta bir soru içeriyor gibi gözüküyor. Aslında metnin 
başlığı hem bir soru hem de bir yanıt içermektedir kanımızca. Soru şöyledir: “Was ist 
das”. Türkçe söyleyecek olursak: “Bu nedir”. Bu soru işareti konulmamış tümcenin 
hemen devamında kısa bir çizgi bulunmakta ve “die Philosophie?”, Türkçe söyleye-
cek olursak: “Felsefe?”sözcüğü soru işaretiyle birlikte bulunmaktadır. Daha baştan, 
metnin hemen başındaki başlıkta, hem bir yanıt hem de sorunun yanıtı içerilmekte-
dir kanımızca. Başlığı sondan itibaren okuyacak olursak: Felsefe? (Soru), Nedir bu 
(Yanıt); başlığı baştan itibaren okuyacak olursak: Nedir bu (Soru), Felsefe? (Yanıt) 
biçimine dönüşmektedir. Metnin başlığının daha okumaya başlamamışken, daha en 
baştan, başlıktan itibaren, bütünüyle birbirine dönmekte, birbirine sormakta ve birbiri 
tarafından açıklanmakta olduğunu, deyim yerindeyse daha metnin başında, başlarken, 
yanıtın ve sorunun birbirlerine dolanıp, dönüp durduğunu ve birbiri tarafından içeril-
diğini söylemek olanaklıdır. Bir adım daha ileri giderek diyebiliriz ki artık devamını 
okumaya gerek yok, çünkü soru ve yanıt zaten başlığın içindedir!

Biz bu geçici yanıtı bir kenara bırakıp soruyla, soru sormayla11, Heidegger’in 
sorudan ne anladığıyla devam edelim. Heidegger’in düşünmesinde ve söylemesinde, 
soru, sorun, soru sorma, en az yanıt kadar önemli bir yere sahiptir. Heidegger Eski 
Yunan düşünmesinde ortaya çıkan özlü bir biçimde soru sorma, soruyu ortaya koyma 
ve işleme tutumuna –örneklerini Platon’un birçok diyalogunda görebileceğimiz– bü-
tünüyle sahip çıkar. Nedir diye sorulduğunda daha çok herhangi bir şeyin ne olduğu, 
neliği, özü sorulur, aranır. Nedir? (ti esti?) sorusu Grekçede ousia’sını, einai’ını, to 
onta’sını; Quid sorusu Latincede quidditas’ını, essentia’sını arar, sorar. Heidegger 
her sorunun örtük anlamda bir yanıtı da içerdiğinden, her sormanın bir arama ve yol 
gösterme edimine bağlı olduğunu da düşünür. 

Heidegger için; “Her sorma [Fragen] bir aramadır. Her aramaya önceden arana-

11 “Soru’nun özü, anlamı olmasıdır. Bu durumda anlam bir istikamet hissini içerir. Nitekim sorunun 
anlamı, anlamlı olması gerekiyorsa cevabı kendisine göre verilecek yegane istikamettir. Soru sorgu-
lanan şeyi belirli bir perspektife yerleştirir. Bir soru ortaya çıktığında, deyim yerindeyse, nesnesinin 
varlığını açar. Bu açılmış olmayı açıklayan logos, cevaptır. Onun anlamı sorunun anlamında yatar… 
Soru sormak açma eylemini başlatmaktır. Düşünülmekte olan şeyin açıklığı, cevabının verilmemiş 
olmasıdır. O, henüz belirlenmiş değildir, çünkü belirleyici bir cevabı beklemektedir. Sorgulamanın 
anlamı, sorgulanan şeyin sorgulanabilirliğini ifşa etmesidir. O bir olumlu-olumsuz hamle dengesi sağ-
layacak şekilde bu belirlenmemişlik durumuna sokulmalıdır. Her sorunun anlamı, bu belirlenmemişlik 
durumuna geçişle ortaya çıkar ve böyle bir durumda açık bir soru haline gelir. Her hakiki soru bu 
açıklığa ihtiyaç duyar. Bu açıklık olmaksızın sorunun temelde apaçık bir soru olmak dışında hiçbir an-
lamı yoktur. Biz bunu, paradoksal zorluğu, soranı olmayan bir soru olmasından doğan pedagojik soru 
örneğinden biliyoruz. Veya biz buna yalnızca soranı değil, aynı zamanda nesnesi de olmayan retorik 
soru dolayısıyla da aşinayız.” Hans-Georg Gadamer, Hakikat ve Yöntem, İkinci Cilt, s. 141-143.
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nın kendisi yol gösterir. Soru sorma varolanın genel olarak varolması ve öyle olması 
açısından tanıyan aramadır. Tanıyan arama sorunun ona göre sorulduğu şeyin ortaya 
serici belirlenişi olarak ‘araştırma’ya dönüşebilir. Soru sormanın … hakkında soru 
sorma olarak sorulanı [Gefragtes] vardır. Tüm … hakkında sorma herhangi bir yolda 
… üzerine soruşturmadır. Soru sormaya sorulanın dışında bir de sorgulanan [Befragtes] 
aittir. Araştıran sorularda, yani özgün olarak kuramsal sorularda sorulan şey belirlenir 
ve kavramsallaştırılır. Dahası, sorulanda asıl niyet edilen olarak sorularak saptanan 
[Erfragtes], yani sormanın hedefe ulaşmasını sağlayan şey yatar. Soru sormanın ken-
disi varolan bir şeyin soranın davranışı olarak varlığın kendi karakterini taşır. Bir soru 
sorma ‘yalnızca sorup geçme’ olarak yerine getirilebilir ya da belirtik bir soru formüle 
etme olabilir.”12 Bir başka metninde Heidegger soru sormak hakkında şunları söyler: 
“Çünkü soruşturma düşünmenin dindarlığıdır.”13

Heidegger’de sorunun, soru sormanın ne anlama geldiğini gördükten sonra Nedir 
bu-Felsefe? metnine yukarda söylediklerimizin ışığında giriş yapalım. Heidegger, 
daha metnin başında sorunun, başlıktaki sorunun ilkin belli bir bakış açısıyla sınırlan-
dırılması gerektiğini söyler. Eğer soru sınırlandırılmazsa karşımıza şöylesi bir sıkıntı 
ortaya çıkacaktır: “Soruyu daha kesin olarak belirlemek üzere bir yol bulabileceği-
mizi varsayacak olursak, söyleşi konumuza zorlu bir itiraz yükselir hemen. ‘Nedir bu 
felsefe denilen?’, diye sorduğumuzda, felsefe üzerine konuşuyoruz demektir. Soruyu 
bu tarzda sormakla, açık ki felsefenin üzerinde, yani dışında yer alıyoruz. Oysa bi-
zim sorumuzun amacı felsefenin içine girmek, içinde kalmak, felsefenin belirlediği 
tarzda davranmak, yani ‘felsefe yapmak’tır. Bu nedenle söyleşimizin yolu açık seçik 
bir yöne sahip olmakla kalmamalı; bu yön bize, aynı zamanda, felsefenin çevresinde 
dolaşmadığımıza, felsefenin içinde kaldığımıza ilişkin güvenceyi de sağlamalıdır.”14

Devam edelim, peki bu nasıl mümkün olacak? Heidegger, felsefe üzerine yaptı-
ğı bu söyleşide15 felsefenin içinde kalarak felsefe yapmanın yolunun, yapılan şeyin, 
yani felsefe üzerine soru sormanın, daha baştan bizi bir biçimde etkilemesi gerektiği 

12 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, Çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2004, s. 24, 
Martin Heidegger, “Varlığın Anlamına İlişkin Sorunun Serimlenmesi”, Çev. Kaan H. Ökten, Heide-
gger Kitabı, agora kitaplığı, 1. Baskı, İstanbul 2004, s.147; Martin Heidegger, Sein und Zeit, Max 
Niemeyer Verlag, 17. Baskı, Tübingen 1993, s. 5. 

13 Martin Heidegger, Tekniğe İlişkin Soruşturma, Çev. Doğan Özlem, Paradigma Yayınları, 2. Baskı, 
İstanbul 1998, s. 82; Martin Heidegger, ‘Die Fragenach der Technik’ Vorträge und Aufsätze, Günther-
NeskeVerlag, 7. Baskı, Stuttgart 1994, s. 40.

14 Martin Heidegger, Nedir Bu Felsefe?, Çev.: Dürrin Tunç, Logos Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 1990, s. 
7. 

15 Martin Heidegger’in söyleşiden/diyalogdan ne anladığını onu öğrencisinden öğrenecek olursak: “Bir 
diyalogu yürütmek, her şeyden önce diyaloğun partnerlerinin birbirlerini dikkate almadan konuşma-
malarını gerektirir. Bu yüzden o zorunlu olarak soru-cevap yapısına sahiptir. Söyleşi sanatının ilk şartı, 
öteki kişinin bizimle birlikte olduğunun teminat altına alınmasıdır…. Bir söyleşiyi yürütmek diyalog-
daki partnerlerin yöneldikleri konu tarafından yönetilmesine izin vermeleri demektir.” Hans-Georg 
Gadamer, Hakikat ve Yöntem, İkinci Cilt, s. 148.
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biçiminde bir aykırı yaklaşıma yönlendirir: “O hâlde, söyleşimiz öyle bir türde ve 
yönde olmalıdır ki felsefenin konu edindiği şey bizi, kendimizi ilgilendirsin, bize 
dokunsun (nous touche), hatta özümüzde dokunsun bize. Ancak böylelikle felsefe 
bir coşkulanım, heyecan ve duygu işi haline gelmiş olmuyor mu? ‘Güzel duygularla 
kötü edebiyat yapılır.’ André Gide’in bu sözü yalnızca edebiyat için değil, daha çok 
felsefe için geçerlidir. Duyguların, en güzellerinin bile felsefede yeri yoktur. Duygu-
ların irrasyonel olduğu söylenir. Buna karşın felsefe, rasyonel bir şey olmakla kalmaz, 
ratio’nun gerçek yöneticisidir de.”16

Açıktır ki Heidegger felsefenin bizde yarattığı etkiden hareketle felsefenin duygu-
larla ya da başka bir deyişle bir duygulanımla ilişkisi olduğunu öne sürerek geleneksel 
yaklaşıma aykırı bir sav öne sürdüğünün farkındadır. Geleneksel sava göre felsefe bir 
duygu işi değil, bir akıl/ratio işidir. Ancak Heidegger kendi savını temellendirmeye 
girişmeden önce karşı savın temelini ya da temelsizliğini, açık bir ratio eleştirisi içe-
ren sorularla ortaya koyarak ilerler: “Nedir bu ratio denilen? Us denilen? Ratio’nun 
ne olduğuna nerede ve kim tarafından karar verildi? Ratio’nun kendisi mi felsefenin 
efendisi yaptı kendini?  Yanıt  ‘evet’se hangi, hakla? Yanıt ‘hayır’sa, nereden alıyor 
görevini ve etkinliğini? Ratio olarak bilinen şey, ilkin ve yalnızca felsefe yoluyla, 
felsefenin tarihi akışı içinde belirlendiyse, o zaman felsefeyi önceden ratio işi olarak 
sunmak doğru olmaz. Ancak, felsefenin rasyonel bir tutum olarak tanımlanmasından 
kuşkuya düşersek, felsefenin irrasyonel olanın alanına girip girmediği de aynı şekilde 
kuşku konusu olur. Çünkü felsefeyi irrasyonel olarak belirlemek isteyen kişi rasyonel 
olanı, sınırlamaya ölçüt diye getirir. Dahası, bunu öyle bir tarzda yapar ki, yine dönüp 
ratio’nun ne olduğunu kendiliğinden verili kabul eder.”17

Heidegger felsefe ile rasyonel ve irrasyonel arasındaki ilişkide rasyonel olandan 
yana tavır almaz ve alttan alta bizi bir duygulanıma doğru yönlendirir. Bu duygulanımın 
ne olduğu metnin ilerleyen bölümünde ortaya çıkacaktır. Biz de şimdilik Heidegger’in 
anladığı anlamıyla felsefe yapma işinin ilkin ve başlangıçta ve daha sonra da bir et-
kilenim/duygulanımla yürüyüp gittiğini belirtmekle yetinelim. Tekrar metne dönecek 
olursak Heidegger felsefe sözcüğünü bir kez de kaynağından dinlemeyi yani Grekçe 
φιλοσοφία (Philosophia) sözcüğünü dinleyerek dillendirmeyi ve anlamlandırmayı 
dener: “ ‘Felsefe’ adı, eğer onu gerçekten işitir ve işittiğimiz üzerine düşünürsek, bizi 
felsefenin Grek kökeninin tarihine çağırır. [φιλοσοφία (Philosophia)] sözcüğü adetâ 
bizim kendi tarihimizin doğum belgesinde yazılıdır; dahası şöyle de söyleyebiliriz: 
Dünya tarihinde, atom çağı diye adlandırılan şimdiki dönemin doğum belgesinde de 
yazılıdır. Bu nedenle, ‘nedir bu felsefe denilen?’ sorusunu, ancak Grek düşüncesiyle 
bir sohbete koyulduğumuz takdirde sorabiliriz.”18

16  Martin Heidegger, Nedir Bu Felsefe?, s. 7-8.
17  Martin Heidegger, Nedir Bu Felsefe?, s. 8-9.
18  Martin Heidegger, Nedir Bu Felsefe?, s.14.



“Nedir Bu-Felsefe?” Metnini Bir Okuma Denemesi  51

Heidegger’e göre hem sözcük (φιλοσοφία [Philosophia]) hem de sözcüğün ne 
olduğunun sorulma tarzı (nedir bu...?/ τί ἐστιν…? [ti estin…?]) açıktır ki başlangıcından 
günümüze kadar Grek’tir. Böylesi bir tarzda soru sorma felsefe tarihinden de bildiği-
miz gibi bir şeyin özüne yönelik bir sormadır. Öze yönelik soru ise Heidegger’e göre 
sorulan şeyin, soranla ilişkisinin bulanık olduğunda ya da sorulan şeyin kendisinin belli 
belirsizlik içermesi durumunda asli bir anlam taşımaktadır. Bu durum ise beraberinde 
bir döngüyü de getirmektedir. Bu döngü şöyle bir şeydir: “Bizim söyleşimizin sorusu 
felsefenin özüyle ilgili bu soru, bir zorunluluktan kaynaklanıyorsa, yalnızca sohbet 
amaçlı bir sözde soru olarak kalmayacaksa, o zaman felsefe, felsefe olarak bizim için 
sorgulanabilir hâle gelmiştir. Öyle mi gerçekten? Eğer öyleyse, ne ölçüde sorgulana-
bilir hale gelmiştir felsefe bizim için? Açık ki, bunu ancak felsefeye bir göz atmışsak 
söyleyebiliriz. Bunu yapmak içinse, felsefe denilenin ne olduğunu önceden bilmemiz 
gerekir. Böylece, tuhaftır, bir dairenin çevresinde dönüp duruyoruz. Öyle görünüyor 
ki, felsefenin kendisi bu daire. Bu dairenin çemberinden hemen kurtulamadığımızı 
varsayalım; daireye doğru bakmamıza gene de izin vardır. Nereye yönelsin bakışımız? 
Grekçe sözcük [φιλοσοφία (Philosophia)] bize bu yönü gösteriyor.”19

Heidegger’in felsefesinde döngülerin kaçınılmazlığına ilişkin bir şeyler söylemek 
gerekiyor. Bilindiği üzre Heidegger geleneksel anlamda bir felsefe yapmayı tercih 
etmez. Daha çok varlık, varlığın anlamı,  doğruluk, yapıt, vb. kavramları ve onların 
karşılık geldiği ontik zemini, döngüsel bir tarzda sorgulayan düşünsel bir tutuma 
sahiptir. Böylesi bir döngüsel tarzda düşünmenin felsefe için zorunlu bir yol/yordam 
olduğunu başka bir metninde şöyle temellendirir:” Böylece döngüsel yürüyüşü/ gidişi 
[Kreisgang] yerine getirmek zorundayız. Bu geçici bir çözüm ve bir eksiklik değildir. 
Bu yola girmek düşünmenin en güçlü olanıdır ve bu yolda kalmak, bir elişi [Handwerk] 
olduğunu varsayarak, düşünmenin şölenidir [das Fest des Denkens]. Tıpkı sanattan 
yapıta atılan adım gibi sadece yapıttan sanata atılan ana adım bir çember/döngü [Zirkel] 
değildir, tersine denediğimiz her tek adım bu döngüde [Kreis] dönmektedir [kreisen].”20

19  Martin Heidegger, Nedir Bu Felsefe?, s. 19.
20 Martin Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes Mit einer einführung von Hans-Georg Gadamer, 

Philipp Reclam Verlag, Stuttgart 2001, s. 8-9. Heidegger, özellikle de ikinci döneminde kendini bü-
tün açıklığıyla gösteren bu döngülere, soruları yinelemeye yönelik düşünsel tutumuna ilişkin olarak 
–Sokrates’i göstererek, onun ironisini üstlenerek– bir başka yerde şunları söyler: “En güç öğrenme, 
zaten bildiğimiz şeyi bilfiil olarak ve ta temellerine kadar bilmeye başlamaktır. Burada yalnız 
kendisiyle ilgilendiğimiz bu tür öğrenme, en yakınımızda görünen şey üzerinde, sözgelimi bir 
şeyin ne olduğu sorusu üzerinde sürekli olarak ikamet etmeyi talep eder. Biz hep aynı soruyu 
sorup duruyoruz –ki bu, fayda çerçevesinde açıkça faydasızdır: Bir ‘şey’ nedir? Âletler nedir? 
İnsan nedir? Bir sanat eseri nedir? Devlet ve dünya nedir? Kadîm zamanlarda, ders vermek için her 
yere seyahat eden ünlü bir Grek bilgini vardı. Bu tür insanlara Sofistler deniyordu. Bir keresinde 
Küçük Asya’daki bir ders gezisinden Atina’ya dönen bu ünlü Sofist, sokakta Sokrates’e rastladı. 
Sokaklarda avare avare dolaşmak ve insanlarla konuşmak, sözgelimi bir ayakkabının ne olduğu 
hakkında bir ayakkabı tamircisiyle konuşmak Sokrates’in alışkanlığıydı. Sokrates’in şeylerin ne 
olduğundan başka hiçbir konusu yoktu. ‘Hâlâ orada mı duruyorsun?’ diye sordu Sokrates’in bu 
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Bir kez daha dönelim. Felsefeye dönelim. Heidegger’in bakış açısına göre felsefe 
sözcüğünden söz etmese de (Diogenes Laertios’tan beri biliyoruz ki felsefe sözcüğünü 
ilk kez kullanan Pythagoras’tır.21) sözcüğün kökensel anlamı olan σoφόν [sophon]’u 
seven ve öven Herakleitos’tur. Heidegger’e göre Herakleitos’un kullandığı anlamıyla 
φιλεῖν [philein] yani sevmek, ὁμολεγεῖν [homologein]’dir, yani [λόγος (logos)]’la aynı 
tarzda konuşmak, yani logos’a tekabül etmek. Bu tekabül etme [σoφόν (sophon)]’la 
uyum içindedir.”22

Heidegger, σoφόν [sophon]’un23 Herakleitos için ne anlama geldiğinin peşine 
düşer. Ona göre Herakleitos’un σoφόν [sophon]’dan anladığını varolanların birliği/
tekliği biçiminde bize sunar: “Ἕν Παντα [HenPanta]” yani “teklik her şeydir”. Buna 
göre τὸ σoφόν [to sophon] şu demektir: [Ἕν Παντα]; Teklik her şeydir. “Her şey” 
burada şu anlama gelir: Panta ta onta [Παντα τα ὄντα], bütünlük, varolanların hepsi. 
Hen [Ἕν], tek, bir, biricik, her şeyi birleştiren anlamına gelir. Ama bütün varolanlar 

çok gezen Sofist’i küçümseyici bir edayla ‘ve hâlâ aynı şey hakkında aynı şeyi mi söylüyorsun?’ 
‘Evet’, diye cevap verdi Sokrates, ‘öyle yapıyorum. Fakat sen, çok açıkgöz olan sen hiçbir zaman 
aynı şey hakkında aynı şeyi söylemiyorsun.’” Martin Heidegger, “Modern Bilim, Metafizik ve Ma-
tematik”, Çev.: Hakkı Hünler, Bilim Üzerine İki Ders, Paradigma Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 1998, 
s. 50-51, Martin Heidegger, Die Frage nach dem Ding, Max Niemeyer Verlag, 1. Baskı, Tübingen 
1962, s. 57.

21 “Kimin ilk kez kendini filozof diye nitelediğini söylemek güçtür. Herhâlde Pythagoras’tı bu. Diogenes 
Laertius’a göre, Phliontes tiranı Leon, Pythagoras’a kim olduğunu sordu ve Pythagoras da şu yanıtı 
verdi: ‘Ben bir filozofum.’ Bu terim, soruyu soran için yabancı olduğundan, Pythagoras terimin bir 
açıklamasını da yaptı.’Yaşamı Olimpiyat Oyunlarıyla karşılaştırdı’, diye yazıyor Diogenes  Laertius. 
‘Oyunlara katılan kalabalık arasında üç tip vardır. Kimileri yarışmak için, kimileri ticaret için ve bilge 
olan kimileri de, gözlem yaparak doyum sağlamak için gelirlerdi. Yaşamda da böyleydi. Kimileri 
şöhretin kölesi ya da zenginlerin satın aldığı kişiler olmak için, bilge olan kimileri de yalnızca doğ-
ruya ulaşmak için doğarlardı.” Thedor Oizerman, Felsefe Tarihinin Sorunları, Çev.: Celal A. Kanat, 
Amaç Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul 1988,  s. 21-22, Diogenes Laertios, Ünlü Filozofların Yaşamları 
ve Öğretileri, Çev.: Candan Şentuna, YKY, 1. Baskı, İstanbul 2003, s. 384.

22  Martin Heidegger, Nedir Bu Felsefe?, s. 21.
23 Heidegger’in σοφός [sophos] ve σοφία [sophia]’dan ne anladığını Heidegger’in yine felsefenin neli-

ğine ilişkin bir başka çalışmasında buluruz: “Sophia lafzından türetilen sophos, bir şeyin kokusunu 
alan ve içgüdüsüyle bir şeyin özüne vakıf olan kişiler için kullanılmaktadır. Bunlar bir şeyi vasıtasız 
bilen, onu temelinden anlayan, bu sebeple bir meseleyi örnek olacak şekilde mükemmelen sevk ve 
idare eden insanlardır. Sophia kelimesi bu sebeple ilk olarak zanaatkarlar hakkında kullanılmıştır. 
Sophia lafzı daha sonraları şiir ve sanatı ve musikiye, daha doğrusu belli bir anlamda anlaşılan ve icra 
edilebilen her şeye teşmil edilmiştir. Aynı şekilde sophisteslafzı da ilk dönemlerde sophosanlamında 
kullanılıyordu. ‘Sophist’ kelimesi ilk kullanıldığı zaman alçaltıcı ve menfi bir anlama sahip değildi. 
Yunancadaki bu sophos, sophia ve sophistes lafızları en isabetli şekilde Almancadaki ‘anlamak’ ve 
‘anlayış’ kelimelerine tekabül etmektedir. Sophia lafzında ortaya sonra üç husus çıkmaktadır. Bunların 
ilki bir şeyi temelinden anlamak, ikincisi bilavasıta insiyak, üçüncüsü ise bir şeyi örnek olacak şekilde 
anlamak, yani bir şeyi [tanımının ve bilmenin ölçüsü olabilecek şekilde] tanımak ve yapabilmektir.” 
Martin Heidegger, “Felsefe Ne Demektir?”, Hakikat Nedir? (Derleme), Çev.: Medeni Beyaztaş, Efkar 
Yayınları, 1. Baskı, İstanbul  2004, s. 35-36. Martin Heidegger, Einleitung in die Philosophie-Gesam-
tausgabe Band 27, Vittoria Klostermann Verlag, 2. Baskı, Frankfurt am Main, 2001, s. 21.
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varlıkta birleşmiştir. [σoφόν (sophon)] şöyle der: Bütün varolanlar varlıktadır.”24

Heidegger’in gelmeye çalıştığı yer açıktır ki varlık ve varolan arasındaki ilişkidir. 
Varlık bütün varolanların varolmalarını, onlara var dememizi sağlaması nedeniyle 
en temelde durandır. Varlık bu yanıyla bir toplam, Heidegger’in deyişiyle λόγος 
(logos)’tur. Peki şimdi biz ilginç olan ne söyledik? Varolanın varolan olması, varo-
lanın varlık sayesinde varolmasında ilginç olan ne? Heidegger bu durumun ortalama 
insan için olağan bir şey olduğunu ancak Grek düşünürleri için bu durumun bütünüyle 
farklı bir duygu durumuna yol açtığını ileri sürer: “Bütün varolanlar varlıktadır. Bu 
duyduğumuz bizim için sıradan; hatta belki de aşağılayıcı. Çünkü varolanın varlığa ait 
olduğuna kimsenin kuşkusu yoktur. Herkes bilir ki, varolan olandır. Varolana düşen 
başka nedir ki-olmaktan başka? Ve gene de tam da bu, varolanın varlıkta bulunması, 
varlığın görüntüsünde varolanın görünmesi; budur işte Grekleri, ilkin ve yalnızca 
Grekleri hayrete düşüren. Varlıkta varolan: Bu, Grekler için en çok hayret edilecek 
nokta haline gelmişti.”25

Metni izlemeye devam ediyoruz. Heidegger, bu kez de Aristoteles’in tanıklığına 
başvurarak Grekler için, Greklerin felsefe yapmasının nesnesinin varolan olduğunu 
ileri sürer: “kai de kai to palai te kai nun kaı aeı zetoumenon kaı aeı aporoumenon, : 
ti to on. (Met. Z1, 1028b vd.) Bu çevrilince şöyledir: ‘Eskiden ve şimdi hep olduğu 
gibi, (felsefenin) yöneldiği ve bir türlü ulaşamadığı (şu sorulandır): Varolan nedir? (ti 
to on [τιτo ὄν]).’ ”26 Aristoteles ve daha sonrasında Platon bu varolanın ne olduğuna, 
varolanı varolan yapan şeyin ne olduğuna ilişkin çeşitli yanıtlar vermişlerdir. Bu ya-
nıtlar eğer yeterliyse artık felsefenin ne olduğuna ilişkin bir sormaya, yanıt aramaya 
ve söyleşmeye gerek kalmamıştır Heidegger’e göre.

Öyleyse ne yapılmalı nasıl yol alınmalıdır? Açıktır ki felsefe tarihi göz önünde 
bulundurulduğunda birbirinden farklı ve çeşitli felsefe yapma yolları ve nesneleriyle 
karşılaşmak mümkündür. Öyleyse ne yapılmalı, bu soruya nasıl bir yanıt verilmeli-
dir? Heidegger’in verdiği yanıt, kendi içinde felsefe yapan bir yanıt, yani daha açık 
bir ifadeyle, filozofla ve metinle söyleşiye girmek olarak tanımlanabilir: “‘Nedir bu 
felsefe denilen?’ sorusuna verilen yanıt ne zaman felsefe yapan bir yanıt olur? Ne 
zaman felsefe yaparız biz? Açık ki, ancak filozoflarla bir söyleşiye girdiğimizde. Bu, 
filozofların söylediklerini; onlarla ayrıntılı olarak konuşmamızı gerektirir. Hiç değiş-
meyerek filozofları hep yeniden ilgilendiren şeyin birlikte ayrıntısıyla konuşulması; 
budur konuşma, dialegesthai [διαλέγεσθαι] anlamında legein [λέγειν], yani karşılıklı 
konuşma. Karşılıklı konuşmanın zorunlu olarak bir diyalektik olup olmadığı, ne zaman 
olduğu sorusunu ise açık bırakıyoruz.Filozofların görüşlerini saptamak ve anlatmak, 
bir şeydir. Söylediklerini, yani ne hakkında söylediklerini, onlarla birlikte ayrıntısıyla 

24  Martin Heidegger, Nedir Bu Felsefe?, s. 22.
25  Martin Heidegger, Nedir Bu Felsefe?, s. 22.
26  Martin Heidegger, Nedir Bu Felsefe?, s. 24.
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konuşmak bambaşka bir şey.”27

Tekrardan başa dönerek diyebiliriz ki filozoflarla söyleşi onların “varolduğu 
kadarıyla varolanın ne olduğunu söylemek amacıyla varolanın varlığı”yla ilgilenme-
lerinden hareketle varolanın varlığının ne olduğuna ilişkin düşünmek ve söylemek, 
söyleşmek olmalıdır. Bu ise açıktır ki konuşma aracılığıyla olacaktır ve bizim konuş-
mamız, eğer felsefe olacaksa, bir şeye uygunluk, bir şeye karşılık gelme biçiminde 
olmalıdır: “‘Nedir bu felsefe denilen?’ sorusunun yanıtı, felsefenin yöneldiği noktaya 
uygun düşmemizde bulunur. Bu nokta da varolanın varlığıdır. Varolanın varlığına 
uygun düştüğümüzde, ta başından felsefenin bize zaten söylediği şeye,  felsefeye, yani 
Grekçe anlamıyla [φιλοσοφία (Philosophia)]’ya kulak veririz. Bu nedenle, varolanın 
varlığı ile uygunluğa, yani sorumuzun yanıtına ancak, felsefe geleneğinin bizi teslim 
ettiği, yani özgür kıldığı noktayla söyleşiyi sürdürerek ulaşırız. Felsefenin ne olduğu 
sorusunun yanıtını, felsefe tanımları hakkındaki tarihsel önermeler yoluyla değil, bize 
kendisini varolanın varlığı olarak aktaranla yapacağımız söyleşi yoluyla buluruz.”28

Peki bu uygunluktan anlaşılması gereken şey nedir? Metni izlemeyi sürdürdü-
ğümüzde Heidegger bizi metnin başında söyleyip geçtiği şeye geri döndürdüğünü 
görürüz. Bu geri döndürme kısaca anımsamamız için söylemek gerekirse felsefenin 
duygu durumlarından uzak olması gerektiği biçiminde dile getirilen ve bırakılan şeydi. 
Heidegger yeniden bu duygu durumuna, ruh hâline, Stimmung’a geri döner ve bu ruh 
hâlini felsefenin temeline yerleştirir: “Ama her şeyden önce, uygunluğun esas olarak 
uyumlu kılınmışlığına işaret etmek yeni bir buluş değil. Grek düşünürleri, Platon ve 
Aristoteles felsefenin, felsefe yapmanın insanın ruh hâli [Stimmung] (uyumlu kılın-
mışlık ve belirlenmişlik anlamında) dediğimiz boyutuna ait olduğuna zaten dikkat 
çekmişlerdi: ‘Platon şöyle diyor (Theaitetos 155d): Mala gar filosofu touto to pathos 
to thaumazein. Ou gar alle arkhe filosofias e aute. ‘Filozofu başkalarından ayıran bu 
pathos yani, hayrettir. Felsefenin başlangıcına egemen olan da budur, başka bir şey 
değildir. Pathos [πάθος] olarak hayret, felsefenin arkhe [ἀρχή]’sidir. Grekçe sözcük 
arkhe[ἀρχή]’yi en geniş anlamında düşünmeliyiz. Bir şeyin çıktığı noktadır arkhe 
[ἀρχή]. Ancak bu nokta çıkılırken geride bırakılmaz; arkhe [ἀρχή] daha çok, arkhein 
[ἄρχειν] fiilinin de ifade ettiği gibi, yöneten bir şeye dönüşür. Ameliyattan önce cerrah-
ların ellerini yıkamaları örneğinin tersine, hayret pathos [πάθος]u yalnızca felsefenin 
başlangıcında bulunmaz. Hayret, felsefeyi taşır ve egemendir ona.”29

Heidegger için bu hayret etme/thaumazein bir duygulanım/pathos’dır30 ve bu 

27  Martin Heidegger, Nedir Bu Felsefe?, s. 31-32.
28  Martin Heidegger, Nedir Bu Felsefe?, s. 33.
29  Martin Heidegger, Nedir Bu Felsefe?, s. 37-38.
30 πάθος [pathos]: İnsanın içinde bulunduğu çeşitli duygu durumları: zevk, aşk, acıma; duygu, tutku; bir 

kişide ya da şeyde olup biten; olay, kaza; birinin deneyimlediği şey, deneyim; kötü anlamda, talihsiz-
lik, felaket, üzüntü, ıstırap, acı; durum, koşul; retorikte, duygusalifade ya da eylem. Henry George 
Liddell&Robert Scott, A Greek-English Lexicon, Clarendon Press, 9. Baskı, Oxford 1996; Hjalmar 
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duygulanım olarak hayret etme, sadece bir kez yapılan ve daha sonrasında bir itici güç 
olması nedeniyle geride bırakılması gereken bir şey değildir. Tam tersine bu hayret 
etme felsefenin arkhē’sidir31 ve bu arkhē açıktır ki felsefeye, felsefe yapmaya baştan 
sona kadar egemendir Heidegger’e göre.

Peki nasıl bir şeydir bu hayret etme?32 Hayret ederken biz ne yaparız? Heideggerin 
sözleriyle: “Hayret ettiğimizde kendimizi tutarız (être en arrêt). Varolanın karşısında, 
var olması, başka türlü değil de, olduğu gibi olması karşısında adetâ gerileriz. Hayret, 
varolanın varlığı karşısında gerilemeyle de tükenmez, insan gerileyip kendisini tut-
tukça, adetâ hem önünde gerilediği şeye doğru çekilir, hem de eli kolu bağlanır bunun 
tarafından. O nedenle hayret öyle bir ruh hâlidir ki, varolanın varlığı bunun içinde 
ve bunun için açar kendisini. Hayret, Grek filozoflarının varolanın varlığına uygun 
düşmelerini sağlamış olan ruh hâlidir.”33

Böylesi bir hayretle başlayan ve bu hayretle de devam eden düşünme etkinliği, 
varolanın varlığına uyan bir dil, bir konuşmadır da aynı zamanda: “Varolanın varlığının 
seslenişine karşılık gelen, kendisini açıp geliştiren, özellikle benimsenmiş uygunluk 
felsefedir. Felsefe denilenin ne olduğuyla, ancak felsefenin nasıl, ne tarzda olduğunu 
öğrendiğimizde tanışırız; ancak o zaman biliriz sorunun yanıtını. Kendisini, varolanın 
varlığının verdiği sesle uyuma sokan uygunluğun tarzındadır felsefe. Bu uygunluk 
bir konuşmadır; dilin hizmetindedir. Günümüzde bunun anlamını kavramak çok güç 
bizim için, çünkü pek bildik dil tasarımımız tuhaf değişimler geçirmiştir. Sonuç olarak 
dil, şimdi bir ifade aracı olarak görünmektedir. Buna göre “uygunluk olarak düşün-
me dilin hizmetindedir” yerine, “dil düşünmenin hizmetindedir” demek daha doğru 
sayılıyor. Ancak her şeyden önce, günümüzde geçerli olan dil tasarımı Greklerin dil 
deneyimine olabildiğince uzaktır. Dilin özü, kendisini logos [λόγος]olarak gösterir 

Frisk, Griechisches Etymologisches Wörterbuch, Band 2, Carl Winter-Universitätsverlag, Heidelberg 
1960; Güler Çelgin, Eski Yunanca-Türkçe Sözlük, Kabalcı Yayınevi, 1. Baskı, İstanbul 2011. 

31 ἀρχή [arkhē]: başlangıç, baş, köken kaynak; başlangıçtan beri, ilk baştan, eskiden beri; yeniden, tek-
rar, yeni baştan; ana toplam; başlangıçta, ilk olarak; evvela, ilk önce, öncelikle; ilke, ilk ilke, unsur/
öğe;hareket noktası; ilk yer ya da ilk güç, idare, yönetim, iktidar, otorite, egemenlik; hükmetme/yö-
netme yöntemi; hükümdarlık, imparatorluk, krallık; hakimlik, devlet dairesi/makam; matematikte bir 
eğrinin kaynağı, kökeni; bir nehrin kolu; toplam, tüm; vücudun yaşamsal organları;yüksek memur 
[magistrate]. Henry George Liddell& Robert Scott, A Greek-English Lexicon; Hjalmar Frisk, Griec-
hisches Etymologisches Wörterbuch, Band 1; Güler Çelgin, Eski Yunanca-Türkçe Sözlük.

32 θαυμάζειν [thaumazein] fiili için sözlüklerde verilen karşılıklar ise şöyledir: θαυμάζω [thaumazō]: 
merak etmek, hayret etmek, hayrete düşmek, şaşmak/şaşırmak; şaşkınlıkla veya hayranlıkla bakmak; 
hayran olmak, hayran kalmak, hayranlık duymak,onurlandırmak, taparcasına sevmek. Henry George 
Liddell& Robert Scott, A Greek-English Lexicon; Hjalmar Frisk, Griechisches Etymologisches Wör-
terbuch, Band 1; Güler Çelgin, Eski Yunanca-Türkçe Sözlük. Bu fiil felsefeyle ilgisi içinde, felsefeyi 
başlatan şeylere, olup bitenlere ilişkin temel bir fiildir. Aristoteles’in bu konuda bilinen bir sözü şöy-
ledir: “insanlar şimdi ve başlangıçta hayrete düşme/şaşma aracılığıyla felsefe yapmışlardı.” [dia gar 
tothaumazeinhoianthrōpoikainynkaitoprōtonērkhantophilosophein.] Aristoteles, Metafizik, Çev.: A. 
Arslan, Sosyal Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 1996, 982B11. [Çeviri tarafımızdan değiştirilmiştir.]

33  Martin Heidegger, Nedir Bu Felsefe?, s. 40.
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Greklere. Ama, ne demektir logos [λόγος] ve legein [λέγειν]? Ancak bugün yavaş 
yavaş başlıyoruz logos [λόγος]’un çeşitli yorumları arasından başlangıçtaki özüne 
bakmaya. Gene de, dilin bu özüne asla dönemeyiz bir daha; ne de kolayca benimse-
yebiliriz onu. Buna karşılık, herhalde yapmamız gereken, Greklerin dil deneyimiyle, 
logos [λόγος]’lasöyleşiye koyulmak. Neden mi? Çünkü yeterli dil bilincimiz yoksa, 
üstün bir uygunluk olarak, söylemin seçkin bir tarzı olarak felsefenin ne olduğunu 
asla tam anlamıyla bilemeyiz.”34

Toparlayıp yeniden başa dönüp bir kez daha ve son kez bu sorunun anlamı üze-
rine bir kez de kendi kendimize düşündüğümüzde diyebiliriz ki: “‘metinleri anlamak, 
onları bir soruya yanıt olarak anlamaktır.’ Belki de bu en başta sorduğumuz ve sorunun 
çemberine kapılarak dönüp dolaşıp aynı yere vardığımıza işaret eder ve bize bir kere 
daha sordurur. Felsefe nedir?”35 Açıktır ki bir metne bir soruyla yaklaşmak ya da me-
tinden yeni sorular çıkarmak veya zaten baştan beri bizde olan sorulara yanıt bulmak, 
sorulan, sorgulanan her ne ise, onlar arasındaki bağı açık kılmak ya da yeni bağlar 
kurmaktır. Ve tam da bu yüzden felsefe nedir sorusuna verilebilecek belirginleşmiş 
ve açık kılınmış bir yanıt yoktur. Çünkü her felsefe nedir sorusu sorulan şeyi, yani 
felsefenin kendisini de çoğaltır. Düşünme ve sorma çabası artıkça, felsefenin neliğine 
ilişkin bu soru sorulmaya ve düşünülmeye devam edecek,  her sormayla ve düşünmeyle 
felsefe ve felsefe metni çoğalacaktır.

Velhasıl kelam, okumamızı şu sorularla toparlamaya çalışalım. Yeniden başa 
dönelim ve sorarak bitirelim. Heidegger’in felsefenin ne olduğuna ilişkin söyledikleri 
sizce Gadamer’in babasını ikna edip oğlu hakkındaki kaygılarını gidermiş midir? Ga-
liba Hayır! Heidegger’in felsefenin ne olduğuna ilişkin söyledikleri sizi ikna etti mi? 
Galiba Hayır! Heidegger’in felsefenin ne olduğuna ilişkin söyledikleri Gadamer’i ikna 
etmiş midir? Kesinlikle evet! Nereden mi biliyoruz? Çünkü Gadamer 100 yaşındayken, 
ölmeden hemen önce, tıp doktorlarının kendisine yaptığı söyleşi çağrısına uyarak, 
belki de felsefenin çağrısına uyarak, kamu önünde, tıp doktorlarının önünde yaptığı 
son konuşmada, Eski Yunanlıların sorduğu gibi, Heidegger’in yeniden dillendirerek 

34  Martin Heidegger, Nedir Bu Felsefe?, s. 44-45.
35  Metnin başından beri sorup durduğumuz bu soruya bir kez daha Heidegger üzerinden ancak onun 

erken dönem metinlerinden birinden hareketle bir yanıt daha vermeye çalışalım. Felsefenin bir bilim 
olmadığını temellendirmeye çalışırken bakın Heidegger nasıl bir akıl yürütmekte felsefe için: “Fel-
sefenin bir bilim olmadığını böyle yürekten beyan ettiğimizde karşı sual de aynı kararlılıkta kendini 
gösterecektir: Felsefe bir bilim değilse o hâlde nedir? Buna vereceğimiz cevap şudur: Felsefe tefel-
süfdür [felsefe yapmaktır/Philosophieren]. Buna karşı ‘iyi ama felsefe tefelsüfdür [felsefe yapmaktır/
Philosophieren] demek pek bir şey ifade etmemektedir, zira bu söz masa masadır demeye benziyor’de-
nilebilir. Doğru ama biz felsefe felsefedir demiyoruz, aksine felsefe tefelsüfdür [felsefe yapmaktır/
Philosophieren] diyoruz. Bu müsbet tezde netice olarak bir cevap yer almaktadır. Bu cevap da şudur: 
Felsefe –bilimin veya ‘edebiyatın’ ya da sanatın manası gibi– kendinden başka bir şeye istinad edi-
lerek tayin edilemez. Felsefe eğer tefelsüf [felsefe yapmak/Philosophieren]  ise felsefenin o zaman 
kendisiyle tayin edilmesi gerekmektedir.” Martin Heidegger, “Felsefe Ne Demektir?”, Hakikat Nedir? 
(Derleme), s. 31. Martin Heidegger, Einleitung in diePhilosophie-Gesamtausgabe Band 27, s. 15.
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sorduğu gibi, son bir defa daha τί ἐστιν [ti estin] diye soruyordu: τί ἐστιν [ti estin] Ağrı?
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SCHELLING’DE ÖZGÜRLÜK-TARİH İLİŞKİSİ

Musa Duman*

THE RELATION OF FREEDOM AND HISTORY 
IN SCHELLING’S THOUGHT

ABSTRACT
In this article, I examine some crucial links between freedom and history as 
thematized in Schelling’s thought. I argue that his approach to freedom can be 
best understood and characterized in terms of the ideal of human autonomy and 
self-determination, and his view of history as its unending evolution. Love plays a 
crucial role in this evolution. Love as the motility of self-revelation is the principle 
of the Absolute’s realizing and externalizing itself as nature and more definitively 
as history. Love is the principle that leads God giving himself to humanity as hu-
manity, embodying himself as freedom in the growing life of humanity in history 
and this happens necessarily against the darkness of material and empirical world, 
against the unconscious forces, against the matter which is the potential ground 
of evil becoming operative through human freedom.
Key words: Schelling, absolute, freedom, history, autonomy, self-determination, 
love, self-revelation, evil.

ÖZET
Bu makalede, özgürlük ve tarih arasında Schelling düşüncesinde tematize edilmiş 
olan kimi bağlantıları incelemekteyiz. Schelling’in özgürlüğe yaklaşımının en iyi 
bir şekilde insanın özerkliği ve öz-belirlemesi bakımından, tarih görüşünün ise 
bunun bitimsiz evrimi olarak, anlaşılabileceğini ve karakterize edilebileceğini öne 
sürmekteyiz. Bu evrimde sevgi hayatî bir rol oynuyor. Öz-açınsamanın devingen-
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liği olarak sevgi Mutlak’ın kendisini doğa ve daha tanımlayıcı bir anlamda tarih 
olarak gerçekleştirmesinin ve dışsallaştırmasının ilkesidir. Sevgi Tanrı’yı insanlığa 
insanlık olarak kendisini vermeye, kendisini özgürlük olarak insanlığın büyüyen 
hayatında, tarihte cisimleştirmeye götüren ilkedir. Bu ise zorunlu olarak maddi, 
empirik dünyanın karanlığına karşı, bilinçdışı güçlere karşı, insan özgürlüğü 
aracılığıyla etkiyen kötülüğün potansiyel zemini olan maddeye karşı gerçekleşir.
Anahtar kelimeler: Schelling, mutlak, özgürlük, tarih, özerklik, öz-belirleme, 
sevgi, öz-açınsama, kötülük. 

...

Giriş 

Schelling, insanın özerkliği fikrine dayalı Kantçı felsefi projenin önde gelen temsilci 
ve takipçilerinden birisi olarak ele alınabilir. Bilindiği üzere Kant felsefesinin temel 
ilgilerinden birisi de tarih problemidir. Tarihe bu yoğun ve canlı ilgi bir bütün olarak 
Kant sonrası idealist felsefenin karakteristik bir vasfıdır. Muhtemelen tarihe yönelik 
bu felsefi tutkunun vardığı en ileri ve uç ifade Hegel felsefesinde gözlemlenebilir. Öte 
yandan, Nietzsche ve Heidegger her ne kadar Alman idealizminin çizdiği ana hatlarıyla 
Kantçı paradigmayı büyük ölçüde reddetmiş olsalar da bakış açılarında tarihin işgal 
ettiği merkezî yer değişmemiştir. Kant’tan Habermas’a varan bu düşünme geleneğinde 
tarihe eşlik eden, tarih ve insan sorununun asli unsurlarından birisi ise hiç kuşkusuz 
özgürlüktür. Tarih ve özgürlük öylesine yakın ve köklü bir bağıntı içerisinde ele alın-
mıştır ki onların neredeyse eş sorunsallar olduğunu söylemek mümkündür. Kant’ın 
koyduğu ve Fichte’nin keskinleştirdiği genel çizgiye göre, bir yandan tarihi doğadan 
özgürlük ayırırken, öbür yandan özgürlük tarihsel olarak kendisini gösteren, gelişen ve 
olgunlaşan bir güç, insan olmanın en asli gücü olarak düşünülmüştür. Hegel’in mutlak 
bilme olarak “kavranmış tarih” (begriffene geschichte) düşüncesinde özgürlüğün öz-
bilinci ile tarihin tamamlanması özdeşleştirilir. Akla ve ilerlemeye duyulan bu sınırsız 
güvene karşı ortaya çıkan ve hızla yayılan tepki 19. yüzyılın ikinci yarısından sonraki 
kıta felsefesinin (Schopenhauer’dan, varoluşçuluğa, oradan post-modernizme) önemli 
bir damarını temsil eder. Nietzsche ve Heidegger bu bakımdan kritiktir. Nietzsche 
aklın öz-yeticiliğine dayalı içi boş bir özgürlük retoriğini değil, kader sevgisini (amor 
fati) hayatı evetlemenin en yüksek ilkesi olarak görüyordu. Heidegger ise özerklik ve 
öz-belirleme düşüncesine dayalı, yani kabaca özne metafiziğince ana hatları çizilmiş 
bir özgürlük tasavvurunu reddetti. Özgürlük şeylerin bize en başta sunulu açıklığı idi, 
insanın hakikatin içerisine doğmuş, bırakılmış olmasıydı. Bu nedenle özgürlük insana 
değil, insan özgürlüğe aittir. Yine de modernist-Kantçı pozisyonun Marx’tan Haber-
mas’a, Pozitivizm’den Liberalizm’e geniş bir düzlemde bir şekilde çekiciliğini hep 
sürdürdüğünü söylemek gerekir. Buna göre, tarih özgürlüğün gelişim sahasıdır. Marx’ın 
tarih teorisi esas itibariyle bu ilerlemeci özgürlük fikrinin materyalist bir savunusudur. 
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Habermas tam özerk bir eylemci olarak rasyonel özne fikrini, onun kendisini inşası 
olarak tarihi ve eşzamanlı olarak onun doğa ve dünya hâkimiyeti idealini felsefesinin 
merkezine yerleştiren Modernizm’in son teorisyeni, son havarisi olarak karşımıza 
çıkar. Bunu yaparken Hegel ve Marx kadar Schelling’den de ilham alır.

Şimdi Schelling bu iki ana eğilimce karakterize edilen gelenek içerisinde kritik bir 
yer işgal eder. Schelling’in özgürlük ve tarih bağlamındaki metafizik fikirleri her iki 
eğilim üzerinde de köklü etkilere sahip olduğunu biliyoruz. Aynı etki bugün Zizek’in 
post-modernizme bulanmış psikanalitik perspektifi için de geçerlidir. Bu durum Sc-
helling’in özgürlük problemi etrafında dönen pozisyonunu çok ilginç ve bir o kadar 
da tartışmalı kılıyor; Schelling bir yandan sezgilenen varoluşun tikelliğini kavramın 
genelliğine indirgemek istemezken, öte yandan aklın ve bilimin (wissenchaft) sistem 
talebinden vazgeçmekten yana da değildir. Keza, bir tarafta özgürlüğün dışlayamayacağı 
imkânsallık (contingency), diğer tarafta aklın gerektirdiği, olanın başka türlü olmasına 
izin vermeyen zorunlu yasalar. Bir tarafta, bilinçdışı organik güçleri düşüncenin arda-
lanına yerleştirirken, öbür yanda öz-bilince yönelik vurgu. Açıkçası, kariyeri boyunca 
ortaya attığı çok sayıda felsefi pozisyon bu gerilimin damgasını taşır. Muhtemelen en 
ciddi soru şu olmalı; transandantal felsefi yaklaşım ve yöntem içerisinde özgürlük ve 
tarihe gerçek bir yer olabilir mi? Burada sunacağımız tartışmanın gayelerinden birisi bu 
sorunun bir şekilde izini sürmek. Ayrıca, Schelling’in özgürlük ile tarih arasında tespit 
ettiği ilişkiler ya da özgürlüğe dayalı tarih yorumu ve özerkliğe dayalı özgürlük yorumu 
Kantçı felsefe projesini daha derinden tanıma adına ilginç ipuçları sunuyor. Dolayısıyla, 
bu makalede yapmaya çalışacağımız başlıca şey Schelling’in Transandantal İdealizm 
Sistemi’ne (System des Transcendentalen Idealismus, 1800)1 ve Özgürlük Makalesi’ne 
(Freiheitsschrift, 1809)2 bakmak suretiyle kendisinin varmış olduğu felsefi sonuçları 
genel olarak söz konusu özerklik projesi temelinde tartışmak olacak. 

Özgürlüğün Bitimsiz Evrimi: Tarih

Schelling’in insana bakışı, güçlü bir şekilde, Kantçı ahlâkî rasyonalite ile hıris-
tiyan teolojisinin bir sentezini yapmaya çalıştığı izlenimini uyandırır. Transandantal 
İdealizm Sistemi bu girişimin tipik bir belgesidir. Metafizik moment geriye, öznenin 
kendi üzerine transandantal bilgisine gidilerek kazanılmaya çalışılır, fakat kısa sürede 

1 F. W. Joseph von Schelling, System of Transcendental Idealism, Ing. trans. P. Heath, Charlottesville, 
University Press of Virginia, 1978. 

2 F. W. Joseph von Schelling, Philosophical Investigations into the Essence of Human Freedom, Ing. 
trans. J. Love and J. Schmidt, New York: Suny Press, 2006; Almanca orijinali, Philosophische Unter-
suchungen über das Wesen der Menschlichen Freiheit und die damit Zusammenhängenden Gegens-
tände, Sämmtliche Werke I/7 içinde, ed. K.F.A. Schelling, I Abtheilung Vols. 1-10, II Abtheilung Vols. 
1-4, Stuttgart: Cotta, 1856-61.
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Schelling transandantal (dolayısıyla hakiki anlamda metafizik) bakış açısının daha asli 
bir noktada, her türlü ayrımın öncesinde ve ötesinde yatması gerektiği kanısına varır. 
Bu keşfi özdeşlik felsefesi geliştirir. Özgürlük Makalesi her şeyin merkezi ve kaynağı 
olan tanrısalın karanlık zeminini özgürlük olarak tespit eder ve böylece özgürlüğe 
mutlak bir ilke olarak yer açmak ister. Bu bağlamda, Schelling her türlü yaşam ve 
açınsamanın (offenbarung) kalbindeki özgürlüğün, bu gizemli, karanlık tanrısal ira-
denin, insanın özerkliğinde en üst dışavurumuna ulaştığını iddia eder ve bunu tarihsel 
ilerleme kavramı ile bağlantılandırır. Aşağıda da ele alacağımız gibi, bu, Schelling 
felsefesindeki bir başka gerilim noktasına tekabül eder; diğer Alman idealistleri gibi 
özerklik idealine sonuna kadar bağlıdır, ancak aynı zamanda özgürlüğün karanlık 
kaynaklardan geldiğinin de farkındadır. 

Şu hâlde, bu özgürlük anlayışının merkezinde özerklik fikri bulunuyor. Kant-
çı özerklik (autonomie) kavramı insanı özünde (eylemsel) zihin/akıl varlığı olarak 
tasavvur etmekte temelini bulur. Ahlâkî bir varlık olmakla akıl varlığı olmak bir ve 
aynı şeydir ve bu akıldışı her şeyin (beden, eğilimler ve doğa) karşısına konmuştur. 
Akıl sadece bedene ve doğaya (empirik dünyaya) karşı kendini etkin bir şekilde ko-
numlandırabilen ya da konumlandırabilecek bir güç olarak değil, aynı zamanda tarih, 
dil, toplum ve kültür gibi unsurlardan da bağımsızlık içerisinde eyleme kapasitesi 
olarak tasarımlanmıştır. Kant’ın “Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih 
Düşüncesi” (1784) başlıklı makalesinde tarih, insandaki akılsal güçlerin antagonistik 
bir gelişim çerçevesinde oluşmasının, potansiyelden fiile taşınmasının hikâyesi diye 
betimlenmişti. Bu tabiatın planıdır ve insanların bireysel hırs ve arzularını kendi amacı 
için kullanarak her hâlükârda gerçekleşecektir. Aklın ilerlemeci karakterinin talep ettiği 
dinamizm (antagonizm) “arkadyalı çobanlar” olmamıza izin vermiyor. Kant’ın tarih 
üzerine yazılarında doğaya atfedilen bir tür yaratıcılık (ki Yargıgücünün Eleştirisi’nin 
temelinde yatar) ile aklın neredeyse tanrısal karakteri –ki Pratik Aklın Eleştirisi’ne 
hâkimdir– arasında köprüler kurulmaya çalışılır. Ahlâk (moralität) kendi ilkelerini 
ve yasalarını koymak ve gerçekleştirmek için aklın kurduğu bir öz-disiplindir. Akıl 
insan tekine yönelik mutlak “saygı” hissine sahip olmamızı talep eder, çünkü insan 
akıl sahibidir, kendine yasa-koyucu varlıktır, dolayısıyla onur sahibidir. Akıl insan 
toplumlarında gerçekleşmeli, insan hayatına mutlak belirlenimini vermelidir. Bunun 
önündeki tek engel bedenden gelen eğilimlerdir (neigung), tutkulardır, son analizde 
maddi, empirik dünyadır. Bu nedenle, tarih insanoğlunun bedensel olana karşı işleyen 
ve ilerleyen rasyonel/ahlâkî gelişimidir. Erek, evrensel-küresel bir hukuk etrafında 
toplanmış kozmopolitan bir dünya olmak zorunda. Deyim yerindeyse, tarihin önünde 
duran görev budur. Bir akıl idesi olarak bu görevin amacına bitimsiz bir ilerleme ile 
ancak yakınlaşabiliriz (approximation by an unending progress3). Aristoteles’in insanı 

3 “Ebedi Barışa Doğru”, Practical Philosophy, İng. çev. M. Gregor, Cambridge: Cambridge U. Press, 
1999, s. 351. Ayrıca bkz. “Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel bir Tarih Düşüncesi”, 6. Önerme, 
Tarih Felsefesi: Seçme Metinler, haz. D. Özlem ve G. Ateşoğlu, çev. Uluğ Nutku, İstanbul: Doğu Batı 
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“zoon logon ekhon” olarak saptayan savı, burada tamamen ahlâkî bir özde yeniden 
formüle edilir, öte yandan Platon’un bedene karşı mücadele ile ulaşılan erdem/bilgi/
ruhsal arınma fikri, protestan motivasyonlara sahip bir görev ahlâkı içerisinde –euda-
imonistik unsurlardan arındırılarak– yeni bir kılığa bürünür. Tanrı’nın/doğanın planı 
olarak bu tarihsel teleolojinin kalbi olan insanlığa verili nihai gaye, kozmopolitan akıl 
dünyası ise ezelî hıristiyan özlem olan “Tanrı şehri” (civitas dei) fikrini bize kolaylıkla 
çağrıştırıyor.

Öyle görünüyor ki Schelling tüm bu unsurları Kant’tan miras alır; bilginin ve 
ahlâkın temel prensiplerini zihnin spontanlığından ve özerkliğinden türetmek, aynı 
zamanda bunu zihnin tarihsel gelişimine ve mutlak birliğine yapılan bir vurgu ile birleş-
tirmek. Fakat, düşüncesinin hıristiyan çerçevesi ve güdüleri konusunda çok daha sarih, 
çok daha sistematik bir tavır takınır. Esasında bu hıristiyan arka-planı bir “metafizik” 
olarak kendi felsefi yorumunca yeniden sahiplenir. Bu bizi Kant eleştirisine ve bunun 
Schelling’in özgürlük mefhumuna nasıl yansıdığını soruşturmaya götürüyor. Bilindiği 
üzere, Kant sonrası –hatta Kant hâlâ hayattayken– yürütülen felsefi tartışmaların ana 
noktası “kendinde şey” problemidir. Fichte ile birlikte, kendinde şeyler fikrinin reddi, 
zihnin tek gerçeklik olarak kabulünü beraberinde getirdi. Fichte bu yaklaşımı ahlâkî 
bir “ego metafiziğine” dönüştürdü. Kalkış noktası esasen Pratik Aklın Eleştirisi’ydi. 
Sonuç Kantçı dualitelerin (özne-nesne, zihin-tabiat, akıl-eğilim vb.) daha da radikalize 
edilmesiydi. Schelling 1790’ların sonlarına dek, “saf ego”yu doğaya (ego olmayana) 
karşıtlığı içerisinde gerçekliğin ilkesi olarak gören Fichteci perspektifin etkisindedir 
(Vom Ich als Prinzip der Philosophie bu dönemi belgeler). Kendi transandantal idealist 
felsefe sistemi Mutlak’ın deneysel dünyadan bağımsız ben bilincine (öz-bilinç) verili 
olduğu, hatta bizzat bu bilincin esasını oluşturduğu fikrine dayalıdır; saf ego olarak 
Mutlak kendini tümüyle yabancı bir şeye, doğaya karşıtlık içerisinde anlar. Fakat 
Schelling giderek, Spinoza’nın da etkisiyle, bu düalist çerçeveyi aşmaya yönelir; 
tabiatı zihnin içerisine dahil etmek, onun gelişiminde bir aşama olarak görmek ister. 
Transandantal İdealizm Sistemi’nden başlayarak Schelling’in tüm felsefi kariyerini 
karakterize eden tez şudur; Mutlak, tüm ayrımlardan, ikiliklerden, çokluktan uzak, 
bilinçten daha asli bir düzeyde duran bir mutlak özdeşlik (ya da “mutlak-özdeş-olan,” 
das absolut-Identische) olarak anlaşılmalıdır. Bu nedenle, ayrımsızlık olarak Mutlak 
ayrımlarla çalışan bilinç edimlerine ve kavramsallaştırma çabalarına kapalıdır. 

Mutlak özdeşlik olarak Mutlak’a nüfuz, özel türden bir mistik sezgiyi, sanatçılara 
has deneyimsel bir yolu gerekli kılar ki bu da onun herkese değil, sadece özel insanlara 
açık olduğunu ima eder. Burada Kant’ın Yargıgücünün Eleştirisi’nin derin etkisini 
görmek mümkün, özellikle de Kant’ın “deha” (genie) yorumunu.4 Mutlak özdeş olanın 
asli fiili özgürlüktür ve bu en yüksek düzeyde mistik ve sanatsal yaratıcılıkta kendisini 

yay., 2006, s. 30-47.
4 Bkz. Schelling, System of Transcendental Idealism, s. 235-236.
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gösterir. Sezgi ve hayal gücü kavramsal yaklaşımın analitik, ayrıştırıcı karakterine 
zıt olarak özel bir önem kazanır. Kant’ın sanatsal yaratıcılık için koyduğu hayal gücü 
(einbildungskraft) ve dimağ (verstand) arasındaki ahenkli birliktelik ya da işbirliği ger-
çekte felsefi etkinlik için de temel ölçüye dönüşür. Aşağıda da göreceğimiz gibi, buna 
göre özgürlük ve yasallık birbirlerinden ayrı düşünülemezler, birbirleri için vardırlar. 
Tek başına yasallık Mutlak’ın tarihsel hayatının en içsel karakteristiği olan yaratıcı 
tecelli (offenbarung) için yeterli değildir. Öte yandan, hıristiyan Tanrı’sı kendisini salt 
kavramlara veriyor olamaz. “Bilim Olarak Felsefenin Doğası Üzerine” (1821) yazısının 
kapatış cümlesiyle söylersek “Saf olan, kendisini yalnızca saf olana açar.”5 Burada saf 
olan dâhidir ve Mutlak’ın kendisini açınsamasına mazhar olan onun akli kriterlerle 
ölçülemeyecek sezgisel (dini-sanatsal-mistik) dehasıdır. Dolayısıyla, tanrısal olanın 
kendisini açtığı akıldışı karanlık boyutlar da insan tecrübesinin evreninde hayatî ve 
kritik bir işlev ile karşımıza çıkıyor. Özgürlük artık burada tanrısal olanın kavranamaz, 
hesaplanamaz, kestirilemez, kavram ve bilinç için karanlık kalması gereken açılımının, 
bizzat insan tecrübesi ve hayatının uçurumsu özünü temsil ediyor.

Fakat tanrısal olan, kendi fenomenleri (kendi gölgesiz ışığı) arkasında gizlenen 
mutlak özdeşliği içerisinde,6 insan tecrübesi ve hayatının evreninde, bu özgürlüğün 
uçurumsu alanında, gerçekleşmek de ister. O, bir bakıma Plotinus’un Bir’i, fakat öte 
yandan tarihte ve insanda tahakkukunu arayan, Hıristiyanlığın kişisel Tanrı’sıdır. 
Bu gerçekleşme belirleme (bestimmung), kendi formunu kazandırma, kendi özünce 
biçimlendirme demektir. Fakat tanrısal form insanın en başından beri zaten özüne 
aittir. İşte bu nedenle insan özgürlük varlığıdır. Eski Ahit insanın Tanrı suretinde ya-
ratılmış olduğunu söyler (Yaratılış 1: 26). Ya da daha popüler ifadesiyle insanlar Tanrı 
babanın çocuklarıdırlar. Nitekim Tanrı’nın oğlu olan İsa esasında tüm insanlığı temsil 
eder. Şu hâlde, tarih bireyin olmasa da insanlık türünün içkin tanrısallığının tedricen 
gerçekleşeceği bir düzlemdir, bu gerçekleşme Tanrı’nın düzenini, tanrısallığın şeylere 
hâkimiyetini kuracaktır. Schelling bu Hıristiyan antropolojiden hareketle şunu da net 
bir şekilde ifade eder; tarihin amacı olarak bu gerçekleşme bir “kader” (schicksal) 
olarak tarihe zaten verilmiştir. Özgürlüğü anlayacaksak kader temelinde anlayacağız. 
Bir diğer deyişle, Hıristiyanlığın inayet (vorsehung) öğretisi tarihte tanrısallığın insanî 
olanla buluşması ve birleşmesinin (içsel) “zorunluluğu” temelinde yorumlanmalıdır. 
Benzeri bir izlek daha örtük bir biçimde de olsa Kant’ta da var; aklın regülatif ilkeleri 
tarihe “teleolojik” bir süreç olarak bakmamızı gerektirir. “Telos”, akılsal/tanrısal olanın 
toplum hayatında bir bütün olarak hâkim olmasıdır.7 Schelling’e göre, tarihin anlaşılırlığı 
bu teleolojik perspektifi talep eder, ancak unutulmamalıdır ki bir idealist pozisyon için 
“anlaşılırlık” dışsal ve mevzi bir şey değildir, aksine eğer gerçeklik dinamik spiritüel 

5 Schelling, “On the Nature of Philosophy as Science”, German Idealist Philosophy, haz. R. Bubner, 
London: Penguin, s. 243.

6 System of Transcendental Idealism, s. 209.
7 Kant, “Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi,” 2. Önerme.
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bir ilke (geist) ise anlaşılırlık gerçekliğin doğası (ya da hareketi ve tezahürü) için özsel 
bir şey (geist als das intelligible) olmalıdır. Gerçekliğin kendini oluşturma hareketi 
(tarih) gittikçe daha yüksek ve tam bir anlaşılırlıkta kendisini göstermelidir. Fakat 
Schelling –örneğin Hegel’den farklı olarak– bu anlaşılırlığı tamamen kavramsalcı bir 
özde (“kavramın emeği” olarak) yorumlamaktan kaçınır; söylenemez olanın (mutlak 
özdeşin, tanrısalın) kendisini duyurduğu ve muhafaza ettiği sanatsal ve mistik “sezgi” 
ve bu sezginin içerdiği kavramlara gelmeyen bir anlamanın ve anlaşılırlığın merkezî 
bir rolü olmalıdır. Bu sayededir ki sanat eseri zihince idrak edilemeyeni “gösterebilir”. 
Özgürlük kavramsallaştırma gücüyle insanın kendisine ve şeylere hâkimiyeti değildir, 
aksine eğer insanı ve doğayı tanrısal olanın tezahürü bakımından idrak edeceksek, hem 
insanda hem de şeylerde kavramın, onun getirdiği genelliğin hâkimiyetine direnen, 
kendini asla ona açmayan karanlık bir esas olduğunu görmeliyiz. Aşağıda Özgürlük 
Makalesi bağlamında daha ayrıntılı bir biçimde tartışacağımız gibi, karanlık boyut 
Mutlak’ın bizzat temelinde bulunan bir unsur olarak kendisini tarihte açınsamasında, 
bir kader olarak insanlığın tarihsel hayatının zorunluluğunda kendisini göstermelidir. 
Tarih bir sanat eseridir, bir trajedi oyunudur ve bir trajedinin ima ettiği zorunluluk ve 
kaçınılmazlık açısından ele alınmalıdır, insan eylemselliğinin idealitesini temsil eden 
“ödev” mefhumu bile ancak bu şekilde anlamlı hâle gelebilir.8 Ama Schelling bu trajik 
performansta her bireyin kendi rolünü yine de kendisinin yazdığında ısrar eder.9

Aslında Schelling için temel problem, büyük oranda, söz konusu zorunlulukla 
özgürlüğün nasıl telif edileceğidir, yani Mutlak’ın kendisini gerçekleştirmesindeki 
içkin zorunluluk (gizli bir zorunluluk olarak “tarihin transandantal zorunluluğu”10) 
ile bu gerçekleştirmeyi getirecek olan özgür fiillerin, Mutlak’ın özgür hayatının nasıl 
uzlaştırılabileceği. Schelling’in özgürlük ve tarihe bakışı bu çaba etrafında şekillenir. 
Esas itibariyle, Schelling zorunluluk ve özgürlüğün doğru anlaşıldıklarında aynı şeyler 
olduğunu söyleyerek Gordiyon’un düğümünü çözmeye yönelir. Özgürlük neticede 
Mutlak’ın kendini açınsaması ile ilgili, tarih de doğa da (yani fenomenal dünya) bu 
tezahürün alanıdır. Mutlak, son aşamada yurdu tarih olan bir organizma metaforuyla 
düşünülebilir; büyüyen, açılan, yeni biçimler alarak olgunluğuna doğru yürüyen bir 
açınsama, bir kendini belirleme hayatı. Bu organizmal oluşum sürecinde, doğa Mutlak’a/ 
ruha ait, ancak bilinç-öncesi yani tarih-öncesi düzeyi temsil ediyor; doğa bilinç-öncesi 
güçlerin alanı, ancak bu güçler en nihayetinde bilince yol veriyorlar, bilince tekamül 
ediyorlar, böylece insan ve tarih başlıyor. Bununla birlikte, yine de insanda doğadan 
yani bilinç-öncesi, içgüdüsel aşamadan bir şeyler hep kalıyor. Bu demektir ki insanı 
anlayacaksak bunları hesaba katmalıyız. İçgüdülerin rolüne ilişkin bu vurgu Kant’ta da 
vardı. Kant içgüdü-akıl ikiliği temelinde bu noktaya yaklaşmakla kalmamıştı, akıl ile 

8 System of Transcendental Idealism, s. 205.
9 A.g.e., s. 210.
10 A.g.e., s. 202.
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gizli zorunluluğu da özdeşleştirmişti.11 Schelling’e göre, bu organizmal model doğayı 
mekanistik anlamda bir zorunluluk alanı olarak görmekle bağdaşmaz. Dolayısıyla, 
hem doğada hem de insanda özgürlüğün ve zorunluluğun çeşitli dereceleri var, zira 
“her nerede iştiha ve arzu varsa, zaten bir tür özgürlük vardır”.12 O hâlde, insan tam 
anlamıyla bir bilinç varlığı değildir. Kant insanın tam bir bilinç ve akıl varlığı olma 
yolunda ilerlediğini söylüyordu. Dahası, ilerlemenin tam olarak anlamı buydu. Bunu 
Hegel’in aksine, Schelling benimsemiyor. İnsandaki bu doğa unsurunu silemeyiz, aksine 
egonun ve bilincin tüm güçleri bir şekilde doğaya dayanır.13 Bilinç ve bilinçdışı sadece 
teori düzeyinde ayrılabilecek bir organik bağ, bir eşyaşam (symbiosis) içerisindedirler. 
Bilinç ve bilinçdışının bu eşyaşamsallığı tarihsel dinamizme (en yüksek anlamda ise 
sanata) içkindir, önverilidir. 

Mutlak özdeşlik olarak Mutlak, bilincin de bilinçdışının da ortak temelidir, öz-
deşliğidir; yani özgürlük ve zorunluluğun bir ve aynı şey olduğu asli zemindir. Tarih-
teki yasallık ve belirlenmişlik (tanrısal öngörü ve plan) onu aklın yönetmesinin bir 
sonucudur,14 ama (kendinde) akıl (Intelligenz an sich) türün gelişim hikâyesi (senaryo) 
olarak kendisini gösterir ve bu her bireyin eylediği fiillerde tamamen özgür olduğu 
gerçeğiyle çelişmez. Aksine, Leibniz’i yankılayan bir tarzda, Schelling akıl (zorunlu-
luk, yasallık, mutlak nesnellik, bilinçdışı, tanrısal öngörü) ve özgür eylem (özgürlük, 
mutlak öznellik, bilinç) arasında “önceden tesis edilmiş bir uyumun” olduğunu iddia 
eder. Bu uyumun kaynağı her ikisin de asli zemininin mutlak özdeş-olanda yatmasıdır 
ve buradaki kökensel özdeşlikleridir. O zaman, tarih ve özgürlük mutlak-özdeş-olan 
olarak Mutlak’ın perspektifinden yeniden inşa edilmelidir ve bu inşa, mutlak özdeşlik 
saf öznel momentten (Fichte’nin saf egosu) daha asli olduğu içindir ki artık öznenin 
perspektifi değildir. 

Dolayısıyla, gerçeklikle ilişkimizde öznel moment asli moment değil, kaldı ki 
Fichte’den ayrılarak Schelling gerçekliği (kendinde şeyi) artık salt öznellik olarak 
düşünmeye yanaşmaz. Yukarıda söylediğimiz gibi, özne-nesne karşıtlığının aşılması, 
tüm doğanın/nesnelliğin de gerçekliğin içerisine dahil edilmesi gereklidir. Bunun yolu 
ise gerçekliği, Mutlak’ı özne ve nesnenin özdeşliği olarak tasavvur etmek; öylesine 
bir özdeşlik ki her türlü özne-nesne, bilinç-dünya ilişkisini önceleyen ve aynı şekilde 
ilk başta temellendiren asli birlik. Bu bizi Schelling ile Hölderlin arasındaki ilişkiyi 
daha ciddiye almaya götürüyor, özellikle “Yargı ve Varlık” yazısını. Schelling’de her 
türlü yüklem ve yargının ötesindeki mutlak-özdeşin Hölderlin’in varlığı (sein) ile aynı 
şey olduğu açıktır. Schelling varlık kelimesini kullanmaz çünkü onu Spinozistik töz 

11 Bkz. “Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi” ve “İnsanlık Tarihinin Tahmini 
Başlangıcı”, Tarih Felsefesi: Seçme Metinler içinde.

12 Schelling, The Essence of Human Freedom, s. 43.
13 Andrew Bowie, Aesthetics and Subjectivity: From Kant to Nietzsche, Manchester: Manchester U. 

Press, 2003, s. 103.
14 System of Transcendental Idealism, s. 208.
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temelinde anlar ve bu anlamda o kesinlikle asli olamaz; çünkü o asli olduğunda, yani 
başlangıç noktası olduğunda özgürlüğe yer olamaz.15 Ama eğer başlangıç noktasını 
özgürlük oluşturacaksa, öz-bilinç esas olmalı ve gerçeklik öz-bilincin sınırsız bir üret-
me faaliyeti, ezelî-ebedi bir oluş olarak düşünülmelidir.16 Fakat eğer felsefi düşünme 
özgürlük fikri etrafında gelişecekse, özgürlüğün sistemi olacaksa (bir diğer deyişle, 
konusu Mutlak’sa), açıktır ki o empirik dünya ile ilgili olamaz. Tam tersine o, empirik 
dünyanın sistematik olarak aşılmasını gerektirir. Felsefi düşünme empirik (koşullu, 
sonlu, maddi) nitelikleri, ilişkileri ve ayrımları ne ölçüde dışarıda bırakmayı başarır-
sa, o ölçüde mutlak özdeşlik olarak Mutlak’a yaklaşabilir. Zira Mutlak yüklemsizdir, 
hiçbir yüklemle tavsif edilemez. Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, söz konusu felsefi 
çaba ayrımları aşmayı içermesi bakımından kavramsallığa değil, bakışa/sezgilemeye 
(anschauung) dayalıdır. Ancak Mutlak’a giden bu sezgileme yolu sonlu olanın değil-
lenmesinde toplandığı için bir via negativa’dır, negatif bir karakterdedir. Özgürlük 
Makalesi bir adım daha öteye gider ve hiçbir yüklemin ve hiçbir ayrımın kendisi için 
geçerli olmadığı, hiçbir temelle temellendirilemeyecek olan Mutlak’ı esasen temelsizlik 
(ungrund) olarak yorumlar.17

Hölderlin’le bir diğer kesişme noktası ise sanatın varlık duyuşundaki hayatî fonk-
siyonu. Hölderlin, Schelling ve Hegel’in birlikte kaleme aldıkları “Alman İdealizminin 
En Eski Sistem Programı” (1796) olarak bilinegelen metinde şiir insanlığın ebedi 
öğretmeni olarak belirir ve duyusal/ sanatsal bir dine çağrı yapılır. Sonraki yıllarda 
Hegel sanatın aklın diyalektik gelişimi içerisinde aşılmış, geride bırakılmış bir aşama 
olduğunu iddia ederken Hölderlin ve Schelling’den köklü bir şekilde ayrılır. Dolayısıyla, 
sanat anahtar bir önem ve misyonla beliriyor.18 Schelling’in şu kritik cümlesine dikkatle 
bakalım: “Sanat tekrar ve tekrar felsefenin dışsal bir formla asla tasvir edemeyeceği 
şeyi bize anlatır, yani eylemde ve üretimdeki bilinçdışı öğeyi ve onun bilinçle olan 
asli özdeşliğini”,19 yani bir anlamda, zorunluluk ile özgürlüğün asli özdeşliğini anlatır. 
Sanatçı Mutlak’ın alanından, insanın da en içsel düzeyde dahil olduğu bu karanlık 
alandan bir şeyler getiren, bir şeyleri açığa taşıyan kişi ve bu “yaratıcılık” dediğimiz 
şeyin asli anlamını oluşturuyor. O zaman bu yaratıcılık, Mutlak’ın tarihsel tezahürü, 
bilinçdışını talep ediyor ve bilinçdışını bilincin asli unsuru olarak talep ettiği oranda 
sanatı talep ediyor ve yine bu nedenle felsefeyle sanatın kardeşliğini talep ediyor. 
Sanatsal deneyim felsefi idrakin en yüksek ve ayrıcalıklı organı olmalıdır.20

Bu noktadan bakıldığında, Schelling’in tüm modern felsefeyi karakterize etti-

15 A.g.e., s. 33.
16 A.g.e., s. 32.
17 The Essence of Human Freedom, s. 68-69.
18 Hölderlin’in genç Schelling üzerine etkisi üzerine geniş bir tartışma için bkz. Leonardo V. Distaso, 

Paradox of Existence, Dordrecht: Kluwer Ac. Publishers, 2004, s. 17-36.
19 System of Transcendental Idealism, s. 231.
20 A.g.e., s. 231.
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ğini düşündüğü refleksiyon temelinde hakikati kurma fikrini kabul etmesinin neden 
zor olduğu daha kolay anlaşılıyor. Refleksiyon bize sadece öznel ve nesnel kutup-
lar arasında bölünmüş bir dünyayı veriyor. Felsefe Tümün/Tanrı’nın sezgisinde ya 
da özgürlükle aynı şey olan Mutlak’ın bizdeki öz-etkinliğinde, toplanıyor, hâlbuki 
refleksiyon ayırma-gücünün (verstand, dimağ) faaliyetidir. Bu, felsefenin temelde 
özgürlükle ilgili olduğu anlamına gelir, refleksiyonda ise özgürlük yoktur.21 Schelling 
sonraki yıllarında Kant’ın (ve aynı zamanda Fichte’nin) felsefeyi sadece deneyimleyen 
özne ile sınırlandırma girişimini reddetti ve geleneksel metafiziğe dönmeye yöneldi. 
Sonsuzdan sonluya pürüzsüz bir geçiş yok; “sonlu” (duyusal, maddi, doğal) ancak 
Mutlak olandan radikal bir kopuş olarak düşünülebilir. İnsan ve tarih de Mutlak’tan 
bu kopuş ya da “düşüş” (abfall) çerçevesinde ele alınmalıdır.22 Schelling’in “düşüş” 
kavramı hiç şüpheye yer bırakmaksızın Platonik-Hristiyan gelenekten kaynağını alır. 
Arka planda Adem ve Havva’nın cennetten kovuluşu ve asli günah öğretisinin oldu-
ğunu biliyoruz.23 Özgürlük ve tarih de bu düşüşün bir fonksiyonu olarak görülebilir, 
yani insanın beraberinde getirdiği, kökendeki kötülük ve günahın.24 Ancak sadece 
insan değil tüm doğa bu düşüşün bağlamına aittir. Doğada gelişse de özgürlük kendi 
yuvasını insanda bulmuştur; özgürlük Mutlak’ın yaşam alanıdır.25 Ama varılacak nokta 
hiçbir zaman nihayete varmayacak bir tür eve geri dönüş, tanrısal olana tekrar varma, 
tanrısal olanla tekrar bir olmadır, her ne kadar bu kurtuluş (erlösung, redemption) 
hikâyesi öte-dünyasal tonlarından arındırılmış, seküler bir kılıfa sokulmuş olsa da. 
Şimdi eğer özgürlük ve dolayısıyla Mutlak, var olmaya devam edecekse, tarih hiçbir 
zaman bitmemeli, mutlak sentez hiçbir zaman gerçekleşmemeli,26 Mutlak hiçbir zaman 
nesneleştirilememeli, ama tarih ona doğru yürümeye devam etmeli. Dolayısıyla, her 
şeyin kaynağı Mutlak’ta ve Mutlak’a bir geri dönüş arzusu tüm sonlu varlık âlemini 
karakterize ediyor. Schelling, Transandantal İdealizm Sistemi’nde bu geri dönüşü 
“öz-bilincin tarihi” olarak yorumlar. Hegel gibi Schelling de bunu Mutlak’ın (ya 
da İdea’nın) sonlu olanda dışsallaşması, cisimleşmesi, yani sonlu olanı belirlemesi 
olarak görür, ama Mutlak’ın tahakkuku olarak tarih için diyalektik yöntemi içkin ola-
rak yetersiz bulur.27 Özgürlük Makalesi’nde mutlak ayrımsızlık (indifferenz) olarak 
Mutlak’ın karşıtların dolayımının bir sonucu olmadığını, aksine her türlü karşıtlığın 

21 Schelling 1798 tarihli bir mektubunda şunu söyler: “Özgürlük insanlığın en yüksek iyisidir; fakat 
sadece iradenin, ayırma gücünden (verstand) bağımsızlığı özgürlüktür.” B. Matthews, Schelling’s Or-
ganic Form of Philosophy, New York: Suny Press, 2011, s. 40.

22 Schelling’in “düşüş” (abfall) kavramı Özgürlük Makalesi’nden sonra felsefesinde giderek daha da 
merkezî bir rol üstlenir. Stuttgart Dersleri (1810) ve Dünya Çağları (1815) bu bakımdan önemlidir. 
Buna geçdöneminin mitoloji ve vahiy felsefesi de dahil edilmelidir.

23 Kant’ın bu konuyla ilgili yazısı esin kaynağı olmuş olabilir. Bkz. “İnsanlık Tarihinin Tahmini Başlan-
gıcı”, Tarih Felsefesi: Seçme Metinler, s. 81-102.

24 The Essence of Human Freedom, s. 53.
25 System of Transcendental Idealism, s. 210.
26 A.g.e., s. 210.
27 The Essence of Human Freedom, s. 69-70.
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“tümden kaybolduğu” bir varlık olduğunu açıkça belirtir; “bir varlık ki tüm karşıtlar 
onun karşısında kendilerini yok ederler”28, yokluğa karışırlar. Geri dönüş insanda 
gerçekleşir, ama bunun için önce Tanrı’nın insan olması, insan kişiliğine bürünmesi 
(İsa) gereklidir.29 Özgürlük her durumda Mutlak’la ilişki ya da daha doğru bir ifadeyle 
aynileşme temelinde anlaşılmalıdır. O, özünde tanrıda olmadır (in-Gott-Sein),30 sonlu 
dünyaya ve sonlu ilişkilere (imkânsallık) ait değildir, ayrımlar ve refleksiyonla ilgili 
değildir. Kantçı bir dilde söylersek, özgürlük bir olgu değildir, insanın ahlâkî-pratik 
varlığının transandantal zeminidir.

Schelling, Transandantal İdealizm Sistemi’nde, özne-nesne ayrımı doğduğu ân 
özgürlüksüzlük/zorunluluk varsayımı başlamak zorunda olduğunu ileri sürer. Hölder-
lin’in “Yargı ve Varlık”’ından da bildiğimiz gibi, refleksiyonun kendisi zorunlu olarak 
özne-nesne ayrımı getiriyor (ur-teil), hareket ettiği zemin bizzat bu ayrımın zeminidir.31 
Refleksiyon bu nedenle özgürlüğe yabancıdır; özgürlüğe hiçbir zaman ulaşamaz. Çünkü 
özgürlük zorunluluk ile özdeşlik olarak kendisini gösterir, yani mutlak özdeşlik teme-
linde. Özgürlük ancak özdeşlik açısından anlaşılabilir; özne-nesne ayrımının hiçbir 
noktasında, bu da demektir ki, refleksiyonun hiçbir noktasında, özgürlüğü anlamaya 
imkân yoktur. Şu hâlde, Descartes hiçbir zaman özgürlük kavramına ulaşamazdı, 
özgürlüğü res cogitans’a ve onun etkinliğine inhisar etmek de mümkün değildir, çün-
kü düşünmenin asli doğası ile özgürlük arasında derin bir bağ vardır: Özgürlük asla 
nesneleri tasarlama (representatio) çerçevesinde anlaşılamaz. Öyle bir etkinlik olmalı 
ki o etkinlikte nesne ve özne aynileşsin, yani öz-etkinlik (selbsttätigkeit) olarak. İşte 
bu etkinlik mutlak bir etkinlik olmalıdır, yani mutlak özdeşlik, ama nesne bilinci hiç 
içermediği için de “ebediyyen bilinçsiz bir şey”dir (ewig Unbewuste).32 Aristoteles’in 
teos’u mu (düşünmeyi düşünen düşünme olarak) bu? Öte yandan, “theoria”, refleksiyon 
değildir, özne-nesne ayrımına dayalı bir düşünme değildir; aksine sezgisel bakıştır 
(anschauung). Burada insan tanrısal etkinliğe dahil oluyor. Ancak Schelling’de etkin-
liğin belirleyici anlamı hâlâ Kantçı bir karakter ima eder, dünyayı, şeyleri kategorik 
normlar doğrultusunda değiştirme ideali üzerine kuruludur. Dolayısıyla, Mutlak ancak 
(ahlâkî) inancın nesnesi olabilir. 

Bu da demektir ki Mutlak, bir anlamda insan etkinliğinin kendisini temellendiren ve 
anlamlandıran nihai bir önkoyumu (setzen, postulate) olarak da düşünülebilir. Etkinlik 
ise insanın kendini belirleme, öz-yetkinlik telos’una doğru ilerleyen süreçte (tarih) ileriye 
doğru atılmış bir adım olarak görülebilir. Öte yandan, Schelling’in fikredim (reflexi-

28 A.g.e., s. 69.
29 A.g.e., s. 46.
30 A.g.e., s. 72.
31 Bkz. Friedrich Hölderlin: Essays and Letters on Theory, İng. çev. Thomas Pfau, Albany: State Uni-

versity of New York Press, 1988, s. 37-39.
32 System des Transcendentalen Idealismus, Tübingen: Gottaschen Buchhandlung, 1800, s. 434; İng.den 

çev. “Eternally Unknown”, System of Transcendental Idealism, s. 209. (Maalesef burada hatalı.)
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on) ve sezgisel bakış (anschauung) arasında gördüğü ayrım, Aristoteles’in “dianoia/ 
logismos” (gidimli düşünme, tasarlama, hesaplama vb.) ile “theoria/ noesis” (dolaysız, 
sezgisel, içgörüsel düşünce) arasındaki ayrımını hatırlatıyor. Bir yandan, Schelling’in 
entelektüel sezgiye yaptığı vurgu onu Platon ve Aristoteles’e yakınlaştırır ve kesinlikle 
Kant’tan ciddi bir sapmadır, öte yandan entelektüel sezgi empirik bilinçten bağımsız 
bir öz-bilinçin kendini kurma faaliyetine aittir, tanrısalın öz-bilinçin içsel düzleminden 
dışarıya, sonlunun alanına doğru tarih olarak tümdengelimidir. Tümdengelim burada 
mantıksal açılım (Spinoza) anlamında değil, tümelin tikelde realizasyonu anlamında 
düşünülmelidir. Özgürlük bu tarihsel tümdengelim olarak (dolayısıyla zorunluluk 
olarak) Mutlak’ın tikel olanda, doğada cisimleşmesi sürecinde ortaya çıkar. Burada 
sadece Neo-Platonik kaynaklanma teorisi kendisine tarih boyutu eklenerek revize 
edilmiyor, insanın merkezîliğinde köklü bir yeniden yoruma tâbi tutuluyor. Öncelikle, 
“kaynaklanma” artık Mutlak’tan uzaklaşma değil, aksine Mutlak’ın öz-açınsamasıdır ki 
bu bizzat Mutlak’ın hayatına tekabül eder. 1790’larda Neo-Platonizm’e ilginin yeniden 
canlandığını hatırlatmakta fayda var. Tarihin teleolojik süreci tanrının tamamlanma, 
tikelde fiilleşme/cisimleşme süreci olduğu kadar, insanın da tanrısallığın potası içe-
risinde kendisini tamamlamasını ihtiva ediyor. Her şey tanrısallığın ve insanın artık 
bir ve aynı şey olacağı bir nihai gelişim evresine doğru hareket hâlinde. İnsanın öznel 
mükemmelleşmesi tüm varlığın nihai amacı olarak sunuluyor. Ama öyle görünüyor 
ki Schelling bu sonsuz sürecin gerçekten bir gün tamamlanacağına ilişkin kesin bir 
değiniden kaçınır.33 Bu “telos” eyleme rehberlik eden Kantçı bir ideal olarak kalır. Bu 
da yine Hegel’den çok farklı bir bakışı yansıtır.34

Şimdi, entelektüel sezgi Mutlak olanla sonlunun, tanrısal olanla insanın, birleştiği 
paradigmatik edim, bu edimin belirlediği düzlem ise öz-bilinçtir. Dolayısıyla, ente-
lektüel sezgi herhangi bir özne-nesne ayrımı içermeyen bir edim, Mutlak’ın yaratıcı 
edimi ama aynı şekilde o, insanın hakiki benini de temsil ediyor.35 Çünkü mutlak özdeş 
“sadece insanın öz-bilinci aracılığıyla kendini açınsayabilir ve hiçbir yerde bu edimden 
(öz-bilinç edimi) ayrı olamaz”.36 Schelling’in entelektüel sezgisi insan olmanın özünde 
dolaysızca yatan bir fiil olması hasebiyle, bir ölçüde Heidegger’in “varlığı anlamasına” 
(seinsverständnis) benzetilebilir. Fichte ve Kant’ı izleyerek Schelling insanın hakiki 

33 A.g.e., s. 211-212.
34 Hegel’in bakış açısına göre, mutlak bilgi ve mütekamil özgürlük bir ve aynı şeydir, çünkü özgürlük 

tam rasyonel özerklik, (mutlak) bilgi ise asıl olarak ben-bilgisi, benin öz-saydamlığı, öznenin kendisi 
için, diyalektik sürecin neticesi olarak, tam bir nesnellik kazanmasıdır. Schelling’e göre ise, Mut-
lak’taki karanlık onun dinamizminin canlı zeminidir, onun yaşamsallığının (yani tarih ve özgürlüğün) 
yeni yeni biçimlerde dışavurum ve açınsama bulan kaynağı ve koşuludur; bu karanlığın mutlak bilgi 
çerçevesinde tam bir kavramsal açıklığa kavuşması demek Mutlak’ın hayatiyetinin sona ermesi de-
mektir. Hegel’in reel bir tarih anlatısına dönüştürdüğü söz konusu teleoloji, Schelling için sadece aklın 
düzenleyici idesi olarak geçerlidir, o, insanlığın hep ilerleyen pratik-etik hayatının sonsuz idealidir.

35 System of Transcendental Idealism, s. 27-28.
36 A.g.e., s. 233.
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varlığını bir olgu (tatsache) olarak değil, edim (tathandlung) olarak düşünmeye yönelir, 
ancak onlardan farklı olarak Schelling bu edimin estetik bir karaktere sahip olduğunda 
ısrar eder. Nitekim, entelektüel sezgi ve estetik sezgi aynı şeylerdir, yalnızca, ikincisi 
birincisinin nesnelleşmesidir; felsefenin ideal düzlemde (kavramlaştırma) ulaştığı idra-
ke, sanat reel zeminde (cisimleştirme) ulaşır. O hâlde, sanat en yüksek ölçüde tarihseldir 
ve özgürlük en tanımlayıcı formunda kendisini sanatçının etkinliğinde gösterir. Şunu 
görmemiz gerekir; burada hem tarihselliğin hem de özgürlüğün özü sanatçı örneğin-
den hareketle “yaratıcılık” bakımından düşünülüyor. Tarihin, öz-bilincin gelişiminin 
son noktası, özgürlük ve zorunluluğun sanatsal yaratıcılıkta (ve onun yolunu izleyen 
felsefede) kazanacağı en üst birlik ve özdeşlik olacaktır. “Böylece bilinçli bir biçimde 
üretici olan doğa kendisini kapatır ve tamamlar.”37 

Bu anlamda, Schelling tarihsel malzemenin ele alınmasında tarihçiden sanatçının 
bakış açısını ve duyarlılığını talep eder ve “evrensel tarih” –bugün “bilimsel tarih” 
diyoruz– denilen şeyi uygunsuz bulur. Bu tezin en yalın ifadesiyle Studium Generale-
Akademik Eğitimin Yöntemi Üzerine Dersler’in (1802) onuncusunda karşılaşıyoruz.38 
Buna göre, tarihe bir sanat eseri olarak, tanrısal aklın ebedi bir şiiri, tanrısal bir trajedi 
ve bir destan olarak yaklaşılmalıdır. Oysa evrensel tarih pragmatik yaklaşımı her şey 
yapar, tarihi içerisinden genellemeler çıkarılacak bir olgular yığınına dönüştürür. Bu 
bakış açısında sonlu ve empirik olanda batmışlık söz konusudur; öyle ki tarihte “özel 
ve önemli” olan ne varsa silikleşir, tarihçinin gözünden kaybolur. Tarihe yönelik tran-
sandantal/metafizik içgörü onda eksiktir ve yine bu nedenden ötürü özgürlük ve zo-
runluluğun asli özdeşliğine, yani tanrısal öngörü olarak tarihe, hiçbir zaman ulaşamaz. 
Keza özgürlük ve zorunluluğun özdeşliğinin cisimleşmesi olarak mütekamil devlet 
düzeni bir sanat eseri olarak tarihçiye gözükmek zorundadır ki bu, olgular evreninden, 
deneyimden çıkarsanacak gibi değildir. Fakat bu felsefi-teolojik (ya da transandantal) 
mülahazaların yaptığı işte tarihçiye rehberlik etmesini beklemeye hakkımız var mı? 
Schelling bunun şart olmadığını söylüyor. Tarihçinin sanatçı duyarlılığı ile yetişmesi 
ve eğitilmesi yeterlidir; çünkü bu felsefi işlevi sanat zaten yerine getirebiliyor. Sanat 
bilinç ve bilinçdışının, özgürlük ve zorunluluğun asli özdeşliğini tecrübe etme ve eser-
de cisimleştirme kabiliyetine sahiptir. Tarihçiden kuru bilim adamlığı değil, yaratıcı 
sanatkârın içgüdülerini ve tutumunu, estetik derinleşmeyi talep eden bu yaklaşımın 
en radikal biçimi daha sonra Nietzsche’de (“Tarihin Yaşam İçin Yararı ve Sakıncası 
Üzerine”, 1874) ifade buluyor. 

Schelling özgürlüğe bakışta düşüncenin kendisini âdeta şu iki zıt kutuptan birisini 
tercih etmek zorundaymış gibi hissettiğini söyler: Keyfilik (mutlak öznellik, mutlak 
bilinç, mutlak özgürlük) ya da fatalizm (mutlak nesnellik, doğa, zorunluluk, yasallık). 
Beriki, yani Tanrı’yı yasadan uzak bir özgürlüğün (tek) faili olarak düşünmek “yanlış 

37 A.g.e., s. 236.
38 “Studium Generale-Akademik Eğitimin Yöntemi Üzerine Dersler”, çev. Ali Irgat, Tarih Felsefesi: 

Seçme Metinler içinde.
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dini” beraberinde getirir; ötekisi ise Spinoza’nın fatalizmine yol açar. Oysa bu karşıt-
lık bir yanılgıdır ve tek başına her ikisinde de özgürlük bulunamaz. Esas olan onların 
kökensel birliğini idrak etmektir. İnsan özgürlüğü bu ikisinin ilişkisini, birbirlerini 
karşılıklı olarak belirlemelerini ya da sınırlandırmalarını talep eder. Mutlak-özdeş olan 
bu ikisinin ortak kaynağı olarak onların asli özdeşliğine karşılık gelir. İnayet sistemi 
(tanrının planı) bu özdeşlikle anlaşılabilir. Nitekim Schelling tanrıdan “özgürlük ve 
yasallık arasındaki uyumun ortak nedeni olan o Mutlak şey”39 diye söz eder. 

Özgürlük saf hâlde kendisini “keyfilik” (willkür) olarak gösteriyor, ama bu, tarih 
için yeterli değildir; tarihin transandantal imkânı için saf özgürlüğün yasanın bağla-
yıcılığına kendisini tâbi kılması gerekir. Yasa ile ilişki içerisinde özgürlük kendisini 
tanımlamadığı sürece, keyfiliğin ötesine asla geçemez, gerçek özüne asla varamaz. 
Zira keyfilik de bir zorunluluktur, kökenleri bilinçdışı düzeyde yatan bir zorunluluk 
alanıdır. Bu ise tarih-öncesine karşılık gelir; keyfilik aşılmadan tarih başlayamaz. 
Tarih mitolojik çağla, “keyfiliğin” ilk dışavurumuyla başlar, ancak tarih ilerledikçe 
özgürlük idealin/yasanın/zorunluluğun hizmetine girmeye yönelir. İlerlemenin anlamı 
da budur; son nokta, evrensel politik örgütlenmenin, hukukun evrensel hâkimiyetinin 
çağı, yani özgürlük ve zorunluluğun fiilî birliği. Özgürlük, bir ideal altında (yasallık, 
zorunluluk) işleyen, hareket eden kendiliğindenlik olarak mümkün olduğu için yasayı 
öngerekser. Nitekim, “keyfilik” yasasız özgürlük durumuna verdiğimiz isimdir ki bu 
gerçekte kör dışsal zorunluluğun bir formundan başkası değildir. Kısacası, yasa ol-
mazsa bizler için özgürlük diye bir şey olamaz; özgürlük diye bir şeyi idrak edemeyiz, 
onunla ve ona doğru eyleyemeyiz. Özgürlük ve yasanın bu ayrılmaz birliktelikleri, 
karşılıklı aidiyetleri temelde Kant’ın Pratik Aklın Eleştirisi’nde geliştirdiği bir savdır. 
Buna göre, özgürlük ahlâk yasasının varlık nedenidir (ratio essendi), ahlâk yasası ise 
özgürlüğün idrak edilebilmesinin nedenidir (ratio cognoscendi).40 Schelling’in yaptığı 
şey büyük oranda, bu tezi ontolojik bir tarih anlatısı içerisinde yeniden anlamaktan 
ibarettir. “Bir bütün olarak tarih Mutlak’ın ilerleyici, tedricen kendini açığa çıkarıcı 
tecellisidir”.41 Özgürlük ve yasallık arasındaki birliktelik tarihin eylemsel anlamının, 
Mutlak’ın kendini açınsamasının zemini olarak, bilinç ve bilinçdışının kopmaz bir-
likteliği olarak karşımıza çıkıyor.

Fichteci fikirlerin etkili olduğu bir erken metni olan “Tarihin Felsefesi Olur Mu?” 
(Ist Eine Geschichte der Philosophie Möglich?) 1797 başlıklı makalede Schelling, tarih-
sel olan şeyin, ilkece, ilerleyen bir şey olması gerektiğini vurgular. Yani, tarihsel olan, 
sabit ve kapalı bir yasalar sistemi, yani “a priori” olarak belirlenmiş ve belirlenebilir 
bir yapı olmamalıdır. Bu anlamda, bizzat felsefenin doğası, yani bilim (wissenscahft) 
olmak itibariyle felsefe, tarihsel olanın özü ile çelişir. Tarihsel ilerlemenin insan edimine 
ve kuruculuğuna bırakılmış bu açıklığı, onu insanın özerkliği (ya da özerklik çabası) 

39 System of Transcendental Idealism, s. 209.
40 I. Kant, Critique of Practical Reason, İng. trans. M. Gregor, Cambridge: Cambridge U. Press, 1997, s. 4.
41 System of Transcendental Idealism, s. 211.
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temelinde anlamamız gerektiğine, “insanın kendi tarihini kendisinin yapabileceği ve 
yapması gerektiğine” işaret eder, zira “insan tarihini beraberinde getirmez aksine onu 
kendisi yapar”.42 Bu nedenle, Schelling’in bu makalede vardığı sonuç şudur: Mutlak 
olarak aklın egemen olduğu, insan doğasının mükemmelliğe ulaştığı bir durum, de-
vinim ve belirsizliğin sona erdiği bir durum, dolayısıyla bilimin taleplerine tamamen 
tekabül eden bir durum, tarihin ortadan kalktığı bir durum olurdu. Her şeyin a priori 
belirlenime tâbi olduğu durum, özgürlüğe karşıttır. Burada “a priori” kavramı Spino-
zistik doğa yasası ve onun içerdiği tamamıyla dışsal (kapalı, mekanistik) zorunluluk 
temelinde anlaşılır.43 Burada, Schelling özgürlüğe herhangi bir yer görmediği gibi, 
mekanistik olarak anlaşılmış bir dünyanın içerdiği zorunluluk (yani, dışsal zorunluluk) 
da zorunluluğun gerçek anlamını vermez; Özgürlük ancak zorunluluk gerçek anlamı 
ile, yani içsel zorunluluk olarak, düşünüldüğünde zorunluluk ile özdeştir. Bu ise ger-
çekliği (yani tanrıyı) sabit, kendi içinde kapalı bir töz (mekanizma ya da Schelling’in 
kullandığı kelimeyle, varlık/sein) olarak değil, hep açılım hâlindeki bir gayesi ve 
yazgısı olan dinamik bir hayat (organizma) olarak düşünmekle mümkündür.44 İşte bu 
anlamda “oluş kavramı şeylerin doğası için tek uygun olanıdır”.45

Kant’ı izleyerek Schelling, tarihin bir plan ve amaç (telos) içermek zorunda ol-
duğuna, tarih idesinin bunu gerektirdiğine inanır; tarih eğer doğadan farklı olacaksa 
ve eğer akıl için tam bir anlaşılırlık ifade etmesi gerekiyorsa teleolojik olması yetmez, 
bunun transandantal etkinlik olarak özgürlüğün teleolojisi olması da gerekir. Ayrıca, 
bu teleoloji temel bir zorunluluk tarafından yönetiliyor olmalı, yani içsel, transan-
dantal zorunluluk. Tam tersi tarihdışı bir durum olacaktır, bizim tarih diyeceğimiz 
bir şey olmayacaktır.46 İşaret ettiğimiz gibi, Schelling bu tanrısal plandaki tarihsel 
zorunluluğun fatalizm olmadığını, aksine özgürlükle bir ve aynı şey olduğunu söyler. 
Transandantal İdealizm Sistemi’nde Schelling tarihin transandantal yapısına yönelik 
analizi hareket noktasının temeline koyar.47 Fatalizm empirik yani dışsal zorunluluğun 
hükümranlığına işaret ederken, transandantal zorunluluk söz konusu olduğunda özgür-
lük ve zorunluluk bir ve aynı şeye dönüşür. Burada Schelling’in söylemeye çalıştığı 
şeyin kökenini aslında Platon’un Timaios diyaloğundan aldığı ilhamda buluyoruz (ki 
genç Schelling’in öğrenci defterine yazmış olduğu Timaios şerhinin onun felsefesinde 
oynadığı kritik rol birçok araştırmacının dikkatini çekmiştir48): “Bundan dolayı, iki 
farklı türden nedeni birbirinden ayırmak gereklidir, zorunlu olanlar ve tanrısal olan-

42 “Tarihin Felsefesi Olur Mu?”, çev. Ali Irgat, Tarih Felsefesi: Seçme Metinler içinde, s. 140.
43 Ibid., 142.
44 The Essence of Human Freedom, s. 66.
45 A.g.e., s. 28.
46 System of Transcendental Idealism, s. 199.
47 A.g.e., s. 200-201.
48 Bkz. B. Matthews, Schelling’s Organic Form of Philosophy, New York: Suny Press, 2011, s. 103-136; 

Leonardo V. Distaso, Paradox of Existence, s. 37-47; L. Ostaric, Between Insight and Judgment, ya-
yınlanmamış doktora tezi, Notre Dame University, 2006, s. 184-203.
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lar, ve bir kutluluk hayatı kazanmak adına, doğamız buna müsaade ettiği ölçüde, her 
şeyde bu tanrısal nedenlerin peşinden koşmak gereklidir.” (Timaios, 68e) Görüleceği 
gibi Schelling Platon’u Kant’ın transandantal bakış açısı çerçevesinde yorumlama-
ya girişiyor. Greklerin sanatsal bir doğa duyuşuna dayalı felsefi algıları ile Kant’ın 
transandantal (özne merkezli) perspektifini aynı çerçeveye sokmak, nereden bakılırsa 
bakılsın zor bir görev. Nitekim doğayı Mutlak’ın hayatının vazgeçilmez canlı zemini 
olarak telakki etmek49 bu transandantal yaklaşımla ne ölçüde uyuşur? Doğa empirik 
dünyadan ne ölçüde ayrı tutulabilir? 

Ayrıca şunu da sormak gerekir; transandantal yaklaşım neyi ima eder? Transandan-
tal, insan tecrübesinden önce gelen, tecrübenin zorunlu ön-koşulları ile ilgili olandır. 
Bu bakımdan transandantal olan normatif olana karşıttır. Dolayısıyla, bunu her türlü 
tecrübeden, bu da demektir ki tarihten (ve doğadan), geri çekilerek yapmak zorundayız. 
Tarihin dışına çıkan ve böylelikle tarihe üstten bir bütün olarak bakan bir bakış! Şu 
her zaman sorulası bir soru olacaktır; acaba tarihe böylesi (transandantal) bir yaklaşım 
mümkün mü? Eğer tarihe ve insani olgulara bakarken tarihin dışında durulacak bir 
yer yoksa, transandantal bakış açısı geçersiz olacaktır. Aynı şekilde, evrenselci bakış 
açısını da bu durum sorunlu hâle getirir. Tüm insanların paylaştığı ortak bir zemin 
olmalı, belki tüm insanlara ait ortak, tarihüstü bir öz olmalı ki imkânsal herşeyden 
bağımsız bir şekilde (yani, tarafsız bir şekilde) insanî fenomenler değerlendirilebilsin. 
Ama eğer insan tekleri olarak kendimizi tarihten soyutlama, tarihin dışına çıkıp da 
tarihe bakma gibi bir olanağımız yoksa, tarihin ne olduğuna yönelik her türlü düşünce 
de yine tarih içerisinden serdedilmek zorunda, yani Heidegger’in ifadesiyle, tarihsel 
varoluşumuzun kendisini anlama çabası olarak.50

Özgürlük, Özerklik ve Thegonia Olarak Tarih

Heidegger, Schelling’in İnsan Özgürlüğüne Dair Makalesi’nde (1936) Schelling’in 
bakış açısını belirleyen 5 özgürlük nosyonu sıralar: 1. Kendini başlatabilme (selbs-
tanfangenkönnen) olarak özgürlük, 2. Bir şeyden özgür olmak, bir şeyle mukayyet 
olmama anlamında özgürlük (negatif özgürlük) 3. Bir şey için özgür olmak, kendini 
bir şeyle kayıt altına alma olarak özgürlük (pozitif özgürlük) 4. Duyulara hâkim 
olmak, duyuları kontrol etmek anlamında özgürlük 5. Kendine yasa verme, kendini 
belirleme anlamında özgürlük.51 Heidegger’e göre burada özgürlüğün beşinci anlamı 

49 The Essence of Human Freedom, s. 27.
50 M. Heidegger, Ontology: The Hermeneutics of Facticity, İng. trans. J. Van Buren, Bloomington: Indi-

ana U. Press, 1999, s. 3.
51 M. Heidegger, Schelling’s Treatise on the Essence of Freedom, İng. trans. J. Stambough, Athens: Ohio 

U. Press, 1985, s. 88; Schelling: Vom Wesen der Menschlichen Freiheit GA 42, Frankfurt: V. Kloster-
mann, 1988, s. 152-153. 
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diğer hepsini zaten içermektedir. Beşinci anlam diğerlerini öngerekseyen onları içinde 
toplayan bir ideal aslında, yani diğer anlamlar beşinci anlamın ön-aşamaları olmak 
durumundadır. Bu özgürlük anlayışı kanaatimce ancak Kant’ın özerklik projesinin bir 
tezahürü olarak anlaşılabilir. Özgürlük en asli anlamıyla öznenin kendisini temellen-
diren özerkliği, bu özerkliğin ilerlemenin ışığında yorumlanan tarihsel fiille kendisini 
tesisidir. Schelling bu aşamayı insanlığın evrensel hukuk düzeni olarak düşünüyor. 
Söz konusu hukuk düzeni özerk akıllar olarak özerk bireylerin ortak anlaşması, ortak 
düzeni, yani özerkliğin güvence altına alındığı bütün bir devlet sistemi olarak ve bu 
mantık etrafında örgülenmiş bütün bir toplumsal yapı olarak karşımıza çıkıyor. Ancak 
bu düzen tesis edildiğinde tanrı işte o zaman gerçekten var olacak. Schelling bununla 
birlikte bu “telos”a doğru ilerleyen tarihsel hareketin zorunlu takvimi gibi bir şey bize 
sunmaya asla girişmez, aksine tarihin tanrıya doğru ve mutlak otonomiye doğru –ki 
bunlar aslında aynı şeylerdir– sonsuz bir evrim olduğuna inandığını varsayabiliriz.52 

Özgürlük Makalesi’nde Schelling’in özgürlük üzerine düşüncelerinin muhtemelen 
en etkili ve özlü sunumu ile karşılarız. Kanaatimce bazı çarpıcı yeni unsurlara rağmen 
özdeşlik felsefesinin devamını temsil eder.53 Yine özgürlük, insan ve Tanrı’nın birleş-
tiği, aynileştiği noktada aranır. Tanrı’nın mutlak özgür doğası bizleri kendi suretinde 
yarattı, yani tam özgürlüğe ve bağımsızlığa yönelik bir kapasite ya da prensip ile.54 
Zira Tanrı ancak kendisine benzer olanda kendisini izhar edebilirdi.55 Bu bakımdan, 
insanî bir biçimde ızdırap çeken bir tanrı kavramı (İsa) tüm tarihin anlaşılırlığı için 
bir ön-koşuldur.56 Dolayısıyla, çarmıhtaki İsa Schelling’in “uzak bir gelecek”57 diye 
işaret ettiği Tanrı’nın kendisini tüm şeylerde yani en üst anlamda tarihte tümüyle 
gerçekleştirmesi “telos”u açısından kritik bir ânı temsil eder. Çarmıhta Tanrı öldü, 
ama bu ölüm ile insanlık, yani Hıristiyanlığın belirlediği tarihsel dünya doğdu. Bir 
anlamda, tarihin ileri bir aşamasında insanın özerk bir eylemci olarak meydana çıkması, 
insanın doğması, Tanrı’nın ölümünü, tarihin sahnesinden çekilmesini gerektiriyordu. 
Habermas’ın deyimiyle Tanrı yaratıcılığı insana devrediyordu. “Bu, tanrısal sevgi 
aracılığıyla tanrısal bencilliğin aşılmasının ezoterik anlamıdır.”58 Ve tarihin şafağı 
olarak bu devretme/tarihten çekilme fiilini belirleyen içkin şey, insana buyurulmuş 
olan bir ödev, ahlâkî bir dünya yaratma ideali idi. Buradaki ahlâkîliğin temeli, Kantçı 
bir anlamdadır, yani öteki bireylerin özerkliğine tam saygıda, bu özerkliğe tecavüz 
etmeme koşulunda toplanır.

52 Bkz. System of Transcendental Idealism, s. 211-212; The Essence of Human Freedom, s. 62-66.
53 Krş. The Essence of Human Freedom, s. 68-69.
54 A.g.e., s. 32.
55 A.g.e., s. 18.
56 A.g.e., s. 66.
57 A.g.e., s. 66.
58 Jürgen Habermas, “Dialectical Idealism in Transition to Materialism: Schelling’s Idea of a Contraction 

of God and its Consequences for the Philosophy of History”, The New Schelling, haz. J. Norman and 
A. Welchman, İng. çev. N. Midgley and J. Norman, London: Continuum, 2004, s. 60.
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Yine de hissedilir oranda Kant’tan farklı olarak iyilik ve kötülük sorunu Schel-
ling’de ontolojik bir özde belirir çünkü ontolojik bir öze sahip olan özgürlük ahlâk ile 
köklü bir şekilde bağıntıya sokulur. Yukarıda da değindiğimiz gibi, gerçek (hakikat), 
iyi ve güzel üçlüsü arasındaki Platonik özdeşlik Schelling’in ilgisinin hep odağındadır. 
Özgürlük Makalesi bize insan özgürlüğündeki ayırıcı unsurun analizini sunar; buna göre 
hakiki ve hayatî özgürlük kavramı onu “iyi ve kötüye yönelik bir yeti (Vermögen)”59 
olarak görmemizi gerektirir. Eylemsel varlıklar olarak biz özgürlük sayesinde Mutlak’ın 
hayatının parçaları olduğumuzu fark edebiliriz. Bu eylemsel, dolayısıyla özgürlüğe 
dayalı, başlangıç noktası bizi hareket ve oluş (ilerleme) olarak Mutlak’ın hayatındaki 
ontolojik rolümüze götürür. Burada hemen ilk bakışta görüleceği gibi Mutlak’ın on-
tolojik düzeydeki oluşumu ile pratik varoluşumuzun ahlâkî düzeydeki önceliği aynı 
düzlem içerisinde birleştirilir. Bu tarihsel gelişimin nihai noktası evrensel hukuk ve 
ahlâk düzeni olduğu oranda, aynı ölçüde insan bireyinin yetkin özerkliği olmalıdır. 
Schelling özgürlüğü ve tarihsel ilerlemeyi Mutlak’ın olgunlaşan hayatı ile insanın 
yetkin ve bağımsız, kendinde temellenen bir pratik varlık olarak oluşumunun özdeşliği 
çerçevesinde anlar. Böylece insan Mutlak’ın tarihsel hayatının vardığı nihai tanımla-
yıcı açılımdır ve bu açılımın gerçekleşmesi için kötüye, yani insanda iyi ve kötünün 
mücadelesine (antagonizm) ihtiyaç vardır. 

Schelling’in kötülük yorumunun temeli aslında onun “Naturphilosophie” dönemi 
yazılarında oluşturulmuştur. 19 yaşında kaleme aldığı “Timaios” şerhinde Platon’un 
kozmolojisine sıradışı bir yorum getirir. Özellikle madde (mekân, doğa) ve Demiurge 
ilişkisi tartışmanın odağındadır. “Timaios”da Platon “khora”dan bahseder; “khora” 
doğanın hiçbir zaman kontrol altına alınamayacak, betimlenemeyecek, nesneleştiri-
lemeyecek, karanlık, kaotik, vahşi ama üretken kalbi olarak ele alınır. Schelling “eski 
doğa” derken ve onu kötülüğün nedeni olarak nitelerken60 Platon’un madde yorumuna 
ve khora kavramına göndermede bulunur. O, Platon’un da sevdiği bir benzetmeyle, 
“kadın rahmi” gibidir; sürekli kanamalı, ama hep dipdiri, bereketli ve doğurgan. Görü 
ve biçim dünyasının altında yatan gizli ve hayattar kaynak olarak “khora”, Heideg-
ger’in arz (erde) kavramında da yankılanır. “Khora” aynı zamanda tanrısal sanatkarın 
(demiurge) biçim ve düzen verme iradesinin kullandığı ilk malzemedir (Aristoteles’in 
“prote hyle”si) ve her malzeme gibi yaratma iradesine bir direnç ima eder. Yaratılan 
her biçimde sanatkârın iradesi (tümele, ideaya yönelik) ile buna direnen kendisini gizli 
tutmak isteyen tikelleştirici doğal itki arasındaki çekişme cisimleşir. Mutlak, doğal 
dünyada ve tarihsel dünyada hep ilerleyici bir süreç olan kendini yaratma, kendini 
açınsama süreci içerisindedir. Fakat bu sürecin asli unsuru doğal güçlerin ve maddenin 
karanlık kökenlerinden gelen direnç ve muhalefettir. Özgürlük Makalesi bu öz-açın-
sama sürecinin kalbindeki muhalefet kutbunu kötülüğün zemini olarak görür zira o, 

59 The Essence of Human Freedom, s. 23.
60 A.g.e., s. 41-42.
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“geriye”, maddenin kaotik durumuna dönmek ister.61 Kötü böylece tanrısalın tezahürü 
için gereklidir; nasıl ki ideanın yansıması maddeyi gerektiriyorsa, nasıl ki ilâhî düzen 
(kosmos) en başta kaotik durumdaki maddeye verilen biçimin sonucu ise, tanrısal son 
analizde madde olan kötüye karşı mücadele içerisinde, bizzat bu mücadele temelinde 
tahakkuk ediyor; zira “mücadelenin olmadığı yerde hayat olamaz”.62 Hayat Mutlak’ın 
hayatıdır ve bu hayat yalnızca karanlık bir zeminden doğup büyümekle kalmıyor, o 
zemini de muhalif bir unsur olarak hep kendisiyle birlikte taşıyor. Öte yandan, bu 
mücadelenin alanı tarih, ürünü ise öz-belirleyici düşünme, yani öznel özerkliği ve 
öz-yeticiliği içerisinde insan, hep yetkinleşme yolundaki transandantal öznedir. Bu 
yüzden “ancak kendisine ideal koyabilen bir varlık için tarih olabilir”, yani sadece 
(idealin temsil ettiği noktaya doğru) ilerleme varsa tarih vardır.63 Ancak buradaki “ideal” 
artık hem Demiurge’nin örnekliğinde (paradeigma) doğal malzemeye biçim verdiği 
Platon’un ideası hem de tarihsel sürecin etik teleolojisini yöneten Kant’ın akıl idesi. 
Bu yaratım sürecinde Tanrı kendisini doğurmak istiyor (theogonia) ve bu doğurmayı 
yöneten irade sevgi. Şimdi en altta yatan kaotik doğal itkiler alanından (khora ya da 
prote hyle) insana ve tarihe uzanan bu ilerleyici öz-yaratım spektrumu aynı zamanda 
Tanrı’ya benzerliğin derecelerine karşılık geliyor; eski Ahit’in ifade ettiği gibi insan 
tanrı benzerliğinde/örnekliğinde yaratılmışken, karanlık doğal alan bu benzerliğin en 
uzağında duruyor. Aquinas “prote hyle” hakkında tam da bunu söyler: “İlk madde 
tanrısal benzerlikten tamamen uzaktır.”64 

Kısacası, kötü esas itibariyle Platonik bir tarzda Tanrı’ya/gerçekliğe (hakikat, iyi 
ve güzelin özdeşliği olarak) karşı direnen, muhalefet eden bir bencillik ve bir yanlış 
hazzın hâkimiyeti olarak anlaşılıyor.65 İnsan kendisinde toplanan tanrısal güçleri, 
onların “bilinçte ve idrakte varlığa sahip olan dolaysız mevcudiyetini”66 tanrısallığın 
taleplerine zıt bir şekilde kullanıyor; iyi, varolan ve hakikatin suiistimaliyle kötü, var-
lıksız ve yalanın tahrip edici bir güç ve ilke olarak bireye ve dünyaya hâkim olması. 
Kötü kendi başına bir varlığa sahip olmadığı için iyiyi kullanmakla ancak bir etkinlik, 
bir varlık görüntüsü kazanabilir. Kötü ancak iyilik içerisinde (yani tanrı içerisinde), 
iyilik sayesinde, iyiyi kullanarak ortaya çıkabilir. Satır aralarına baktığımızda iyilik 
ile kötülük arasındaki ilişki hakikat ile yalan arasındaki ilişkiyle birebir örtüşüyor. Şu 
söylenebilir; tüm kandırmaca, yalan, sahtecilik, örtbas, gerçeği gizleme, göz boyama 
vb. hakikate bağımlıdır ya da hakikatle parazitik bir ilişkiden kaynaklarını alırlar. Eğer 
önümüzde esasen yalan olan bir değerlendirme, yani şeyleri çarpıtmayı ve yanıltma 
yaratmayı amaçlayan bir beyan varsa bunun her bir öğesi yalan olamaz, aksine belli 

61 A.g.e., s. 42.
62 A.g.e., s. 63.
63 System of Transcendental Idealism, s. 199-200.
64 B. Freydberg, Schelling’s Dialogical Freedom Essay, New York, SUNY Press, 2008, s. 79’da zikredil-

miştir.
65 The Essence of Human Freedom, s. 41-42.
66 A.g.e., s. 56.
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ölçülerde hakikat içermelidir ki bu hakikat yalanın gücü olarak, onun inandırıcı ol-
masını sağlayan şey olarak işlev görebilsin. Yalanın gücü kendisinden değil, hakikati 
(su)istimal etmesinden gelir. Bu nedenle, iyi bir yalan her defasında saf yalan değil, 
aksine yarım-hakikat (half-truth) olmak zorundadır. Ama öte yandan, yalanı bilmeyen 
insanın hakikate kabiliyeti de eksiktir. O zaman, hakikat olacaksa yalan da olacak. Ve 
aynı şekilde, iyi olacaksa, kötü de olacak. İyinin iyi olabilmesi her edimde kötü ile 
çatışan bir ilişkiyi, kötünün muhalefetini, “çağırıcılığını” (sollicitation), “ayartıcılığını” 
(versuchung) öngerekser.

Bu da Schelling’in nasıl olup da kötüyü bizzat Tanrı içinde, ama onun zıt ilkesi 
ve antitezi olarak, yine tanrısallığın öz-açınsama, kendini edimselleştirme malzemesi 
ve aracı olarak düşündüğünü bize gösteriyor. Şu hâlde, kötü yoksa, iyi de yoktur. Yani 
Tanrı’nın hiçbir öz-açınsamasından söz edemeyiz, yani Tanrı’nın kişiliği (persönlichkeit) 
de yoktur, yani tüm öz-açınsamadan uzak olarak sadece “Mutlak içsellik” olarak Tanrı 
“var”.67 Evet, kötü her hâlükârda iyiye parazitik olarak var olabilir, ama kötülük ile 
ilişki olmadan iyinin kendini göstermesi, anlaşılması, tarihsel hayatta ifade bulması da 
olanaklı değildir; iyi ve kötü yaratma (yani öz-açınsama) alanında birbirleri vasıtasıyla 
fiil icra edebilir, gerçek olabilirler.68

Dolayısıyla, Schelling iyi ile kötü arasındaki ilişkiyi bizzat Tanrı’nın içerisine 
taşır ve onu Tanrı’nın kendisi ile olan ilişkisinde temellendirir. Bu anlamda doğal 
ve tarihsel dünya Tanrı’nın kendisi ile olan ilişkisinin dışavurum alanıdır. Bu arada, 
şunu belirtmek lazım; Schelling iyi, doğru ve güzeli Mutlak’ın öz-açınsamasında te-
mellendirmesi ve bu yolla özdeşleştirmesiyle Kant’tan ayrılır ve bir bakıma Platonik 
geleneğe geri döner. Buna göre, Tanrı’nın kendini açınsamasının (fenomenal dünya) 
mümkün olabilmesi için bu açınsama iradesiyle (sevgi) karşıtlaşan, doğal temelden 
gelen bir irade de olmalıdır, ışığa direnen bir irade, yani en altta yatan maddenin ağırlığı 
ve karanlığı.69 Zira madde/malzeme/doğa her zaman mukavemet ihtiva eder (Fichte). 
Tanrı’nın refleksif ediminde bu iki boyutun çekişmeci birlikteliği öz-açınsamanın (ve 
dolayısıyla tarihin ve özgürlüğün) asli bir koşuludur. Hâliyle, tüm özgür edimler doğal 
olanın karanlığına “karşı” gerçekleşiyor ve bu karanlığa karşı mücadele içerisinde öz-
gürlük inteligibel varlığımızın içsel karakterdeki pratik zorunluluğu ile aynileşiyor. Bu 
durum, özgürlük ve zorunluluğun Tanrı’daki birliği/özdeşliğinin tabii bir sonucudur. 
Schelling’e göre, özgürlüğü dinamik ve asli bir unsur olarak tanrısal hayatın içerisine 
dahil etmek (yani, “tarih” olarak) bizzat Tanrı’nın içinde bir ikilik, deyim yerindeyse 
iki zıt ilkenin (iyi ve kötü, ışık ve karanlık) çekişmecil eşyaşamsallığını düşünmekle 
ancak mümkün olabilirdi. Tabii bunun için önce Tanrı sistem ya da töz olarak değil, bir 
hayat/organizma olarak tasavvur edilmeliydi. Keza, kötülük tüm gerçekliği oluşturan 

67 A.g.e., s. 65.
68 A.g.e., s. 58.
69 A.g.e., s. 60.
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bu tanrısal hayat için ve onun gelişimsel dinamizmi (yaratıcılığı, öz-açınsaması) için 
dışsal değil içsel bir gereklilik, bir imkân olmalıdır.70 Dolayısıyla, Schelling kötülüğü 
yaratılış âlemi (schöpfung) ya da “oluş” olarak Mutlak’ın öz-açınsama sürecinin zo-
runlu bir unsuru ve ürünü olarak ittihaz etmekle onu eksiklik ya da yoksunluk (privatio 
boni) olarak gören başat Hıristiyan yoruma itiraz eder.71 

Schelling’in felsefesini bir özgürlük sistemi olarak tasarladığını söylemiştik. Bu 
özgürlük sisteminin en kritik kavramı sevgidir: “… tüm şeyler için aynı olan ama tümden 
uzak hiçbir şey tarafından yakalanamayan bir genel birlik, bununla birlikte tüm şeylerde 
içten etkiyen (durchwirkende) bir hayır/ihsan, yani tek kelimeyle, Tüm’deki Tüm olan 
sevgi”.72 Özgürlük evrensel iyiyi seçmek “için”dir, bu ise kendi bireysel hesaplarımızın 
ve çıkarlarımızın ötesinde düşünmeyi ve hissetmeyi gerektirir. Evrensel iyi akıldır, 
ama aynı zamanda sevgidir. Sevgi de akıl da insan hayatı için birliğin ilkesidir. Bu 
şekilde gerçekliğin tanrısal hayatı ve hareketi ile birleşiriz. Dışarıdan bakan tarafsız 
(nötr) tasarlayıcılar ve izleyiciler olarak değil, ancak bu birleşmenin içerdiği katışmada 
insanlar için şeylerin ve varlığın içsel görüsü mümkün olduğuna göre, sevgi ontolojik 
ve felsefi bir fonksiyonla karşımıza çıkıyor. Bu bize diyalektik hareketin arkasında 
kozmik bir sevgi oyunu arayan Hegel’i hatırlatıyor.73 Sevgi birliğin ve tamlığa var-
manın ilkesi olduğu ölçüde sistemin gerçekleşmesinin de ilkesidir.74 İnsanlığın doğal 
potansiyellerinden tamamen özerk bir varoluşa yükselmesi sevginin edimselleşmesi 
olarak gerçekleşmelidir. Sevgi bu anlamda özgürlüğün hem ilkesi hem de “telos”u.

Hem Özgürlük Makalesi’nde hem de daha önceki özdeşlik felsefesi yazılarında 
sevme esasen irade etmenin bir formu olarak belirir, ancak irade etmenin en özsel 
formu, en tanımlayıcı açılımı olarak. Mutlak açısından durum Aziz Augustinus’un 
söylediği gibidir; “Amo: volo ut sis”. Sevgi, Tanrı için “mutlak içsellikten,”75 “bencil-
likten” öteye, yaratım ve öz-açınsamaya, kendini insana vermeye, insanın varlığında 
bizzat bu varlık olarak tikelleşme ve tezahür etmeye geçmenin, yani öteki (alter deus 
olarak insan) için kendinden vazgeçmenin ilkesidir. Öte yandan, bir bakıma, Scho-
penhauer’u haber veren bir irade ontolojisi ile karşı karşıyayız. Buna göre birincil 
varlık formu, yani tüm sonlu belirlenimlerinden soyutlandığında saf formu itibariyle 
varlık, iradedir. Ama bu, iradenin daha öncesine ve ötesine yani onu temellendirecek 
herhangi bir zemine ya da faktöre de artık gidemeyeceğimiz anlamına gelir. Her türlü 

70 A.g.e., s. 62.
71 A.g.e., s. 36-37.
72 “… die allgemeine, gegen alles gleiche und doch von nichts ergriffene Einheit, das von allem freie und 

doch alles durchwirkende Wohlthun, mit Einem Wort die Liebe, die Alles in Allem ist.” (Sämtliche 
Werke, I/7, s. 408) İngilizce çeviri; “a general unity that is the same for all and yet gripped by nothing 
that is free from all and yet a beneficence acting in all, in a word, love, which is all in all.” (The Essence 
of Human Freedom, s. 70)

73 “Sevginin kendi kendisiyle oyunu olarak tanrısal hayat ve bilgi”, Tinin Görüngübilimi, 19. Bölüm.
74 Krş. Sempozyum Diyaloğu, “eros” kavramı.
75 The Essence of Human Freedom, s. 65.
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sonlu belirlenimin, olgusal empirik dünyanın, hayatın ve tecrübenin mutlak kaynağı 
olan irade, bu sonsuz ve zaman dışı edimin kendisi temelsizdir ve temelsiz bir temel 
olması bakımından da karanlık bir kaynaktır.76 Şimdi özgürlük, özü kendisini açınsama 
fiilinden başka bir şey olmayan bu temelsiz mutlak iradenin insanda ve tarihte kendini 
beyanı olarak anlaşılmalıdır. 

Daha önce de işaret edildiği gibi, Mutlak’ın bu radikal temelsizliği/karanlığı ye-
ter-neden ilkesini, kavramı kapı dışarı eder; Mutlak (ya da Hölderlin’in sözcüğüyle, 
Sein) kavrama indirgenemez. Kavram ve refleksiyonun ikincil düzeye düşürülmesi, 
Mutlak’ın hayatına dolaysız katılım olarak entelektüel sezginin asliliğini ve önceliğini 
beraberinde getiriyor. İnsan için özgürlük entelektüel sezgide imkândan (salt keyfilik-
ten) fiile çıkar; bu anlamda özgürlük içimizdeki Tanrı’dır ve bu, dışımızdaki (aşkın) 
Tanrı’yı bilmenin tek imkânıdır.77 Şunu da görüyoruz; Hegel’e karşı Schelling Mutlak’ı 
kavrama indirgemeyi reddederek onun aşkınlığını bir anlamda korur, aynı şekilde 
dünyayı Spinozistik determinizm çerçevesinde (yani, Tanrı’nın mantıksal uzantısı 
olarak) görmeyi reddederek Mutlak’ın dünya ile “canlı” ilişkisini doğanın ve en üst 
düzeyde insanın özgürlüğünün esası kılar. Bununla birlikte, Schelling, görebildiğim 
kadarıyla, tanrısalın sonlu varlık alemiyle ilişkisi konusunda sadece Hegelci içkinliği 
değil, geleneksel teolojik aşkınlık mefhumunu da yetersiz bulacaktır. Öncelikle varoluş 
mutlak ile sonlu arasındaki ilişkidir; bu ilişki “Bir olarak bir varlığın bir çokluk olarak 
kendisiyle bağıntısıdır”.78 Özgürlük Makalesi bu bağıntıyı (band) sevgi olarak79 ve 
dolayısıyla “en saf sevgi” edimi olan Tanrı’nın yaratma, öz-açınsama iradesi olarak 
anlar.80 Sevgi her şey üzerinde etkiyen, her şeye veren, saf hayırdır (wohlthun).81 

“Theogonia”nın ilkesi olarak, dolayısıyla tarih ve özgürlüğün ontolojik ilkesi 
olarak, sevgi aynı zamanda ahlâkî fiile metafizik (ya da kategorik) karakterini kazan-
dıran ilke de olmalıdır.82 Bu şekilde, ahlâkî fiil (Kantçı kategorik buyruk ile birlikte 
düşünülmesi gereken) zamanın dışına ve ötesine geçiyor, ebediyete ve bu nedenle 
yaratılışın başlangıç ânına uzanıyor. İnsanın kendisini belirleyen pratik-etik yaşamı, ne 
ise o olması, özünde empirik dünyanın ve dolayısıyla tüm zamanın dışında gerçekle-
şiyor.83 Etik karakterimiz olgusal dünyaya ait değildir, ama yine de onu biz seçiyoruz, 
biz teşkil ediyoruz, onun mimarı özümüzü oluşturan “özgürlük edimi”dir.84 Bu nedenle, 

76 A.g.e., s. 21.
77 A.g.e., s. 10.
78 “Existenz ist das Band eines Wesens als Eines mit ihm selbst als einem Vielem.” (Sämtliche Werke, I/ 

7, s. 56)
79 A.g.e., s. 70.
80 A.g.e., s. 65.
81 A.g.e., s. 70.
82 A.g.e., s. 57-58. 
83 A.g.e., s. 51.
84 A.g.e., s. 52. Michelle Kosch bu fikrin de Kantçı olduğunu, Kant’ın Salt Aklın Sınırları İçerisinde Din 

(1793) metnine dayandığını öne sürüyor. Bkz, M. Kosch, Freedom and Reason in Kant, Schelling and 
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Schelling şuna inanıyor gibi: İnsanî öz (edim olarak) inteligibel/noumenal bir varlık 
tarzına karşılık geliyor, onun gerçek düzlemi inteligibel/transandantal düzlem çünkü 
burası transandantal bir edim olan, hiçbir oluşsallık ve imkânsallık kabul etmeyen 
özgürlük ediminin alanı. Tüm bunlar, Schelling’in insanı neden, Habermas’ın vurgu-
suyla söylersek, “alter deus”85 olarak ele aldığını anlamamıza biraz daha ışık tutuyor. 
Esasen bu hamle Kantçı bir hamledir, insanı kendisine “öz-belirleme ödevi” verilmiş, 
öz-yasayıcı, dolayısıyla özerk, bir akıl varlığı olarak görmenin doğallıkla varabileceği 
bir noktadır. Kant’a yabancı olan şey ise, Mutlak’ı egoizme özgü olan içe kapanıklığın 
nihilizminden öteye, yaratma faaliyetine taşıyan, doğal ve tarihsel sürecin dinamik 
hayatı hâline getiren ilke olarak sevgide ahlâkı ve öz-belirlemeyi temellendirmek. 

Sonuç Yerine

Özgürlük ile tarih arasındaki ilişki Schelling felsefesinin kilit yönlerinden birisi 
olarak karşımıza çıkıyor. Tarih Mutlak’ın kendini açınsamasının hikâyesi olduğu ölçüde, 
özgürlüğün gelişimi ve ilerlemesinin hikâyesi ve dolayısıyla bu açıdan irdelenmelidir. 
Özgürlük ise temelde Kantçı özerklik düşüncesi temelinde, insanın kendisini tarihsel 
olarak belirlemesi (selbstbestimmung) temelinde anlaşılıyor. İnsan, bu arada, Mutlak’ın/ 
tanrısalın oluştuğu en yüksek ve en tam açınsamaya vardığı/varacağı pratik etkinlik 
olarak tasavvur ediliyor. Bu özerklik misyonu ya da projesi insanın “öteki Tanrı” (alter 
deus) olmasında temelini buluyor çünkü benzer benzere, saf ancak saf olana kendini 
verir. İlerleme ise esas itibariyle pratik-ahlâkî-hukukî bir fenomen olarak, özerk bireyin 
toplumsal tesisi anlamında, yani son analizde Kant anlamında özerk ve rasyonel bireyin 
yetkinleştiği süreç olarak yorumlanıyor. İlerlemenin malzemesi insanın arka planını 
oluşturan doğal potansiyeller ve tarihin nihai zemini olan doğal dünyadır. Aynı şekilde, 
tarihsel ilerleme bu doğal zemin ile bir antagonizma içeriyor, yani doğal olana karşı 
pratik (etik-estetik) bir mücadele. Schelling doğayı tanrısallığın karanlık ama canlı 
zemini olarak tanrısallık içindeki karşıt ilke olarak ele alıyor. Bu ilke tanrısallığın insanî 
dünya olarak, ya da daha basit ifadeyle bizzat insan olarak, gerçekleşmesi, kendisini 
açınsaması için gerekli; o, tanrısallığın edimselleştiği malzeme, organik potansiyeller 
alanı. Herşeyin altında yatan bu doğal zemini, tüm oluşun ve hayatın “hypokeimenon”u 
anlamında “mutlak üretici özne” olarak ve son analizde madde (Platon’un khora’sı, 
Aristoteles’in hyle ve dunamis’i) olarak görür; bu karanlık her türlü belirlenim/ger-
çeklikten uzak zemin, temelden yoksun zemin, Mutlak’ın kendi içindeki bu kaotik ilke 
kötülüğün gerçek mahiyetidir. Böylece Schelling kötülüğü tanrısalın içine dahil eder, 

Kierkegaard, Oxford; Oxford U. Press, 2006, s. 95-96.
85 J. Habermas, “Dialectical Idealism in Transition,” s. 57, 61, 65, 76. Habermas’a göre en açık bir 

şekilde bu tez (yani “düşmüş alter deus” olarak insan) Dünya Çağları’nda ortaya konuyor, ama aslında 
diğer münferit yazıların da hakiki mesajıdır (s. 57).
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ama edimsellik anlamında değil salt potansiyellik olarak. Özgürlük iyi ya da kötüyü 
irade etme yapabilgisi iken, insan eylemleri alanında bu kaotik zemine dönüşü ima 
eden her türlü geri adım nasıl ki kötülük ile özdeşleştirilmesi gerekiyorsa, aynı şekil-
de, bu doğal zeminden öteye her türlü ileri adım tarihsel ilerlemeyi ve aynı oranda da 
iyinin tahakkukunu temsil ediyor. İlerleme süreci Schelling’e göre bitimsiz bir süreç, 
Mutlak’ın sonsuz bir öz-açınsama sürecidir. Aksi takdirde, özgürlük ve tarih ve aynı 
şekilde Mutlak’ın hayatı sona ererdi.

Schelling bilinçdışının Mutlak’ın hayatındaki, dolayısıyla doğa ve tarihteki, özsel 
rolünü takdir eder, ama bu durum, onu öz-bilincin merkezîliğine yönelik vurgudan 
alıkoymaz. Bir anlamda, öz-bilinci bilinçdışı hayat güçlerinin açığa çıktıkları, form ve 
belirlenim kazandıkları nihai odak veya menfez olarak görür, zira “insan açınsamanın 
en yüksek zirvesidir”.86 Bu nedenle, Schelling söz konusu olduğunda doğa ile insan/ 
tarih arasında her zaman işbaşındaki bir tür süreklilikten (yani, bilinç ve bilinçdışı 
arasındaki organik bitişiklik ya da beraberlik) bahsetmek gerekir. Bu onu Aristoteles’e 
yakınlaştırır ve Alman idealizmi içerisinde biraz ayrıksı durur. Bu, bir yandan, Mut-
lak’ı düşüncenin arka planındaki canlı ve karanlık kaynak olarak görmek demekken 
öte yandan düşünceyi Mutlak’ın hakikat/açılım kazanması olarak görmek demektir. 
Ve bu açıdan Descartes’a yönelik şu eleştiri anlaşılır kılınabilir: “Düşünüyorum o 
hâlde varım, Descartes’tan itibaren, bütün bilginin temel hatasıdır; düşünme benim 
düşünmem değildir, varlık benim varlığım değildir, zira herşey sadece Tanrı’nındır ya 
da Tüm’ün”.87 Burada artık olgular ve önermeler arasındaki mütekabiliyet anlamında 
bir hakikat görüşüne yer olamaz; hakikat Mutlak’ın ilerleyici hayatının tarihsel (ve 
bu nedenle sınırlı ve sonlu) açılımları olarak düşünülmelidir. Ama transandantal bakış 
açısı bununla ne derece bağdaşır? Ayrıca Mutlak bitimsiz bir oluşum sürecindeyse, 
hakikatin sunumu hiçbir zaman nihai bir tamlık içerisinde yapılamaz. Ama bu sistemin 
içkin olarak imkânsız olduğu anlamına gelmez mi? 

Elbette bilinçdışına yapılan vurgu, yani Mutlak’ın yaratıcı ve canlı zemininin doğa 
olduğunu söylemek, irade kavramını ön plana taşıyor. Schelling’e göre, irade, yani 
ilk, en kökensel, en temel irade, yani en doğal isteme edimi, tüm olma biçimlerinin 
temelinde yatıyor.88 Bu anlamda, insan için iradeden doğan edimin (transandantal edim 
olarak) Mutlak bir karakteri vardır; öz-bilinç öz-iradeden başka bir şey değildir. Bu 
noktayı Schelling öz-belirleme savı ile bağlantılandırır. İnsanın başlangıç noktası belir-
lenmemiş, tümüyle kararsız bir durum89; insan kendi geleceğini/varlığını/edimsel-pratik 
karakterini kendisi belirliyor. Özerklik ve öz-belirleme kanaatimce asla birbirinden 
ayrılamayacak iki fikirdir. Özerkliğin gayesi dışsal olan her şeye karşıt olarak öz-be-

86 The Essence of Human Freedom, s. 44.
87 Sämtliche Werke I/7, s. 148; A. Bowie, Schelling and Modern European Philosophy, London: Routle-

dge, 1993, s. 61’de zikredilmiştir.
88 The Essence of Human Freedom, s. 50-51.
89 A.g.e., s. 51.
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lirleme iken, öz-belirleme savı özerkliği zorunlu olarak önsayıltılar. İşte bu tümüyle 
içsel/öznel/transandantal düzeyde özgürlük ve zorunluluk bir ve aynı şey olur. Şunu 
gözlemliyoruz; Schelling’de karşımıza çıkan türden bir tam özerklik tasarımı kendi 
zemini ve kökeni olarak tam bir belirlenmemişlik varsaymak zorunda. Fakat tamamen 
belirlenmemişlik zemininde insanoğlu için her hangi bir edim imkânı var mıdır ya da 
böyle bir insan herhangi bir fiil için kendinde bir neden bulabilir mi? Böyle bir insan 
nasıl bir insan olurdu? Özgürlüğün insan için ancak “faktizität” zemininde anlamlı ve 
gerçek olabileceğini düşünen Heidegger, tümden bir belirlenmemişlik olarak böyle 
bir özgürlüğün asla kendisinin bir adım bile ötesine geçemeyeceğini söyler.90 Schel-
ling insan tecrübesinin ve fiillerinin başlangıç noktası olarak bu başlangıç noktasını 
zamanın ve her türlü tikelliğin ötesine ve öncesine yerleştirir.91 İnsan zamandışına ait 
bir sıfır noktasından başlayarak kendisini inşa eder, böylece kendisi başka hiçbir şeyin 
değil sadece kendi edimlerinin bir sonucu ve eseri olacaktır; “insanın varlığı/özü esas 
olarak onun kendi işidir”.92 Bu tablonun son derece abartılı olduğu aşikâr. Hayatımızın 
ve tecrübemizin birçok katmanı bizim karar verdiğimiz ya da karar verebileceğimiz 
şeyler değildir. Mesela, cinsiyeti Schelling’in sunduğu özerklik anlatısının bir yerine 
yerleştirmek ne kadar mümkün? Oysa hangi cinsiyete sahip olduğumuz fiillerimiz 
için gayet önemlidir çünkü o, belli bir ölçüde fiillerimiz için bir belirlenim faktörü-
dür. Buna rahatlıkla başkalarını da ekleyebiliriz; dil, toplum, tarih, aile vb. Bizim için 
mümkün ve anlamlı özgürlük kaçınılmaz olarak içerisine doğduğumuz belirlenmişlik 
zeminine uygun hareket etmemizi, hatta onu sahiplenmemizi gerekli kılar, zira bu be-
lirlenmişlik zemini sayesinde insan denen varlık ve bu demektir ki bize has özgürlük 
olanaklı olabilir. Bu nokta Schelling’de ve aslında tüm Alman idealizminde eksik olan 
temel bir şeyi, yani insanın imkân varlığı olduğu, insan tecrübesini ve dünya algısını 
imkânsallığın ve sonluluğun karakterize ettiği gerçeğini asli bir unsur olarak özgürlük 
tasavvurumuz içerisine dahil etmemiz gerektiğini ima ediyor. Dolayısıyla, bu husus 
“özerklik projesi” temelinde özgürlük fenomenine yaklaşmanın imkânı ve meşruiyetine 
dair bizlerde köklü şüpheler uyandırmalıdır. 

Dolayısıyla şunu söylemek galiba doğru olacaktır; Schelling’in özgürlük ve tarih 
üzerine mütalâaları son tahlilde özne metafiziğinin ötesine geçmeyi başaramıyor. Özne 
metafiziği insanı özne olarak, kendi kendisini temellendiren saf edim olarak, empirik 
olan her şeyden bağımsız (detached), kendi içinde varlıksal tamlığa sahip (self-con-
tained) atomik eylemci olarak, varlığı ve bilgiyi de söz konusu öznede temellenen bir 
şey olarak görmeye dayanır.93 Nitekim Kant felsefesinin harfini değil ruhunu izledi-
ğini iddia eden (ve kanımca bunda haklı olan) Fichte egonun mutlak (transandantal, 

90 Heidegger, Schelling’s Treatise, s. 102.
91 The Essence of Human Freedom, s. 51.
92 A.g.e., s. 51; “das Wesen des Menschen ist wesentlich seine eigene That”, Sämtliche Werke, I/ 7, s. 

385.
93 krş. A.g.e., s. 49-50.
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koşullanmamış, sınırlanmamış) ontolojik ve epistemolojik statüsüne, yani onun saf 
anlamda özgür bir öz-etkinlik olduğuna vurgu yapmaktaydı. Ya da potansiyel/larval 
özneden bahsedilebilir ki tarih bu öznenin güçlerinin realizasyonu, etkinlik alanına 
çıkması, yetkinleşmesidir; modern ontolojiden, Alman İdealizmi’ne, oradan Marx ve 
Habermas’a gelen bütün bir düşünce geleneği esas itibariyle özne metafiziği olarak 
karakterize edilebilir. Bu anlamda, özerklik projesi bizzat modern sürecin en içsel 
eğilimi olarak, en dipte yatan akıntısı olarak bu proje, özne metafiziğinde metafizik 
ve ontolojik önsayıltılarını, eşdeyişle kökenini bulur. 
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MUTLULUK HAKKINDA FELSEFİ İNCELEMENİN ÖNEMİ

Murad Omay*

IMPORTANCE OF THE PHILOSOPHICAL STUDY OF HAPPINESS

ABSTRACT
Nowadays, there is a rising interest about the subject called “positive psychology” 
which concerns the study of the happiness. Although happiness is an important 
and popular subject which falls within psychology, it could be thought that the 
philosophical study of happiness is unimportant. In this paper, we will try to discuss 
some arguments in favor of the importance of the philosophical study of happiness.
Key words: happiness, well-being.

ÖZET
Günümüzde, mutluluğun incelenmesiyle ilgili olan “olumlu psikoloji” denilen 
alanda yükselen bir ilgi vardır. Mutluluk, psikolojinin alanına giren, önemli ve 
popüler bir konu olsa da mutlulukla ilgili felsefi incelemenin önemsiz olduğu 
düşünülebilir. Bu yazıda, mutluluğun felsefi incelemesinin öneminin lehindeki 
bazı argümanları incelemeye çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: mutluluk, iyi-durumdalık.

…

Önceki çalışmamızda, “mutluluk” (happiness) kavramının içerisinde farklı an-
lamları taşıdığını dile getirmiş ve onun değerlendirici yönü olan, bir kişinin kendisi 
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için faydalı bir hayat sürmesi anlamındaki “iyi-durumdalık”tan (well-being, welfare)1 
kavramsal olarak ayrılması gerektiğine değinmiştik.2 Mutluluğun iki anlamının bu 
şekilde mutluluk/mutlu olmak ile iyi-durumdalık/iyi-durumda olmak olarak ayrıldı-
ğında, “iyi-durumda” bir kişinin iyi bir hayat sürdüğünü iddia eden normatif ya da 
değerlendirici bir kavram olurken; “mutlu”nun, değerlendirici olmayan, sadece kişinin 
belirli, “olumlu” bir zihin hâlinde olduğunu, mutlu olduğunu ifade etmeye yönelik tasvir 
edici bir kavram olduğunu belirtmiştik. Bu durumda, sadece tasvir edici anlamı olan 
mutluluğun, yani sadece bir zihin durumunu ifade eden mutlu olmanın, felsefi olarak 
incelenmesinin önemi soru konusu edilebilir. Bu anlamıyla mutluluk, mutlu olmak, 
sadece psikoloji, sinirbilim vb. bilimlerdeki deneysel incelemelerin konusu olarak 
görülebilir ve onun felsefi bir incelemenin alanına girmediği veya böyle bir inceleme 
açısından önemli olmadığı söylenebilir. Oysa bu anlamıyla da mutluluğun, felsefi 
olarak incelenmesinin önemli olduğuna yönelik bazı argümanlar ileri sürülmüştür. Bu 
çalışmamızda, bu argümanları incelemeye çalışacağız.

Mutlulukla ilgili felsefi incelemenin önemli olduğu lehine ileri sürülen argüman-
lardan belki de en temel olanı, böyle bir incelemenin, onunla ilgili deneysel incele-
meden farklı olarak mutluluğun ne olduğu sorusuna cevap vermeye yönelik olması 
ve deneysel araştırmalara temel teşkil etmesidir. Mutlulukla ilgili olarak günümüzde, 
“olumlu psikoloji” denilen alandaki çalışmalarda yükselen bir artış vardır. Bu alandaki 
çalışmalarda, incelenenler genellikle şunlardır: Kişilerin belirli bir andaki mutluluk 
düzeylerini ölçmenin en iyi yolu nedir? İnsanlar kendi mutluluk düzeylerinin farkına 
varmakta ya da gelecekteki mutluluklarını tahmin etmekte ne derece iyidirler? Mutluluk 
düzeyleri ülkeden ülkeye cinsten cinse, yaştan yaşa, gelir düzeyinden gelir düzeyine 
değişir mi?3 Bu alandaki çalışmalar, mutlulukla ilgili sorulabilecek tüm soruları kapsar 
görünür. Oysa, bu ve bunun gibi sorulara cevap vermek isteyen deneysel araştırmalar, 
mutluluğun ne olduğuna yönelik değil, o araştırmayı yapan araştırmacının mutluluk 
olduğunu düşündüğü ya da kabul ettiği şeyden yola çıkan ve mutluluğun olası neden-
lerine, onun derecesine ya da onun nasıl arttırılabileceğine yönelik araştırmalardır.4

1 “Well-being”in Türkçeye farklı çevirileri olabilir. Biz bahsi geçen çalışmamızda onun Türkçede, “iyi 
olma”, “esenlik”, “selamet”, “gönenç” ya da “afiyet” gibi terimlerle karşılanabileceğini belirtmiş ama 
diğer terimlerin beraberinde getirdikleri anlam yükünün “well-being”in anlamını tam olarak karşıla-
mamasından bir anlam karışıklığına yol açmamak için, anlam yükü pek olmayan “iyi olma” terimi-
ni kullanmayı tercih etmiştik. Ama bir kişinin iyi olmasından bahsetmek de onun ahlâkî olarak iyi 
olmasıyla karıştırılabileceğinden, bu çalışmamızda “well-being”in karşılığı olarak “iyi-durumdalık” 
terimini kullanmayı tercih ediyoruz.

2 Bkz. Murad Omay, “Mutluluk’un Anlamları”, Kutadgubilig, Sayı: 23, Mart 2013, s. 39-48.
3 Valerie Tiberius ve Alexandra Plakias, “Well-Being,” The Moral Psychology Handbook, J. Doris, G. 

Harman, S. Nichols, vd. (ed.), New York: Oxford University Press, 2010, s. 404-405; Fred Feldman, 
What Is This Thing Called Happiness?, New York: Oxford, 2010, s. 14.

4 Mutluluğun ne olduğu ile onun kaynağının ne olduğu sorularının karıştırılması, günlük konuşmalarda 
ya da akademik olmayan çalışmalarda sıklıkla görülebilir. Örneğin, mutluluğun ne olduğu sorusuna 
verilen “dostlarla iyi vakit geçirmektir”, “güneşli güzel bir gündür”, “sevgidir”, “sağlıklı olmaktır” ya 
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Diyelim ki bir araştırmacı, bir grup kişinin mutluluğunu ölçmek için kullandığı 
testte, kişilerin hayatlarından ne kadar memnun olduklarını soruyor ve elde ettiği 
verilerle kişilerin ne derece mutlu olduklarını ölçtüğünü düşünüyor olsun. Bu araş-
tırmacı gerçekte kişilerdeki mutluluğu mu ölçmektedir? Bir kişinin mutluluk düzeyi, 
sürdürdüğü hayattan ne kadar memnun olduğuyla mı belirlenir? Mutlu olmadıkları 
hâlde, hayatlarından memnun olan bazı insanlar olamaz mı? Örneğin, kişi kendi sür-
dürdüğü hayattan memnun olduğu hâlde, başka kişilerin hayatlarının kötü gidişinden 
dolayı mutsuz hissedemez mi? Böyle bir kişi, sürdürdüğü hayattan memnun oldu-
ğunu belirttiğinde araştırmacı tarafından mutlu sayılacaktır, oysa kişi aynı zamanda 
kendini mutsuz hissetmektedir.5 Dolayısıyla bu araştırmacı aslında mutluluğu hayat 
memnuniyeti olarak “kabul etmekte”, kişilerin kendi hayat memnuniyetleri ile ilgili 
iddialarından onların hayat memnuniyeti düzeylerini ölçmekte ve kişilerin mutluluk 
düzeylerini ölçtüğünü ileri sürmektedir.

Ya da diyelim ki bir sinirbilimci, mutluluğun altında yatan sinirbilimsel temeli 
bulmak amacıyla araştırmalar yapmak istiyor. Bunun için varsayalım o, kişilerin haz 
aldıkları ya da arzularını gerçekleştirmiş olduklarındaki sinirbilimsel durumlarını 
araştırıyor ve X sinirbilimsel durumunun belirtilen durumlarla bağlantılı olduğunu 
buluyor, buradan da X ile mutluluğun bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor olsun. 
Bu durumda onun, mutluluğun sinirbilimsel temelini bulduğunu söyleyebilir miyiz? 
Sinirbilimsel durumla bağlantılı olan psikolojik durumun gerçekten mutluluk mu ya 
da sıklıkla mutlulukla örtüşen başka bir şey mi olduğu nereden bilebiliriz? Araştır-
macı aslında “haz”zın ya da “tatmin edilmiş arzuların” nedenini bulmuş değil midir? 
Dolayısıyla bu araştırmacı aslında mutluluğu “haz” ya da “arz tatmini”olarak kabul 
etmekte, bunların sinirbilimsel temellerini bulmakta ve mutluluğun sinirbilimsel te-
melini bulduğunu ileri sürmektedir.6

Görülebileceği gibi, mutluluğun ölçülmesi, mutluluğun nedenlerinin ne olduğu 
ya da mutluluğun altında yatan sinirbilimsel temellerin ne olduğu vb. gibi mutlulukla 
ilgili deneysel araştırmalara girişen bir araştırmacının, öncelikle mutluluğun doğası-
nın bir anlayışına sahip olması, mutluluğun ne olduğuyla ilgili bir görüşünün olması 
gereklidir. Mutluluğun ne olduğu sorusunun cevabı, mutluluğun doğasının bir anlayışı 
ise, deneysel değil ancak felsefi bir incelemeyle verilebilir. Mutlulukla ilgili felsefi 
bir inceleme, mutluluğun ne olduğunu, insanların mutlu oldukları zamanki durumun 
temel niteliklerinin ne olduğunu ortaya koyma denemesidir. Bu, mutlu olan bütün 
insanlardaki zorunlu olarak ayırt edici durumun doğasını açıklama denemesidir. Mut-

da “zenginliktir” vb. cevaplar mutluluğun ne olduğuna yönelik değil, mutluluğun kaynağına yönelik 
görüşlerdir. Onlar ne tür şeylerin bizi mutlu ettiğiyle ilgili görüşlerdir. Arkadaşların, güzel bir günün, 
sevginin vd. mutluluğun iyi bir kaynağı olduğunu söylemek, mutluluğun ne olduğu sorusunu ya yanıt-
sız bırakır ya da iddiayı ileri süren kişinin mutluluğun ne olduğuyla ilgili kabulünü belirtir.

5 Feldman, What Is This Thing Called Happiness?, s. 1-3.
6 Feldman, What Is This Thing Called Happiness?, s. 8.
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luluğun ne olduğu sorusunun cevabı “mutluluk” kavramının felsefi analizi, gözden 
geçirilmesi, inşası ya da tanımlanması biçiminde verilebilir. Aranan, örneğin “x, t 
anında mutludur.” demenin, “x, t anında, acıdan çok haz hissetmektedir.” ya da “x, t 
anında, bir bütün olarak hayatından memnun durumdadır.” vb. gibi bir tanımıdır. Bu 
iki tanımdan her biri mutluluğun doğasının açıklamasını verme iddiasındadır. Onlar 
bunu, “mutlu” kelimesinin anlamıyla ilgili iddiada bulunarak yaparlar.7 Dolayısıyla, 
mutlulukla ilgili felsefi incelemenin, mutluluğun ne olduğu sorusuna cevap araması 
ve bu yönüyle deneysel incelemeye temel teşkil etmesi bakımından önemli olduğu 
söylenebilir.

Mutlulukla ilgili felsefi incelemenin önemli olduğu lehine ileri sürülen diğer bir 
argüman, böyle bir incelemenin, felsefi olarak önemli bir kavram olan iyi-durumdalığın 
ne olduğuyla ilgili tartışmalar bakımından önemli olacağıdır. İyi-durumdalık, daha 
önce belirtildiği gibi, bir kişinin kendi faydası bakımından iyi olanı belirten normatif 
ya da değerlendirici bir kavramdır. Bir kişinin iyi-durumda olduğunu söylemek, onun 
hayatıyla ilgili bir değer yargısında bulunmak ve o kişinin hayatının onun faydası 
bakımından iyi gittiğini, o kişinin bu bağlamda iyi bir hayat yaşadığını söylemektir. 
İyi-durumdalık, en azından kavramsal olarak, ahlâkî ve estetik iyiden farklıdır. Bir 
yardım kurumuna bağışta bulunmak ahlâkî olarak iyi olabilir ama bağışta bulunan 
kişinin faydası için iyi olmayabilir. Bir tablonun verdiği huzur, ona bakanlar için 
estetik bir iyi olabilir ama o, o tablonun faydası için iyi olmayabilir. Bu bakımdan 
o, felsefeciler tarafından, genellikle diğer türdeki değerlerden ayrılarak, “prudential 
value” (faydayla ilgili değer) olarak adlandırılır.8

İyi-durumdalığın ne olduğuyla ilgili birçok teori ileri sürülmüştür. Parfit tarafından 
yapılan en iyi bilinen sınıflandırmaya göre, iyi-durumdalık teorileri, hayat bağlamında, 
biri için iyi-durumdalığın onun acıdan çok haz alması olduğunu ileri süren “hazcı teori” 
(hedonistic theory); onun hayatı boyunca arzularını tatmin etmesi olduğunu iddia eden 
“arzu tatmini teorisi” (desire-fulfilment theory) ve bazı belirli –birinin kabiliyetlerini 
geliştirmesi, bilgi, gerçek güzelliğin farkındalığı vb. gibi– iyilere sahip olması ve bazı 
belirli –sadistçe haz, aldanıyor olmak, özgürlüğün ya da saygınlığın kaybı vb. gibi– 
kötülerden sakınması olduğunu savunan “nesnel liste teorisi” (objective list theory) 
olarak üç bölüme ayrılır.9

7 Feldman, What Is This Thing Called Happiness?, s. 5-8.
8 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/>, 1; Daniel M. 
Haybron, The Pursuit of Unhappiness: The Elusive Psychology of Well-Being, New York: Oxford 
University Press, 2008, s. 29, 30, 32; Dan Haybron, “Happiness”, The Stanford Encyclopedia of Phi-
losophy (Fall 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = http://plato.stanford.edu/archives/fall2011/
entries/happiness/, 1.1; Daniel M. Haybron, “Two Philosophical Problems in the Study of Happiness,” 
The Journal of Happiness Studies, 1(2), 2000, s. 209.

9 Derek Parfit, Reasons and Persons, Oxford: Oxford University Press, 1984, s. 2-3, 492-493. Parfit 
sonrasında iyi-durumdalık teorilerine yenileri eklenmiş ve farklı sınıflandırmalara gidilmiştir. Örneğin 
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Mutlulukla ilgili felsefi incelemenin iyi-durumdalıkla ilgili tartışmalar bağlamında 
önemli olmasının nedeni, iyi-durumdalık teorilerinin çoğunda, mutluluğun önemli 
bir yeri olmasıdır. Bazı filozoflar, iyi-durumdalığın, sadece mutluluk olduğunu; diğer 
bazıları iyi-durumdalığın sadece mutluluk olmasa da mutluluğun iyi-durumdalık teo-
risinin temel ya da önemli bileşenlerinden biri olduğunu iddia eder. Bazı iyi-durum-
dalık teorilerinde mutluluk, temel ya da herhangi bir yan bileşen olarak düşünülmese 
bile, teorilerin sonuçları bakımından önemli bir rol oynar. Kısaca, iyi-durumdalık her 
ne olarak görülürse görülsün, bir kişinin hayatının iyi gitmesinde, onun iyi bir hayat 
yaşamasında birçok filozof o kişinin mutlu olmasının bir yeri olduğunu düşünmüştür.

Bazı filozoflar, bir kişinin iyi-durumdalık düzeyinin sadece onun mutluluğu 
tarafından belirlendiğini, başka bir değişle mutluluğun, kişinin mutlu olmasının, iyi-
durumdalık için, o kişinin iyi bir hayat sürmesi için yeterli olduğunu ileri sürer. “Saf 
mutluluk teorisi” (pure happiness theory) olarak adlandırılan bu teoriye göre, mutluluk, 
iyi-durumdalıkta sadece temel bir rol oynamaz; onun dışında başka en yüksek değer 
yoktur. Arkadaşlık, sevgi, özgürlük, insani gelişim vb. tüm diğer değerli bulduğumuz 
şeyler, yalnızca araçsal olarak bizi mutluluğa götürmeleri bakımından değerlidirler.10

Mutluluktan anlaşılan şeye göre, saf mutluluk teorisinin de farklı versiyonlarının 
olduğu söylenebilir. Mutluluk bir zihin durumu olarak sadece etkilenimsel (affective) 
(duyumsal, duygusal ve ruh hâlleriyle ilgili) bir durum, sadece bilişsel (cognitive) bir 
durum ya da etkilenimsel ve bilişsel durumların birlikteliği olarak görülebilir. Mutluluk, 
etkilenimsel bir durum olarak görülüp onun, hazların, acılara üstün gelmesi durumu 
olduğu düşünülürse, saf mutluluk teorisi, saf bir hazcılığa dönüşür. Eğer mutluluk, 
yine bir etkilenimsel durum, ama bazı ruh hâllerinin diğer haz verici şeylerden daha 
değerli olduğu etkilenimsel bir durum şeklinde düşünülürse, saf mutluluk teorisi, sı-
nırlı bir hazcılığa (çünkü belirli ruh hâlleri gibi bazı etkilenimler, haz gibi diğer bazı 
etkilenimlerden daha değerlidir) ya da başka bir ifadeyle bir duygusal durum teorisi-
ne dönüşmüş olur. Mutluluk, etkilenimsel bir durum olarak değil, bilişsel bir durum 
olarak görülürse, o zaman saf mutluluk teorisi, bir kişinin iyi-durumdalık düzeyini, o 
kişinin, kendi hayatının bir bütün olarak ne kadar iyi olduğuna, ne derece isteklerini, 
arzularını gerçekleştirmiş olduğuna “inanması” olarak görür. Mutluluk, etkilenimsel 
ile bilişsel durumun birlikteliği olarak görülürse de bu durumda, hem etkilenimsel 
hem de bilişsel yönü olan bir saf mutluluk teorisi ortaya çıkar.11

Yakın zamana kadar, saf mutluluk teorisini savunan, mutluluğu iyi-durumdalıkla 
bir tutan filozofların çoğunluğunun, mutluluğun hazcı görüşünü benimsediği söylene-
bilir.12 Bu görüşün en önemli temsilcileri Bentham ve J. S. Mill gibi görünmektedir. 

bkz. Haybron, The Pursuit of Unhappiness, s. 33-34.
10 Bengt Brülde, “Happiness Theories of The Good Life,” Journal of Happiness Studies, 8(1), 2007, s. 

15.
11 Brülde, a.g.e., s. 20-21.
12 Haybron, “Happiness”, 4.1.
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Bentham, doğanın insanlığı haz ve acı olarak iki egemenin yönetimine koyduğunu, 
sadece hazzın kendinde iyi, acının kendinde kötü olduğu belirterek iyi-durumdalığı, 
haz ve acıyla ilişkilendirir. O, her bir haz ve acı deneyimini onların süresi ve yoğunluğu 
açısından değerlendirir ve birinin hayatının, onun deneyimlediği hazların, deneyim-
lediği acıdan daha fazla olduğu ölçüde iyi-durumda olacağını ileri sürer.13 Mill, hazzı 
ve acının yokluğunu mutluluk; acı ve hazzın yokluğunu mutsuzluk olarak ifade eder 
ve Bentham tarafından belirtilen iki “niceliksel” özelliğe (süre ve yoğunluk), “nitelik” 
özelliğini ekleyip “yüksek” ve “alçak” hazlar arasında bir ayrım yapar. Ona göre, bazı 
hazlar, doğaları gereği, diğerlerinden daha değerlidir. Örneğin, Shakespeare okumanın 
hazzı, doğası gereği, herhangi bir miktardaki basit hayvanî hazdan daha değerlidir. O, 
her iki türü de deneyimlemiş olanların kararlarını bu şekilde vereceklerini öne sürer.14 
Dolayısıyla, Bentham ve Mill bağlamındaki hazcı görüş, iyi-durumdalığı sadece hazzın 
acıya üstün gelmesi olarak görüp bunu da mutluluk olarak ifade ederek, iyi-durumdalığı 
mutlulukla özdeşleştirir.

Temelde hazcı ama genel olarak bütün saf mutluluk teorilerinin, iyi-durumdalığı, 
sadece zihinsel bir durum olan mutlulukla ilişkilendirdikleri söylenebilir. Başka bir 
değişle, onlar, bir kişinin iyi-durumdalığını, dünyanın durumuyla, zihinsel-olmayan 
durumlarla değil, sadece kişinin zihin durumuyla ilişkili görürler.15 Ama bu anlayış, 
temel olarak iki nedenle eleştirilmiştir. Bu eleştirilerden ilki, sevdiklerimizin bizi sevip 
sevmediği, başarılarımızın sahici olup olmadığı, değer verdiğimiz şeyleri gerçekten elde 
edip etmediğimiz gibi hayatımızdaki zihinsel-olmayan durumların da iyi-durumdalık 
için önemli olduğudur.16 Bu tür en etkili itiraz Robert Nozick’in tecrübe makinesi va-
kasıdır.17 İkinci gurup eleştiri ise, sadece bir zihin durumu olarak mutluluktan meydana 
gelen iyi-durumdalığın “dar”, “basit”, “fakirleşmiş” ya da “engellenmiş” bir hayat 
yaşayanların da iyi-durumda olarak görülmesine izin vereceğidir. Bu eleştirilere göre, 
yetileri körlük, Down sendromu vb. gibi nedenlerle azalmış insanlar, köleler, sadece 
çimenlikteki yaprakları saymaya adanmış bir hayat vb. gibi hayatlar yaşayanlar, bazı 
baskıcı koşullarla yüzleşerek beklentilerini düşürüp uyum gösterenler, istenmeyen 
hayatları olmalarına karşın koşullarını benimseyerek mutlu olabilirler ama bu onların 
iyi-durumda olduklarını göstermez.18

13 Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Batoche Books, Kitc-
hener, 2000 [1781], ch. I, 1, ch. X, 2.10; Crisp, “Well-Being”, 4.1.

14 John Stuart Mill, Utilitarianism, London: Parker, Son, And Bourn, West Strand, 1863, ch. 1 ve 2; 
Crisp, “Well-Being”, 4.1.

15 Brülde, a.g.e., s. 22.
16 Haybron, “Happiness”, 4.1
17 Robert Nozick, Anarşi, Devlet ve Ütopya, çev. Alişan Oktay, 2. baskı, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniver-

sitesi Yayınları, 2006, s. 78-81.
18 Amartya Sen, On Ethics and Economics, Oxford: Basil Blackwell, 1987, s. 45-46; Amartya Sen, The 

Idea of Justice, Cambridge: MA, Harvard University Press, 2009, s. 282-284; Haybron, “Happiness”, 
4.1. Sadece iyi-durumdalıktaki önemi konusunda değil, genel olarak mutluluğun önemi konusundaki 
eleştiriler için bkz.: Raymond Angelo Belliotti, Happiness Is Overrated, New York: Rowman & Litt-
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Öte yandan, bazı saf mutluluk teorilerinin bu eleştirileri bertaraf etmeyi dene-
dikleri söylenebilir. Bu yöndeki temel ve önemli yaklaşımlardan biri, L. W. Sumner 
tarafından Welfare, Happiness and Ethics’te geliştirilmiştir. Sumner, bir kişinin iyi-
durumdalığını onun mutluluğuyla değil ama onun “sahici mutluluğu”yla (authentic 
happiness) özdeşleştirir. Bu, hem bilgilenmiş hem de otonom olan bireyin mutlulu-
ğudur.19 Sumner’ın sahici mutluluk teorisi, bu şekilde, tecrübe makinesi tipi kaygıları 
ve uyum göstermeyle ilgili itirazları engellemeye çalışır. Bunlar biraz önce belirtildiği 
gibi iyi-durumdalığın zihinsel durum açıklamalarına yöneltilen en etkili itirazlar oldu-
ğundan, Sumner’ın girişimi, iyi-durumdalığa yönelik mutluluk merkezli yaklaşımları 
güçlendirir.20 Bazı felsefeciler bu sahici mutluluk teorisinin bir çeşidini ya da onunla 
yakın ilişkili olanını geliştirmiştir.21

Yukarıda belirtilen eleştiriler ya da başkaları nedeniyle, bazı felsefeciler mutluluğu 
iyi-durumdalıkla bir tutmasalar, onu saf mutluluk teorilerindeki gibi tek değer olarak 
görmeseler de ona yine de iyi-durumdalık teorilerinde önemli bir rol ve değer verirler. 
Bu felsefeciler, mutluluğu, iyi-durumdalık teorilerinin temel bir bileşeni ya da önemli 
bileşenlerinden biri olarak görürler. Dolayısıyla, bu tür, mutluluğun merkezi ya da 
kapsamlı bir rol oynadığı, iki ya da daha fazla faydayla ilgili değer ailesini kabul eden 
bir iyi-durumdalık teorisi bağlamında da mutluluk, felsefi olarak önemli bir rol oynar.22

Mutluluk, iyi-durumdalıkla özdeş ya da herhangi bir iyi-durumdalık teorisinin 
temel ya da herhangi bir yan bileşeni olmasa bile, yine de o iyi-durumdalığın kendisinde 
önemli bir rol oynayabilir. Mutluluğun “iyi-durumdalık teorilerinde”ki önemi ile iyi-
durumdalığın kendisinde ne derece önemli olduğu iki farklı konu gibi görünmektedir. 
Haybron’un belirttiği gibi, hiç mutluluktan bahsetmeyen bir iyi-durumdalık teorisi bile 
mutluluğun iyi-durumdalığın temel bir parçası ya da katılımcısı olmasına izin verebilir. 
Örneğin, eğer iyi-durumdalığın arzu teorisini benimsiyorsanız, yani kişinin arzularını 
gerçekleştirdiği ölçüde iyi-durumda olduğunu iddia ediyorsanız, teori mutluluktan 
bahsetmese bile, birçok insan mutlu olmayı çok fazla arzu ettiğinden, mutluluk onların 
iyi-durumdalıklarında merkezî bir rol oynayacaktır.23

Onu iyi-durumdalık olarak görmeyen ve ona pek önem vermeyen teorilerde bile 
mutluluk bir şekilde değerli olabilmektedir. Örneğin Aristoteles –onun “eudaimonia”sının 
mutlulukla, mutlu olmayla ilgili bir görüş değil, iyi-durumdalıkla ya da iyi hayatla 
ilgili bir görüş olduğunu göz önüne alarak– “eudaimonia”yı, yani iyi-durumdalığı bir 
etkinlik olarak görse de açıkça bu etkinliğin yüksek derecede haz verici bir etkinlik 

lefield, s. 92 vd.
19 L. W. Sumner, Welfare, Happiness, and Ethics, New York: Oxford University Press, 1996, s. 171-183.
20 Haybron, “Happiness”, 4. 2.
21 Örneğin bkz. Brülde, a.g.e., s. 33-47; Tiberius ve Plakias, a.g.e., s. 421-432. 
22 Haybron, “Happiness”, 4. 2.
23 Haybron, “Happiness”, 4. 3.



92 Murad Omay

olduğunu, hatta hayatta en fazla haz veren türde olduğunu ileri sürer.24 Dolayısıyla, 
Aristoteles’in iyi-durumdalık ya da iyi hayat teorisinde mutlu olmaya doğrudan bir 
yer vermese bile, yine de bir şekilde onun iyi-durumdalıkla olumlu anlamda ilişki-
lendirdiği söylenebilir.

Öyleyse, mutluluğun felsefi inceleme bakımından önemli olmasının nedenlerinden 
bir diğerinin, onun herhangi bir şekilde bir iyi-durumdalık teorisinde ya da iyi-durum-
dalığın kendisinde merkezî olsun olmasın bir rol oynar görünmesi veya böyle bir rol 
oynayıp oynamadığının açığa çıkarılması olduğu söylenebilir.

Mutlulukla ilgili felsefi incelemenin önemli olduğu lehine ileri sürülen başka bir 
argüman, böyle bir incelemenin, ahlâk felsefesi açısından önemli olacağıdır. Mutlulu-
ğun felsefi olarak incelenmesi, ahlâkî olarak doğrulu eylemin ne olduğu tartışmalarına 
katkı sağlayabilir. Normatif ahlâk felsefesinin önemli teorilerinden biri olan faydacılık, 
mutluluk ile ahlâkî doğruluğu ilişkilendirir. Mill, ahlâkın temeli olarak kabul edilen 
inanç olan Fayda (Utility) ya da En Yüksek Mutluluk İlkesi (Greatest Happiness 
Principle)”nin, eylemlerin mutluluğu arttırmaya yöneldikleri oranda ahlâkî olarak 
doğru olduklarını, mutluluğu azaltmaya neden olmaya yöneldikleri oranda ahlâkî olarak 
yanlış olduklarını kabul ettiğini belirterek, ahlâkî doğruluğu mutluluk kavramının yar-
dımına başvurarak açıklar.25 Mill’in görüşleri farklı yorumlara açık olsa da Feldman’ın 
formülasyonunu tanımlarını birleştirerek kullanırsak, Mill’e göre bir eylemin, ancak 
ve ancak öznenin onun yerine yapabileceği, daha yüksek mutluluğa neden olacak 
(yani eylemin sonuçları olarak gerçekleşecek tüm haz olaylarının değerleri toplamın-
dan, eylemin sonuçları olarak gerçekleşecek tüm acı olaylarının değerinin toplamını 
çıkardığımızda elde edeceğimiz sonucu daha yüksek olacak) başka bir eylem yoksa 
ahlâkî olarak doğru olduğu söylenebilir.26 Dolayısıyla mutluluk, bir eylemin ahlâkî 
doğruluğunu belirlemede tek kriter olarak faydacı ahlâk bakımından temel bir öneme 
sahiptir. Öte yandan, faydacı olmayan ahlâk felsefelerinde de mutluluk bir derece rol 
oynar görünür. Örneğin, dünyadaki ahlâkî olarak doğru davranışın ödülünün cennetteki 
sonsuz mutluluk olduğuna yönelik ahlâkî yaklaşımlar da mutlulukla ahlâkî doğruluğu 
bir şekilde ilişkilendirmiş olurlar.27

Mutluluğun felsefi olarak incelenmesi, sadece ahlâkî doğruluk bağlamında değil, 
insan doğasıyla ilişkisi nedeniyle genel olarak ahlâk felsefesindeki tartışmalara katkı 
sağlayabilir. Eğer iradi davranışlarımızda kendimizi daha mutlu yapmaya uğraşmakta 
olduğumuz doğruysa, böyle bir inceleme, insan doğasını bir derecede anlamamıza yol 

24 Aristotle, Nicomachean Ethics, trans. by W. D. Ross, revised by J. O. Urmson, The Complete Works 
of Aristotle, Vol II içinde, ed. J. Barnes, Princeton: Princeton University Press, 6. basım, 1995, I.8, 
VII.13.

25 Mill, a.g.e., s. 9-10.
26 Fred Feldman, Etik Nedir?, çev. Ferit Burak Aydar, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2012, s. 

39-47.
27 Feldman, What Is This Thing Called Happiness?, s. 14.
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açarak ahlâk teorilerini etkileyebilir.28

Mutlulukla ilgili felsefi incelemenin önemli olduğu lehine ileri sürülen argüman-
lardan bir diğeri, böyle bir incelemenin, haklarla ve yasamayla ilgili tartışmalara katkı 
sağlayabileceğidir. Haklar açısından bakıldığında, insanın doğal olarak mutlu olma 
hakkının olup olmadığı tartışmaları bağlamında; yasama bakımından da Bentham’ın, 
bir kanunun yürürlüğe konulup konulmamasında, onun “genel mutluluğa” yol açıp 
açmadığına bakılması gerektiği görüşünde olduğu gibi, yasamanın gerekçelendirilmesi 
tartışmaları bağlamında mutluluk incelemesinin sonuçları önemli görünmektedir.29

Sonuç olarak, her ne kadar mutluluğun incelenmesi, çağımızda özellikle psiko-
loji bilimi için popüler ve önemli bir konu olsa da onun felsefi olarak incelenmesinin 
de önemli olduğu söylenebilir. Öncelikle, mutluluğun ne olduğunun incelemesinin 
deneysel bilimlerin değil, temel olarak felsefi incelemenin alanına girmesi ve böyle 
bir incelemenin deneysel araştırmalara temel teşkil edici nitelikte olması nedeniyle 
felsefi mutluluk incelemesi büyük öneme sahip görünmektedir. İkinci olarak, böyle 
bir inceleme, iyi-durumdalığın ne olduğu konusundaki tartışmalar açısından oldukça 
önem taşımaktadır. Üçüncü olarak, mutluluğun incelenmesi, ahlâk felsefesindeki 
teorilerle ilgili, özellikle de ahlâkî doğruluğun ne olduğuyla ilgili tartışmalara katkı 
sağlayabilir. Ve son olarak, siyaset ve hukuk felsefesinin alanına giren, insan hakları 
ve yasamanın temellendirilmesi konularındaki tartışmalar bakımından felsefi mutluluk 
incelemesinin önem taşıyabileceği söylenebilir.
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ARİSTOTELES’İN DUYULANMA TEMELLİ HAFIZA KURAMI 
FELSEFİ BİR ARAŞTIRMA MIDIR? 

Egemen Seyfettin Kuşcu*

IS ARISTOTLE’S SENSATION BASED MEMORY 
THEORY A PHILOSOPHICAL INQUIRY?

ABSTRACT
Aristotle’s treatise “On Memory and Recollection” which is a part of the collec-
tion known as “Parva Naturalia” still has an influence on the modern readers and 
philosophers. On the purpose of understanding why it still grabs attention, first of 
all in this article, I shortly inquired the modern views about memory. Secondly, I 
endeavored to evaluate how, according to him, sensation-imagination and thinking 
occur (in his book De Anima). Thirdly, I aimed to reveal that memory is one of 
the important faculties in human which is based on images and that it has a place 
between imagination and thinking. So by the help of these two steps, finally, it 
has been stated what memory is and how we remember. As a result, the place of 
Aristotle’s theory about these matters in the recent, contemporary arguments will 
be shown and also the thoughts of Aristotle’s commentators will be criticized.
Key words: Aristotle, sensation, imagination, thinking, memory, remembering.

ÖZET
Aristoteles’in “Hafıza ve Çağrışamla-Hatırlama” adlı denemesi modern düşünürler 
üzerinde yaygın bir etkiye sahiptir. Bu yazıda öncelikle günümüzde hafızaya ilişkin 
yürütülen tartışmalara kısaca yer verilecektir. İkinci olarak Aristoteles’in özellikle 
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Ruh Üzerine adlı eserinde dile getirdiği duyulanma, imgeleme, düşünme üzerine 
görüşlerine değinilerek onun hafızaya ilişkin görüşlerinin kendi felsefesinde nereye 
oturtulabileceği tartışılmaya çalışılacaktır. Üçüncü olarak da Aristoteles’in hafızaya 
ilişkin görüşleri ele alınıp hem günümüz kuramları açısından yeri belirlenmeye 
çalışılacak hem de metinde değineceğimiz yorumcuların Aristoteles’in hafızaya 
ilişkin yazdıkları üzerine yargılarının geçerliliği sınanacaktır. 
Anahtar kelimeler: Aristoteles, duyulanma, imgeleme, düşünme, hafıza, ha-
tırlama.

...

Giriş

Aristoteles’in hafızaya ilişkin açıklamaları tanınmış İngiliz deneycilerinde bulunabilecek-
lerden daha geniştir. Bu nedenle hafıza konusunda Aristoteles’in açıklamaları, öğrenciye 
iyi bir giriş olarak hizmet eder.1

Richard Sorabji 1972 yılında Aristoteles’in Hafıza ve Çağrışımla-Hatırlama Üze-
rine2 adlı eserini çevirip geniş bir giriş ile yayınladığında3, girişin ilk cümleleri olarak 
yukarıda alıntıladıklarımızı seçmiştir. Sorabji, aynı eserin ikinci baskısını otuz beş 
yıl sonra yapmış, bu baskıda Aristoteles’in eserine dair kimi görüşlerinde değişikliğe 
gitmiştir. Ancak yukarıda alıntıladığımız görüşlerini değiştirmemiştir.4 Gerçekten de 
Aristoteles’in hafızaya ilişkin görüşlerinin yalnızca İngiliz deneycileri açısından değil, 
günümüze değin pek çok düşünür açısından hem kapsamlı hem de temelde yer alması 
gereken görüşler olduğu söylenebilir. Bu yazıda öncelikle günümüzde hafızaya ilişkin 
yürütülen tartışmalara kısaca yer verilecektir. İkinci olarak Aristoteles felsefesinin kimi 
noktalarına değinilerek onun hafızaya ilişkin görüşlerinin kendi felsefesinde nereye 
oturtulabileceği tartışılmaya çalışılacaktır. Üçüncü olarak da Aristoteles’in hafızaya 
ilişkin görüşleri ele alınıp hem günümüz kuramları açısından yeri belirlenmeye ça-
lışılacak hem de ileride değineceğimiz yorumcuların Aristoteles’in hafızaya ilişkin 
yazdıkları üzerine yargılarının geçerliliği sınanacaktır.

Aristoteles’in Ruh Üzerine (Peri Psukhēs) ve Doğa Üzerine Küçük Denemeler 
(Parva Naturalia)5 adlı eserlerinde geliştirdiği kuramlar psikolojinin ve zihin felse-

1 Richard Sorabji, Aristotle on Memory, London: Duckworth, 1972, s. 1.
2 Eserin adı metin içerisinde bundan sonra HÜ olarak dile getirilecektir.
3 A.g.e.
4 Richard Sorabji, Aristotle On Memory. Second edition, Chicago: University of Chicago Press 2006. 

Söz konusu ikinci baskıdaki en önemli değişikliğin “anemnēsis”in “hatırlatılmış-olma” olarak çevril-
mesi olduğu söylenebilir. 

5 Eserlerin adı metnin içerisinde bundan sonra RÜ ve DD olarak dile getirileceklerdir.
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fesinin ilk örnekleri olarak kabul edilmektedir. Bu görüş söz konusu olan HÜ oldu-
ğunda da ileri sürülebilir. Örneğin Annas, Aristoteles’in hafızaya ilişkin görüşlerini 
incelediği makalesinin girişinde, aslında filozoflar ile psikologların aynı konuya ilişkin 
geliştirdikleri farklı yaklaşımlar olduğunu; söz konusu olan hafıza olduğunda da bu 
farklılığın değişmediğini belirtmiştir. Annas psikologların kısa ve uzun süreli hafızadan 
söz ettiklerini, filozofların ise hafızanın süresi farketmeksizin geçmişle olan ilişkisinin 
nasıl kurulduğu ile ilgilendiklerini belirtmektedir. Ayrıca “Aristoteles’in hafızaya yö-
nelik ilgisi (...) modern bir filozoftan daha çok modern bir psikoloğa benzemektedir.”6 
savını öne sürmektedir.

Annas’ın belirlemeleri makalenin içerisinde tekrardan ele alınacaktır ancak Aris-
toteles’in sözü edilen konulara katkılarının sergilenebilmesi için öncelikle onun diğer 
eserlerinde (özellikle RÜ) geliştirdiği kuramlarla HÜ arasında bir bağ kurmak gerek-
mektedir. Bu bağ kurulduktan sonra eserde ortaya konan açıklamalar ve bu açıklama-
ların hangi alana ait olduğuna ilişkin bir belirlemede bulunmak daha yerinde olacaktır. 
Hem Annas’ın hem de diğer düşünürlerin yorumları ise sonuç kısmında ele alınacaktır. 

1. Günümüz Açısından Hafızaya İlişkin Belirlemeler

Hatırlama edimleri çok geniş bir alanda iş görmektedir yani hatırlamanın çok fazla 
nesnesi vardır. Dün belirli bir saatte ne yaptığımızı hatırlamaya çalıştığımız gibi on beş 
yıl önce ne yaptığımızı da hatırlamaya çalışırız. Öte yandan, zamansal bir gönderimi 
olmaksızın yani herhangi bir zamanda öğrenmiş olduğumuz bir bilgiyi, bir formülü, 
bir telefon numarasını hatırlamaya çalışabiliriz. Bir başka zaman gözümüzün önüne 
kimi anları getirmeye çalışırız, sevdiğimiz ya da nefret ettiğimiz birinin yüzünü veya 
eskiden oturduğumuz evin yemyeşil bahçesini hatırlamaya çalışırız. Tüm bu hatırlama 
nesnelerinin birbirlerinden farklılıklar gösterdiği açıktır.7 Bu noktada Aristoteles’in 
genel bir ilkesinden yararlanabilir miyiz? Aristoteles bir yetinin ele alınmasında ön-
celikle incelenmesi gerekenin yetinin nesnesi olduğunu ısrarla dile getirmektedir. 
Bu yaklaşımın hâlâ geçerliliğini koruduğu öne sürülebilir. Hatırlamanın nesnelerinin 
sınıflanması sayesinde, günümüzde farklı bilim alanları ile felsefenin üzerinde uzlaştığı 
belli hafıza ve hatırlama türlerinin ortaya konabildiği söylenebilir. 

Hafıza konusuna ilişkin tartışmalar iki başlık altında ele alınabilir. Birincisi hafıza 
türlerinin ele alınmasıdır ki üzerinde anlaşılabilmiş tek bir bölümlemenin (ve bölümleme 

6 Julia Annas, “Aristotle on Memory and the Self”, Essays On Aristotle’s De Anima, yay. haz. M. Nuss-
baum & A. O. Rorty, Oxford: Clarendon Press, 1992, s. 297-313. 

7 Bazı filozoflar, bu çok yapılılığın hafızanın açıklanmasına yönelik girişimlerin çokluluğunun ve birbi-
rinden farklılığının nedeni olduğunu ileri sürmektedirler. Bkz. Malcolm ve Deutscher’den aktaran 
John Sutton, Memory, http://plato.stanford.edu/entries/memory/, Stanford Encyclopedia of Philosop-
hy, 2010. (Çevrimiçi: 23 Aralık 2010) 
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tarzının) olmadığı rahatlıkla görülebilir. İkincisi ise hatırlamanın ne şekilde gerçekleş-
tiğine ilişkindir ve bu konuda da en az ilki kadar farklı bakış açıları geliştirilmiştir.8 

Hafıza türlerinin genel bir bölümlemesi, temelde kısa dönemli hafıza ve uzun 
dönemli hafıza olmak üzere yapılmaktadır. Bu tip bölümlemeler konuyla ilgilenen 
psikologlar ve filozoflarca farklı şekillerde yapılmış olsa da hafıza konusunda kuram 
çeşitliliğinin özellikle uzun dönemli hafızanın tanımlanmasına yönelik olduğu görü-
lebilir.9 

Hatırlamanın ne şekilde gerçekleştiğine ilişkin tartışmalar da en az ilk tartışma 
kadar çeşitlilik sergiler ve özellikle zihin felsefesindeki kimi tartışmalar ile birlikte 
değerlendirilip iki ana kategori altında ele alınabilir.

Bu kategorilerden ilki, geçmişin (yani geçmişteki bir olay, bilgi vb.) doğrudan 
olmayan bir şekilde hatırlandığı ve “tasarımsal gerçekçilik olarak adlandırılan”10 görüş-
tür. Felsefe tarihinde uzun bir geçmişe sahip bu görüşün ilk örnekleri olarak antikçağ 
felsefe metinleri gösterilmektedir ve HÜ’nün bu türün ilk kapsamlı örneği olduğu 
sıklıkla vurgulanmaktadır. İlk görüşün savunucuları hatırlanana farklı adlar vermekle 
birlikte hatırlamada geçmişteki olay, olgu, nesnenin kişide bıraktığı bir “iz, izlenim, 
imge, ide ya da tasarımı”11 hatırladığımızı savunurlar. İkinci görüşün savunucuları ise 
hatırlamada bir aracının olmadığını yani bizim öncelikle bir izi, izlenimi vb. hatırla-
madığımızı, “doğrudan geçmiş olayın kendisini hatırladığımızı öne sürmektedirler”12.

Felsefe tarihinde Aristoteles’in temele alındığı gelenekler içerisinde, özellikle 
deneyciler arasında, bilgi edinme süreçlerinin duyusal deneyime dayanmaları bakı-
mından ele alındığı görülebilir. Dolayısıyla zihinsel tasarımların kendileri de doğrudan 
duyulardan gelen verilerle temellendirilmektedirler.

Tasarımın gerekliliği kuramının eleştiricilerinin hatırlananın bir aracıya gerek 
duymadığı şeklindeki karşı savları, sarsıcı bir etkiye yol açmış olsalar da özellikle 
bilişsel bilimlerin gelişmesi ve duyumlama, imgeleme ve hatırlama üzerine yapılan 
modern araştırmalarla tasarım kuramı “1960’lar sonrası tekrar gündeme gelmiştir ve 
günümüzde de varlığını korumaktadır.”13  

8 Bernecker farklı bakış açılarının hangi sorular etrafında şekillendiğini ve tartışmaların ne kadar incel-
diğini (ve kendi görüşlerinin bir özetini) kitabının giriş kısmında çok güzel sergilemektedir. Bu giriş 
yazısında Bernecker konunun en az dört başlık altında birbirinden farklı bakış açıları olduğunu söy-
lemiş ve kendi kuramının bunlar arasındaki yerini belirlemiştir. Sven Bernecker, The Metaphysics of 
Memory, Springer, USA, 2008, s. 1.

9 En uzun süreli olarak düşünülüğünde dahi yirmi-otuz saniyelik bir zaman aralığında kabul edilen kısa 
dönemli hafıza büyük oranda deneysel psikolojinin, nörolojinin konusunu oluştururken uzun dönemli 
hafıza filozofları da ilgilendirmektedir.

10 John Sutton (2010), Memory.
11 Davis Pitt, Mental Representation, http://plato.stanford.edu/entries/mental-representation/index.html, 

Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2008, (Çevrimiçi: 31 Aralık 2010)
12 A.g.e.
13 Nigel Thomas, “Mental Imaginary”, http://plato.stanford.edu/entries/mental-imagery/index.html, 
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Görülmektedir ki hafızanın ele alınması duyulanma, duyulanmaya bağlı imgeleme, 
imgeleme bağlı düşünme gibi günümüz felsefesinin ve felsefe ile bilimlerin kesişim 
noktasını oluşturan konuların ele alınmasını gerektirmektedir. Bu anlamda hafıza konusu 
farklı felsefe problemleri ile ilgilenenler açısından bir kesişim noktasıdır. Aristoteles’in 
düşünceleri de tüm bu alanlardaki tartışmalarda –ister ona karşı çıkılsın, ister onun 
görüşleri temele alınsın isterse de görmezden gelinsin veya açıklamalarının geçmiş 
bir bağlama ilişkin olduğu öne sürülsün– bir şekilde yer aldığı kabul edilmektedir. 

 

2. Aristoteles Felsefesinde Hafıza ve Onunla İlişkili Diğer Yetiler

Aristoteles’in Metafizik adlı eserinin ilk kitabında insanların bilimsel bilgiye sahip 
olmaları için gerekli olan yeteneklerini ele alırken öğrenmenin temeli olarak hafızanın 
gerekliliğini özellikle vurgulaması önemlidir.14 Bu durumun önemli olmasının iki 
nedeni vardır. Birincisi, Aristoteles’in eserleri arasında ana eserler olarak tanımlaya-
bileceklerimiz içerisinde hafızanın burada olduğu gibi özellikle vurgulandığı yerler 
bulmanın zorluğudur.15 İkincisi ise, hafızanın sözünü ettiğimiz eserde duyulanma ile 
düşünme yeteneği arasında önemli bir yer edindiğinin ve bu yerin imgelemden ayrı 
bir yer olduğunun onaylandığını görmemizdir. 

Eldeki yazının giriş ve birinci bölümünde ele aldığımız görüşler içerisinde Aristo-
teles’in görüşlerinin belli türlerle uygunluk gösterdiği açıktır. Hatta bu tarz görüşlerin 
ilk örneğini bunca kapsamlı olarak ilk kez Aristoteles vermiştir denilebilir. Önceden 
de söz edildiği üzere Aristoteles’in hafızaya ilişkin görüşlerini anlayabilmek için 
onun RÜ’de geliştirdiği kurama ve kurama ilişkin yürütülen tartışmalara göz atmakta 
yarar vardır. Bu bakımdan burada öncelikle duyulanma ele alınacaktır. İkinci olarak 
imgelem, son olarak da düşünme ele alınacaktır. Bu sayede son bölümde Aristoteles 
açısından hafızanın nerede durduğu ortaya konmaya çalışılacaktır.

Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2010, (Çevrimiçi: 31 Aralık, 2010).
14 Bkz. Aristotle, Metaphysics, çev. H. Tredennick, Vol I&II, Cambridge: Harward University Press, 

1961, 980a30-981a5.
15 Benzeri bir vurgunun açık bir şekilde yapıldığı bir başka yer ise İkinci Analitikler adlı eserdir. Bkz. 

Aristotle, Posterior Analytics-Topica, çev. H. Tredennick-E. Forster, Cambridge: Harward University 
Press, 1960, 100a5. 
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2.1. Aristoteles’te İnsanın Etkilenimleri16

Aristoteles RÜ’nün ilk kitabında insanın kimi etkilenimlerinin neler olduğunu ve 
bu etkilenimlerin insanda hangi bakımdan bulunduğunu tartışmaktadır. Sözü edilen 
yerde ele alındığı üzere insanda etkilenimler (pathē), öncelikle geniş bir olanaklar çok-
lusunu vurgulamaktadır. Duyulanma, imgelem, hafıza, duygu durumları, düşünme ilk 
elden sayılabilecek etkilenimlerdir.17 İnsanın incelenmesi etkilenimlere maruz kalması 
bakımından özellikle etkilenimlerin incelenmesiyle gerçekleştirilebilir. İnsanın ruh ve 
beden bütünlüğünde bir varolan olması, etkilenimlere hem ruh hem beden bütünlüğünde 
maruz kaldığını göstermektedir.18 Özellikle duyulanmanın fiziksel karakteri, Aristoteles 
felsefesinde fizyolojik açıklamaların yoğunluğunun nedenini de ortaya koymaktadır 

16 Yazının “Aristoteles’te Hafıza” başlığına kadar olan bundan sonraki bölümünde şu çalışmadaki görüş-
ler farklı bir bağlamda düzenlenerek ve değiştirilerek yeniden ele alınmıştır: Egemen Kuşcu, Pathos 
(Etkilenim) Kavramının Aristoteles’in Felsefesindeki Yeri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 
2010, İstanbul, 192 s.

17 Etkilenimlerin listesi için şu kaynaklara bakılabilir: Aristoteles, On The Soul, 403a3 ve dev. Aristotle, 
On The Soul-Parva Naturalia-On Breath, çev. W. S. Hett, Cambridge, Harward University Press,  
1957. Buradaki etkilenim listesinin daha geniş bir türü DD adlı denemededir. Sayılanların hepsi du-
yulanmanın bir etkilenimi oldukları belirtilerek (sıralama yapıldıktan sonra belirtilmiştir -436b5-) sı-
ralanmıştır: “Duyulanma, hafıza (mnēmē); kör arzu (thümos), tutku (epithumia), isteme (oreksis)” ve 
son üçünün temelindeki duyulanma sonrasında oluşanlar olarak haz (hēdonē) ve acı (lupē). (Aristote-
les, Parva Naturalia, 436a5.)

18 Aristoteles’in ruh, beden ve ikisinin ilişkisi üzerine düşünceleri tartışmaların nedeni olmaktadır. Ruh 
ve beden ilişkisine dair genel olarak iki karşıt yorum söz konusudur. Bunlardan birincisi işlevselci 
(functionalist), ikincisi ise metne bağlı (literalist) yorumlardır. Nussbaum ve Putnam işlevselci yo-
rumun savunucularıdır. İşlevselci yorum ruh beden ilişkisinde ruhun işlevlerine öncelik vermektedir. 
Ruhun işlevlerine öncelik verme bedeni gözardı etmez ancak bedeni ruhun işlevlerini yerine getirmek 
üzere varolan bir şey olmaya indirger. Bu bakış açısı aynı zamanda tüm süreçleri fiziksel süreçlere in-
dirgeyen indirgemeci yorumları da onaylamaz. Asıl üzerinde durdukları konu aktüelizasyon (energeia) 
durumlarıdır. Bkz. Martha C. Nussbaum-H. Putnam, “Changing Aristotle’s Mind”, Essays on Aristot-
le’s De Anima, yay. haz. M. C. Nussbaum and A. O. Rorty, Oxford: Clarendon Press, 1996, s. 27-57. 
Metne bağlı yorum olarak sergilediğimiz yorum ise Sorabji tarafından savunulmaktadır. (R. Sorabji, 
“Body and Soul in Aristotle”, Philosophy, Vol 49, 1974, s. 63-89.) S. Everson’da pek çok konuda 
Sorabji ile benzer düşünceler sergilemektedir. Bkz. Stephen Everson, Aristotle on Perception, Oxford: 
Clarendon Press, 1999. Bu yoruma göre ise işlevselcilik, yönelimsellik vb. yaklaşımlar Aristoteles’in 
görüşlerini sergilemekten uzaktırlar. Sorabji’ye göre bu tarz yaklaşımlar üzerlerinde felsefe tarihinin 
yükünü taşımaktadırlar ve bizi Aristoteles’i anlamaktan uzaklaştırmaktadırlar. Bkz. R. Sorabji, “Inten-
sionality and Physiological Processes: Aristotle’s Theory of Sense-Perception”, Essays on Aristotle’s 
De Anima, yay. haz. M. C. Nussbaum and A. O. Rorty, Oxford: Clarendon Press, 1996, s. 195-227. 
Elbette her iki görüşü eleştirenlerde bulunmaktadır. Özellikle Burnyeat bu tarz bir tavrı takınmaktadır 
ve Aristotelesçi bir zihin görüşünün artık savunulamayacağını ortaya koymaktadır. Hatta Sorabjiyi’de 
işlevselcilerin arasında görüp eleştirmektedir. Bkz. M. F. Burnyeat, “Is an Aristotelian Philosophy of 
Mind Still Credible?”, Essays on Aristotle’s De Anima, yay. haz. M. C. Nussbaum and A. O. Rorty, 
Oxford: Clarendon Press, 1996, s. 15-27. Yorumcular Aristoteles’in yorumlanmasında özellikle, onun 
felsefesinde duyulanmanın ve düşünmenin ne şekilde gerçekleşiyor oluşu konusunda uzun tartışmalar 
yürütmektedir.
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(tersi de –biyoloji çalışmalarının yoğunluğu dolayısıyla psikoloji kuramının bu kadar 
fizyolojik olması– kolaylıkla öne sürülebilir). Elbette bu tek yorum değildir. Ancak 
söz konusu olan düşünme olmadıkça Aristoteles her zaman sürecin fizyolojik karak-
terinden söz etmektedir.19 Aşağıda etkilenimlerin duyulanma ile düşünme arasındaki 
süreçte ne türden yollarla oluşa geldiği incelenecektir.20 

2.1.1. Aristoteles’te Duyulanma

Aristoteles RÜ’de, özellikle ikinci kitapta duyu organlarını ve duyulurları ince-
lemektedir. Bu türden bir inceleme, duyulanmanın anlaşılabilmesi için zorunludur; 
çünkü Aristoteles’e göre bir olanağın (yeti) incelenmesi demek öncelikle o olanağa 
yol açan fizyolojik sürecin incelenmesi, ikinci olarak da fizyolojik sürecin başlangıcını 
oluşturan duyu nesnesinin incelenmesi demektir. Bu bakımdan Aristoteles duyulan-
mayı yani bir süreci ele almak istediğinde örneğin görmeyle ilgilendiğinde öncelikle 
“görülebilir olanı”21; ikinci olarak gözün görülebilir olandan ne şekilde etkilendiğini, 
üçüncü olarak da bu ilişkilerin incelenmesiyle anlaşılabilecek olan görmenin ne ol-
duğunu ortaya koymaya çalışmaktadır. 

Aristoteles’in duyulanma tarzlarından dokunmaya, her hayvanda varolan temel bir 
duyulanma olması bakımından önem verdiği bilinmektedir.22 Bunun yanı sıra görme, 
insanda düşünmeye giden süreç içerisinde en çok veri sağlayan, imgelerin oluşmasına 
yol açan, duyulabilir formlara maruz kalması bakımından Aristoteles açısından önemli 
görülmektedir. Bu ikisine, üzerinde fazlaca durulmasa da işitmeyi de ekleyebiliriz, 
çünkü işitme özellikle sözcüklerin aktarılmasındaki rolü ile insanda öğrenme süreci 
içerisinde etkindir. 

19 Yukarıda sözünü ettiğimizle ilişkili olarak ruh ve bedenin birbirlerinden ayrılabilir olup olmadığı ko-
nusunda da yoğun bir tartışma vardır. Aristoteles’in bir yanda ikisinin birbirinden sadece tanımda 
ayrılabilir olduğu yönünde açık ifadeleri varken, bir yanda da Ruh Üzerine’nin 413a5 bölümü ve de-
vamında, ayrılabilirliğin sıkıntılı bir konu olduğu şeklinde açıklamaları vardır. Ayrılabilirlik tartışması 
en genel olarak Etkin Akıl konusunda çıkmaktadır. Bu konunun bir sonuca bağlanması bu yazının 
kapsamını aştığından Aristoteles’in genel ifadelerine dayanarak ruh ve bedenin birbirinden ayrılamaz 
olduğunu söyleyeceğiz. Formun somut birleşik varlığa, tanımlananın tanımlayandan sonra olması ge-
rekliliği prensibi dolayısıyla önsel olduğu, ancak söz konusu canlı olduğunda madde ve form olan ruh 
ve bedenin birbirinden ayrılamayacağına ilişkin tartışmalar Metafizik’te de yürütülmektedir. Özellikle 
7. (Z) kitapta ayrıntılı olarak tartışılmaktadır. Bkz. Aristoteles, Metaphysics, Bölüm VII.  

20 Etkilenimlerin hem beden hem ruh göz önüne alınarak incelenmesi gerektiğine dair Bkz. W. F. R. 
Hardie, Aristotele’s Treatment of The Relation Between the Soul and the Body, The Philosophical Qu-
arterly, Vol. 14, No. 54, 1964, s. 72. Karş. I. Block, “The Order of Aristotle’s Psychological Writings”, 
The American Journal of Philology, Vol. 82, No. 1, 1961, s. 50-77.

21 Aristoteles, On The Soul, 418a 26.
22 Dokunmayı temas etmek anlamında düşünürsek, bitkilerin de canlılığının temelinde temasın varolma-

sından dolayı, tüm canlılığın bir anlamda temasa dayandığını öne sürebiliriz.
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Aristoteles, duyulanmaya ilişkin incelemesine duyulanmanın iki açık karakteristiği 
olduğunu belirterek başlar.23 Bu karakteristiklerin birincisi hareket (kinēsis), ikincisi ise 
etkilenime maruz kalmaktır (paskhein).24 Çünkü duyulanma bir durum değişikliğidir, 
niteliksel bir değişimdir (alloiōsis). Duyulanma (aisthēsis), duyu organının (aisthētērion) 
kendi dışındaki bir nesnece (duyulur, duyulanabilir olan, duyulur nesne-aisthēton) 
etkilenmesi sonucunda oluşur ve duyum (veri olarak-aisthēmatos), duyulananda yani 
canlıda (aisthētēs) ortaya çıkar.25 Duyulanmanın genel yapısı ortaktır. Duyulanma, 
karşıda duyulanabilir bir nesne, duyulanabilir nesneden etkilenen ve duyu organı ile 
duyulanabilir nesne arasında bulunan bir ortam ve duyu organı arasındaki etkileşimle 
oluşan ve bizde ortaya çıkan bir süreçtir.26 Bu süreç duyulabilir olanın (nesne) ortamı 
etkilemesi, ortamın duyu organını etkilemesi ve duyu organında bir iz bırakmasıyla 
gerçekleşmektedir.27 Sürecin  başlangıcında hem duyu organı hem de duyulanabilir 
olan potansiyel hâlde bulunmaktadırlar.28 Duyulanabilir olan aktüel olarak ortamı 
etkilediğinde ortam aracılığıyla duyu organını etkiler ve duyu organını aktüelleştirir. 
Görme bu sayede ortaya çıkar; potansiyel olarak görebilir olan göz, duyulabilir olanın 
kendisini uyarması ile aktüel olarak görür hâle gelir. Sonuç, kendisinde bir izin ortaya 
çıkmasıdır. Bu iz duyu organının basit bir tür hafıza gibi davranmasına yol açar ve 
henüz duyulanma aşamasında olmamıza rağmen bireyde bir tür ayrımlamanın ortaya 
çıkmasına neden olur. Biz duyu organında sözü edilen biçimde oluşan iz ile dışı-
mızdakilerin birbirinden farklarını ayrımlarız. Daha açık bir ifade ile dışımızdakiler 
kendilerinin birbirleriyle olan farklılıklarını bize iletirler. Biz bu esnada pasif bir hâlde 
bulunuruz, yalnızca duyulabilir olanlardan etkileniriz. 

Bunun kanıtı, bizzat duyu organının kendisinin de dört öğeden oluşmuş bir organ 
olmasına rağmen, kendi kendinde duyulanmaya yol açmamasıdır. Ancak duyu organı 
dışındaki duyulanabilir nesnelerce etkiye maruz kaldığında duyulanır. Bu anlamıyla 
hem duyu organı hem de ruhun duyulanma yetisi (aisthētikon) potansiyel bir durum-
dadır. Her ikisi de nesnesince etkilendiklerinde aktüelleşirler.29  

23 RÜ’nin, II. Kitap 5. Bölümü duyulanmanın genel ilkelerinin açıklanmasına ayrılmıştır. Aristoteles, On 
The Soul, 417a ve dev.

24 Bkz. Aristoteles, A.g.e., 416b 32.
25 Benzer gramatik kullanımlar genel olarak etkilenimler konusunda da vardır: Pathēsis (etkilenme), 

pathēton (etkileyen), pathēmatos ve pathos (etkilenim). Düşünmeye ilişkin: Noēsis (düşünme), noēma 
(düşünülen) ve noētos (düşünce), başka bir şekilde ennoia. İmgeleme ilişkin: Phaniesthai (imgeleme), 
Phantasia (imgelem), phantasma (imge). Liddell, H. G.-R. Scott-H. S. Jones, A Greek-English Lexi-
con, Oxford: Oxford University Press, 1996. Urmson, J. O., The Greek Philosophical Vocabulary,  
London: Duckworth, 1990.

26 Bkz. Aristoteles, On The Soul, 418a 5, 15.
27 Bkz. Aristoteles, A.g.e., 419a 25.
28 Bkz. A.g.e., 417a 10.
29 Duyu organlarının durumu tıpkı benzinin durumu gibidir. Benzin de ateş olmadan kendi kendini yaka-

maz ancak, benzin benzin olmak bakımından kendinde yanabilirlik potansiyeline sahiptir. Aktüellik ve 
potansiyelliğin burada ele alınışı yorumlar açısından çeşitliliğe yol açmıştır. Biz de dipnotta bu tartış-



Aristoteles’in Duyulanma Temelli Hafıza Kuramı Felsefi Bir Araştırma mıdır? 103

Bu durum, duyulanmadan iki şekilde söz ediliyor olmasından da bellidir. Duyu-
lanma yetisi olduğu gibi duyulanıyor olma (aisthanesthai) durumundan da söz ederiz. 
Demek ki ikinci durumda potansiyel bir varolmadan aktüel bir varolmaya geçilmiştir. 
Ancak duyulanıyor olmak yine pasif bir durumdur sadece duyunun dışarıdan bir şeyler 
alımlamaya başladığını vurgular.30 

Duyulanma, duyu organının duyulur olandan etkilenmesi sırasında kendisinde bir 
izin ortaya çıkarak duyu organının başkalaşması ile gerçekleşir. “Maddesi olmaksızın 
duyulur formun alımlanması”31 olan başkalaşma türünden bu etkilenim sonucunda, 
duyu organı etkilendiği nesneye benzemek gibi değişim türünden bir başkalaşmaya 
maruz kalır. 

Aristoteles’te duyu organları, duyulur nesnelerin de kendilerinden meydana 
geldikleri dört cisimden meydana geldikleri için özsel olarak bu tür duyulurlardan 
duyulanırlar. Ancak duyulanmanın başka nesneleri de vardır. Bunlar duyu organları 
açısından ilineksel duyulanma olarak adlandırabileceğimiz ortak duyulurlardır. Ortak 
duyulurların hepsi, kendisi de bir ortak duyulur olan hareketle (kinēseōs) ilişkilidirler. 
Bunlar, durgunluk (staseōs), şekil (skhēmatos), büyüklük (megethous), sayı (arithmou) 
ve birliktir (henos).32 Bu duyulurlarla doğrudan ilişkili olan duyu organı olmadığına 
göre, biz bu duyulurlardan iki veya daha çok duyunun aynı andaki etkilenimi saye-
sinde duyulanırız. 

Aristoteles’e göre ortak duyunun birinci özelliği, aynı duyulurdan etkilenen iki 
veya daha çok duyunun, aynı nesneden gelen etkiler olduğunun belirlenmesi veya 
belirlenememesidir. Görmeyle sadece renkli duyuluru duyularız ancak gördüğümüz 
zaman onun tatlı olduğunu da belirtebiliyorsak (daha önce tatma duyusuyla ondan gelen 
veriyi işin içine katabiliyorsak) bu, ortak duyu sayesindedir. Bu anlamda ortak duyu 

mayı yürüteceğiz. Çünkü duyu organının ve duyulanmanın pasif bir etkilenim olduğu ve dışarıdaki bir 
nesnece harekete geçirildiği bizce açıktır. Sorun, aktüelleştiği durumda onun hâlâ duyulanma olarak 
mı yoksa algılama olarak mı adlandırılması gerektiğine dairdir. Algı (İng: perception) ve duyulanma 
(sensation) farkındalık tartışmalarının yoğun olarak yürütüldüğü fenomenoloji sonrası tartışmalara 
ilişkin görünmektedir Kimi yorumcular bu tartışmayı “aisthēsis”i “sense-perception” diye karşılaya-
rak aşmaya çalışmaktadır. Bkz. D. W. Hamlyn, “Aristotle’s Account of Aesthesis in the De Anima”, 
The Classical Quarterly, Vol. 9., No. 1, 1959, s. 6. Aristoteles’te farkındalık temelli bir tartışmanın yü-
rütülüp yürütülmediği tam olarak açık değildir. Türkçede algılama açık bir aktif durumu belirttiğinden, 
sözcüğü duyu ile karşılamayı uygun bulduk. Ayrıca algı organı değil duyu organı sözünü kullanıyor 
olmamız da duyulanmayı (pasif çatı) kullanmamıza destek veriyor. Ayrıca bu sözcük istendiğinde 
duyumlama olarak etken çatıyla da ele alınabilir. Türk Dil Kurumu sözlüğü, algıyı “Bir şeye dikkati 
yönelterek o şeyin bilincine varma” olarak tanımlamaktadır ve bu tanım açıkca güncel tartışmaları 
vurgulamaktadır. Bu vb. modern tartışmalardan kaçınmak amacıyla yukarıda sayılan nedenler dolayı-
sıyla algı değil duyu sözcüğünü temel aldık. Aristoteles, 417a20 sonrasında bu terimin anlamlarının 
kesinleştirilmesi gerektiğini belirtir.  

30 Bkz. Aristoteles, On The Soul, 418a.
31 A.g.e., 424a 17.
32 Bkz. A.g.e., 425a15.
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öncelikle iki duyunun aynı nesneye ilişkin olduğunu belirlemelidir (gnōrizomen).33 
Bunu yapabilmesi için de kimi zaman daha önceki duyulanmaları da kullanabilmelidir.

Ortak duyunun ikinci özelliği olarak duyulandığımızın farkına varmamızı saya-
biliriz. Aktüel olarak duyulanma (duyulanabilmenin aktüelleşmesi) nesnesiyle aynı 
olsa da söz edildiği gibi, onların özleri farklıdır. Bu durum en çok aktüel olarak du-
yulanmanın kesildiği noktada açığa çıkar. Maddesiz duyulanan form, duyu organında 
varlığını sürdürür. Uzun süre bir cisme baktıktan sonra gözümüzü başka bir tarafa 
çevirdiğimizde gözümüzün önünde hâlâ o cismin bir etkisini fark ederiz. Aristoteles, bu 
sıradan gözlemi kullanmaktadır. Bu durumda gördüğümüzü biliriz; çünkü artık formun 
farkına varmışızdır. Bu yüzden de görme, duyma vb. duyumlamalarda (aktüel), duyu 
organında bir ayrımlama ortaya çıkar: “Bu durumda her duyu kendi duyulanabilir tözü 
(hupokeimenon) ile ilişkilidir; duyu organında böyle bir şekilde bulunur ve duyu söz 
edilen konuya ilişkin ayrımlamada (krinein) bulunur, eşdeyişle görüş beyaz ile siyahı 
ayırt eder ve tadış tatlıyla acıyı ve diğer durumlarda da benzer şekilde.”34 Görmeyle 
siyah ile beyaz ayırt edilir. Ancak görme aktüel olarak sadece tek bir nitelikle uğraşa-
bilir. O aynı anda aynı yerde hem beyaz hem siyah ile uğraşamaz. Bu geçişi sağlayan, 
artık bizdeki bir şey üzerine işlemde bulunan ortak duyu yetisidir. Ortak duyu, birinci 
özelliğiyle koşut bir biçimde, hem aynı duyunun farklı zamanlardaki verilerini hem 
de iki ayrı duyudan gelenlerin, o anda aynı şeye ilişkin mi yoksa farklı şeye ilişkin mi 
olduğunu ayrımlamaktadır.35

Ortak duyunun üçüncü özelliği, ortak duyulurların duyulanmasına ilişkindir. 
Ortak duyulurlar, maddesi olmadan formu almanın güzel bir örneğini vermeleriyle 
“maddesiz form” tartışmasını da çözüme kavuşturmaktadır. Sayı, büyüklük vb. ortak 
duyulurlar, sadece düşüncede ayrılabilirler olarak, cisme niteliklerin ait olmaları gibi 
ait değildirler. Ancak onlarla benzer biçimde sadece formel olarak duyulanabilirler. 
Ortak duyu (aynı zamanda genel olarak duyulanma) bu türden duyulurlar üzerine işlem 
yapışıyla düşünme ile duyulanma arasındaki geçişin önemli bir ayağını oluşturur. Biz 
düşünmemizi bu türden formlar yoluyla gerçekleştiririz.

33 Bkz. A.g.e., 425b.
34 A.g.e., 426b10. “Krinein” sözcüğü için söz konusu olan duyulanma olduğunda ayrımlama karşılığını 

kullandık. Ancak aşağıda ele alacağımız üzere söz konusu olan düşünme (noēsis) olduğunda yargıla-
ma daha uygun bir karşılık olarak gözükmektedir. Yargılama sözcüğü yargı sözcüğü ile birebir ilişkili 
olduğundan ve yargı sözcüğü de hem mantıkta önermeye hem de düşünmede düşünceyle ilişkili oldu-
ğundan bu karşılıklar düşünülmüştür.

35 “Bu durumda bunu ileri süren (legei) aynı yetidir; ileri sürmesi nedeniyle, böylece düşünüyordur 
(noei) ve duyuluyordur da (aisthēnatai).” A.g.e., 426b 20.
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2.1.2. Aristoteles’te İmgelem36

Ortak duyu sonrasında ortaya çıkan ayrımlama, kişinin duyulur üzerine bir yargı-
sıyla sonlanır. Yargı farklı düzeylerde olmak üzere hem duyulanma hem de düşünme 
için geçerlidir. Yargı ve sonrasında oluşan kanı, bu açıdan imgelem ele alınırken çö-
zümlenmesi gereken bir problem olarak ortaya çıkar.37 Aristoteles imgelem üzerine 
yaptığı açıklamalarda, imgelemin diğer yetiler arasındaki yerini belirlemeye çalışır:   

“Çünkü imgelem hem duyulanmadan hem de düşünmeden farklıdır. İmgelem her 
zaman duyulanma içerir ve kendisi de yargıda içerilir. Ancak açıktır ki imgelem ve 
yargılama değişik düşünme formlarıdır. Çünkü ilki, istediğimiz zaman bizim elimizde 
olan bir etkilenimdir (çünkü akılsal imgeleri hatırlamak olanaklıdır tıpkı düşüncelerini 
düzenleyen insanların bir hatırlama sistemi içerisinde imgeleri kullanmaları gibi), 
ancak istediğimiz gibi kanılar oluşturmak bizim elimizde değildir.”38

İmgelemin ayırt edici özelliği, bize bağlı bir şekilde de işleyebiliyor oluşunda 
yatmaktadır. Biz imgeleme durumunda, daha çok bir resimdeki korkutucu bir duruma 
bakan gözlemci gibiyizdir. İmgenin oluşması, açıktır ki duyulanmaya bağlıdır. İmgenin 
oluşmasında ve yargı sayesinde bir kanıya yol açmasına kadarki zamanda, insan pasif 
bir etkilenim hâlindedir. İmgelem de bu anlamda bir “pathos”tur. Aristoteles, imge-
lemin diğer yetilerden ne şekilde ayrıldığını belirlemeye çalışır. Olasılıkları tartışan 
Aristoteles, bize imgelemin açık tanımını yapar: “Bu durumda imgelem aktif bir şekilde 
(energeia) olan duyulanma sayesinde oluşturulan bir harekettir. (...) Ayrıca, imgeler 
bizde sürüp gittiklerine ve duyumlara benzediklerine göre, yaşayan canlılar sık sık 
onlarla uyumlu bir şekilde eylemde bulunurlar. Demek oluyor ki bazılarının (vahşi 
hayvanların) akılları (nous) yoktur ve bazıları (insanlar) da akılları duygularca (pathē), 
hastalıkça veya uykuca gölgelendiğinden dolayı imgelemlerine dayanarak eylerler.39

İmgelere dayanarak yaşamı sürdürmek, görüldüğü üzere, mümkünse; imgenin 
hafıza ile ilişkisi olmalıdır. Hayvanın aklı olmadan eyleyebilmesi imgelerine daya-
nabilmesi dolayısıyladır. Aynı şekilde insan da kimi etkilenimler sayesinde aklının 

36 “Phantasia”yı hayal gücü yerine imgelemle karşılamayı uygun bulduk. İngilizce çevirilerde de sıklıkla 
sözcüğün hayalgücü (imagination) olarak çevrilememesi üzerine vurgu vardır. Çünkü “phantaisa” dü-
şünceye veri sunması nedeniyle sadece hayal etmek gibi bir etkinliğe sığdırılmamalıdır. Diğer yandan 
sözcüğün tam karşılığının imgelem de olmaması gerektiği de söylenmektedir. Bu açıdan da phantasia 
“açığa çıkma”, “görünüşe gelme” anlamlarını taşımaktadır. Ancak bu birebir çevirinin de her türlü 
söyleyişe uygunluk göstermeyeceği açıktır. Phantaisa’nın anlamlarına ilişkin Bkz. Malcolm Schofi-
eld, “Aristotle On The Imagination”, Essays On Aristotle’s De Anima, yay. haz. M. Nussbaum&A. O. 
Rorty, Oxford: Clarendon Press, 1992, s. 249-279.  Öte yandan imgelem, imge sözcüğü ile olan bağı 
sayesinde de uygun bir karşılık gibi durmaktadır.

37 “Ruhu ayırt eden iki özel karekteristik vardır: Bir yanda uzamda hareket, diğer yanda düşünme, yargı-
lama, duyulanma.” A.g.e., 427a15.

38 A.g.e., 427b15.
39 A.g.e., 429a ve dev.
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gölgelendiği durumlarda, imgelere dayanarak eyleyebilmektedir. Bu tür bozulma 
durumlarında bile eyleyebilmek mümkün olduğuna göre, imgelem üzerine yapılan 
işlemlerle eylenilmektedir. Duyulanmanın maddesiz formunu hafızada bulundururuz, 
imgelem sayesinde de geçmişteki duyulanmalarımız üzerine işlemde bulunabilir hâle 
geliriz ki bunlar hep tekil olana aittirler. Aktüel duyulanma imgeleme gerek duymaz 
ancak düşünmede biz her zaman imgelere ihtiyaç duyarız. İmgelem aklın düşünmek 
için ihtiyaç duyduğu imgeleri (phantasmata) sağlar. 

Son olarak hayvandaki ve insandaki imgelemin farklı olduğu da belirtilmelidir. 
Hayvandaki imgelem duyulanmaya yakın bir imgelemken insandaki, akıl yürütmenin 
emrindeki bir imgelemdir. 

2.1.3. Aristoteles’te Düşünme

Aristoteles düşünme yetisinden söz ederken aklın (nous) düşünen (dianoeitai) ve 
yargılar oluşturmamızı (hüpolambanei) sağlayan bölüm olduğunu belirtir.40 Aklın ayırt 
edici özelliği, sıklıkla vurgulandığı üzere, onun yanılmaz, her zaman doğruyu verecek 
şekilde oluşudur. İkinci özelliği ilkler üzerine bilginin sadece bu yolla edinilebilir 
olmasıdır. Akıl, yorumcular tarafından özellikle ikinci özelliği dolayısıyla, içgörü (in-
tuition) olarak da adlandırılmayı hak eder.41 Üçüncü bir özelliği ise duyulanmayla olan 
karşıtlık içerisinde belirtilmelidir. Biz, duyulanmada her zaman tekil ile ilişkideyizdir 
ancak düşünmede tümeller ile ilişkide oluruz. 

Düşünmenin duyulanmadan bir diğer farkı, duyulanmada duyulanabilir formlar 
ile ilişkide olunmasıdır. Öte yandan düşünmede açık bir şekilde düşünülebilir formlar 
olan özler ve anlaşılabilir olanlar (noēta) ile ilişkideyizdir.42 Aristoteles’e göre: “So-
yut nesneler (aphairesei) olarak adlandırılanlarda ise, akıl onları ‘yassı-burunluluğu’ 
düşünüyor olduğu gibi düşünecektir. ‘Yassı-burunluluk’ yoluyla etten uzak bir şekilde 
düşünülmeyecektir ancak, ‘oyuk’luk (koilos) yoluyla bunu yapacaktır. Aktüel olarak 
bu şekilde kavranıldığında, oyukluğun içinde bulunacağı etten uzak bir şekilde düşü-
nülecektir. Böylece akıl, matematiğin nesnelerini düşündüğünde, onlar aktüel olarak 
ayrılabilir olmasalar da onları ayrılabilir olarak düşünecektir.”43

40 Bkz. A.g.e., 429a 23. 
41 “Nous”un genel olarak farklı kavramlarla karşılandığı da belirtilmelidir: Gnōmē, sunesis, phronesis, 

logismos. Guthrie, W. K. C., A History of Greek Philosophy, Volume VI, Cambridge: Cambridge 
University Press, 1993, s. 191 ve dev. Karş. D. J. Allan, Philosophy of Aristotle, London: Oxford 
University Press, 1970, s. 49, 55.

42 “Noēta” düşünmenin (noēsis) nesnesidir. Ancak biz her zaman her şeyi düşünebiliriz. “Noēta”yı kav-
ram olarak ele aldığımızda, düşünme ile onu anlamamızdan da söz edilebilir. Bu anlamda bazı du-
rumlarda “noēta”yı anlaşılabilir olan, akledilebilir olan ile karşıladık. Düşünme, nesnesini tam olarak 
kavradığında, nesnesi anlaşılmış olur.

43 Aristoteles, On The Soul, 431b15.
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Akıl, böylesi tanımlar üzerinden iş görür. Daha önce de belirtildiği üzere, akıl 
imgesiz düşünemeyeceğine göre ve imgeler her zaman tek tek duyulardan gelen tekil-
ler üzerine olan imgeler olduğuna göre, akıl tanıma ulaşmak amacıyla tek tek olanlar 
arasında belli işlemler yapmak zorundadır. Aristoteles bu süreci şöyle dile getirir: 
“Şimdi, düşünen ruh için imgeler (phantasmata) doğrudan duyumların (aisthēmata) 
yerlerini alırlar ve ruh, onların ne zaman iyi ne zaman kötü olduğunu onaylar ya da 
reddeder, onlardan kaçınır veya onları ister. Böylece ruh akılsal bir imge (phantasmatos) 
olmadan asla düşünemez (noei).44

Akıl, gelen duyu verileri arasında karşılaştırmalar yapmalı, onları yargılamalı ve 
onlar üzerinde akıl yürütmelidir. Akıl, tanıma ulaştığında yanılmazdır.

Aristoteles’te akla ilişkin en yoğun tartışmalar etkin akıl-edilgin akıl arasındaki 
ilişkiye dairdir. Bu nedenle, son olarak bu konuyu ele almak yerinde olacaktır.45

Edilgin akıl her şey olabilirdir. Olabileceği şeyler, sanatın maddeyle olan iliş-
kisindeki maddeye benzerdir. Sanatçı maddeyi nasıl biçimlendiriyorsa, etkin akıl 
da edilgin akılda olanlar üzerinde benzer bir biçimleme yapar ve tanımı meydana 
getirir. Bu anlamda edilgin akıl, tüm düşünülebilirler (akledilebilir olan, anlaşılabilir 
olan, kavram-noēta) açısından bir kaynaktır. Etkin akıl, orada bulunanlar üzerinden 
işlem görür. Edilgin aklın formları imgelerden gelenlerdir. Ancak bu formlar artık 
tümellerdir.46 Yine de Aristoteles’e göre edilgin akıl, tüm doğadaki cinsler açısından 
bireyseller gibi olanlarla ilişkidedir. Bu anlamda edilgin akıl cins-tür-birey ilişkisi 
temelinde düşündüğümüzde, belli bir sınıfın içine yerleşmiş olan bireysel olanca 
etkilenir. Bu bireysel, artık duyulurdan gelen tekile ait duyu verisine dayanan tekil 

44 A.g.e., 431a15. “Düşünme yetisi zihinsel imgelerdeki formları düşünür ve tıpkı duyu karşısında oldu-
ğu gibi onun neden kaçınması veya yönelmesi gerektiği belirlenir.” A.g.e., 431b2. 

45 Konuyla ilgili yoğun tartışmalar RÜ’nün şu pasajının yorumuna ilişkindir. Aşağıdaki yorumlarımız da 
bu kısmın ele alınmasıdır. RÜ’nün ilgili kısmı şu şekildedir: “Tıpkı, doğanın tümünde olduğu gibi, 
tüm nesne sınıflarında da (genos) onların maddesi (hulē) olan, e.d. potansiyel olarak tüm bireyseller 
olan bir şey vardır. Ayrıca bir de onların tümünü yapan (poiein) ve onların nedeni (aitia) veya aracısı 
(poiētikon) olan başka bir şey daha vardır. –Bu ikisi bir sanatın (tekhnē) maddesine olan ilişkisindeki 
gibi bulunurlar–. Bu ayrı türlerin (diaphora) ruhta da olması zorunludur. Pasif anlamda akıl, böyle bir 
şeydir [ilkine benzer -ç.n.-] çünkü o her şey olabilirdir. Ancak bir başka görünüşteki akıl her şeyi oluş-
turabilirdir. Bu, ışığın durumunda olduğu gibi pozitif bir durumdur (heksis) çünkü ışık bir anlamda 
tüm potansiyel renkleri aktüel (energeia) kılar. Bu anlamda akıl; ayrı (khōristos), etkilenmez (apathēs) 
ve karışmamış [saf] (amigēs) olabilir. Bu onun özsel (ousia) olarak bir edim (energeia) olmasından 
dolayıdır çünkü etken, her zaman edilgine; yaratan neden, maddeye üstündür. Aktüel bilgi (epistēmē) 
nesnesiyle özdeştir. Potansiyel bilgi, bireyde zaman açısından aktüel olana önseldir ancak genel an-
lamda zamanda önsel değildir. Akıl, kesik kesik düşünmez. Yalıtıldığında [kendi başına bırakıldığında 
-ç.n.-] kendi gerçekliğindedir ve daha fazlası değildir. Yalnızca bu, ölümsüz (athanaton) ve ebedidir 
(aidion) (bir önceki etkinliğini hatırlamayız (mnēme), bu anlamdaki akıl etkilenmezken (apathēs), 
pasif anlamda akıl (pathētikos nous) dağılabilirdir ve bu olmadan hiçbir şey (outhen) [hiçbir canlı, hiç 
kimse -ç.n-] düşünemez.” A.g.e., 430a10-25.

46 “Pasif anlamda akıl, böyle bir şeydir [ilkine benzer -ç.n.-] çünkü o her şey olabilirdir. Ancak bir başka 
görünüşteki akıl her şeyi oluşturabilirdir.” A.g.y.
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imge değildir. O belli bir sınıfın belli bir bireyi olarak edilgin akıldadır. Bir anlamda 
edilgin akıldakiler, imgelerdeki duyulur olan formların kavramlar altına düşürülme-
leriyle artık tümele ait tekillerdir. Etkin akıl, sanatçının maddeyi biçimlemesi gibi 
edilgin akla etkir ve ondakiler üzerinde iş görür. Etkin akıl, ışığın yaptığı gibi kendi 
hareket etmeden ortamı aydınlatarak edilgin akıldaki formları aktüelleştirir. Bu açı-
dan da aktüelleşme meydana geldiğinde, nesnesiyle bir olur. Düşünme, düşünülebilir 
formlar ile ilişkideyken yani aktüel olarak düşünüyorken düşüncede başka bir şey 
yoktur. Akılda sadece düşünülen vardır. Bu durum kesikli değildir. Biz her zaman bir 
şey düşünürüz. Aynı anda iki şeyi düşünemediğimiz gibi farklı anlarda da düşünüyor 
değilizdir. Bir süreklilik içinde düşünüyoruzdur. Aksi durumda etkin akıl bölünebilir 
bir şey olurdu, oysa böyle değildir. O, sürekli bir aktüellik durumundadır. Etkilenmi-
yordur ve saf oluşunun temelinde de etkiyenin kendisi olması yatar. O, ancak ölümde 
dağılacak olan bir bireysel varolan olarak insanın, hayat boyu sürekli düşünebilme 
yetisidir. Kendisinin işlemediği bir ânı hatırlayamayız çünkü edilgin akılda etkin aklın 
ayrılığına ilişkin bir düşünülebilirlik yoktur.  

2.2. Aristoteles’te Hafıza

Aristoteles’te yukarıda ele alınanlarla birlikte hafızanın belirgin bir şekilde orta-
ya konabilmesi için HÜ’nün önemli kavramlarını ortaya koymak gerekmektedir. Bu 
sayede yorumcuların metne ilişkin yorumları sergilenebileceği gibi kendi yorumumuz 
da ortaya konabilecektir. 

HÜ’de birbirinden farklı dört kavram öne çıkmaktadır: “mnēmē”, “mnēmoneuein”, 
“memnēsthai” ve “anamimnēskesthai”. Burada ilki hafıza, ikinci ile üçüncü aralarında 
farklılık gözetmeden hatırlamak olarak çevrilmiş, dördüncüsü ise çağrışımla-hatırlama 
(daha düz bir çeviri ile yeniden-bir-araya-getirme denebilir ancak bu karşılığın kulla-
nım açısından ekonomik olmayacağı açıktır –recollection–) olarak çevrilmiştir. Ancak 
bu sözcüklerin kullanımlarına ilişkin de tartışmalar bulunmaktadır ve HÜ üzerine 
yorumlar, genellikle bu tartışmalara bağlı olarak çeşitlenmektedir.47 

47 Öncelikle sözcüklerin çevirisinde kullandığım karşılıklara ilişkin kısa bir açıklama gerekmektedir. 
Hafıza üzerine tezler özellikle burada vurguladığımız kavramların karşılıklarının ne şekilde verildiği 
ile ilgilidir. Bu farklılıklar bu notun devamında sergilenmeye çalışılacaktır. Burada “mnēmē” hafıza, 
hatıra; “mnēmoneuein” ve “memnēsthai” hatırlama; “anamimnēskesthai” ise çağrışımla-hatırlama 
olarak çevrilmiştir. Söz konusu olan Türkçe çeviri olduğunda da çağrışımla-hatırlama çevirisine iti-
razlar gelebilecektir. Şöyle ki: Aristoteles açık bir biçimde “anamimnēskesthai” ile insanın kendindeki 
imgeler üzerinde akıl yürütmeye benzer bir işlem ile yaptıklarını kastetmektedir. Bu hâliyle sözcük 
genelde sözlüklerde verildiği şekliyle hatırlama (recollection) olarak çevrilemez (sadece bu durum 
bile aşağıda künyesini vereceğimiz önceki Türkçe çevirinin eksikliğini ortaya koymaya yeterlidir). 
“Anamimnēskesthai” pasif formdaki bir fiildir ve bu anlamıyla belki “hatırlatılmak” olarak çevrilme-
lidir ancak bu da “anamimnēskesthai” ile vurgulanmak istenen kişinin kendi kendine iş görebilmesi 
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Hafıza ne duyulanma ne de düşünmedir; çünkü o, sadece belli bir zaman geçişi 
sonrasında mümkündür.48 Oysa duyulanma ve düşünme (aktüel olduklarında) bizzat 
nesneleri ile eşzamanlıdır.49 Hafıza geçmiş ile ilgilidir; duyulanmaya sahip her canlıda 
bulunur ancak bu canlıların hafızadan faydalanışları birbirlerinden farklıdır. 

Duyulanma ile düşünme arasında imgelem bulunur. Aristoteles, imgelemin ortak 
duyuya ait bir etkilenim olduğunu açık bir biçimde belirtir.50 Hafızanın hatırlama söz 
konusu olduğunda duyulanma ile ilişkisi olduğuna; ancak, söz konusu olan düşünme 
olduğunda “ilineksel olarak düşünmeyle”51 ilişkili olduğuna dikkat çekmektedir. 
Hafızanın nesneleri (hatırlananlar) özsel olarak imgeleme aittirler ancak düşünmenin 
nesneleri ilineksel olarak hatırlanırlar (çünkü hiçbir düşünce imgelem olmaksızın 
düşünülebilir değildir).52

Hatırlama duyulanmadan gelen duyu imgelerinin hafızadaki bulunuşları üzerine 
mümkündür. Hafıza imgeleri duyu imgelerinden gelenlerdir; ancak bazı hayvanlarda 
sadece geçmiş olayların, görünüşlerin (phantasmata) ortaya çıkmasına yol açarken 

anlamındaki etkinliğini vermekten uzaktır. Aristoteles insanın “anamimnēskesthai” ile etkin olduğu 
bir durumu kastetmektedir. Bu anlamda sözü edilen edilginliği çağrışım sözcüğü yoluyla ancak et-
kinliği de hatırlamak sözcüğü yoluyla vermek olanaklı görünmektedir. Bu anlamda da çeviride çağ-
rışımla-hatırlamayı kullandım. Diğer yorum farklılıkları da şu şekilde sergilenebilir. Örneğin Annas 
daha önce sözünü ettiğimiz makalesinde, Aristoteles’in 449b15 ve devamındaki ifadeleri temele ala-
rak “mnēme”yi kişisel hafıza, “anamnēsis”i kişisel olmayan hafıza olarak ele almaktadır. Annas’a 
göre ilki bizim geçmişte etkilenime maruz kaldığımız anlara ilişkinken; ikincisi ebedi doğruluklarla 
ilişkilidir, örneğin iki artı ikinin dört etmesi gibi. Ancak bu yoruma katılmıyoruz çünkü Aristoteles’in 
“De Anima”daki ifadelerini açık buluyoruz: Düşünme “phantasmata”ya ihtiyaç duyar ve her türlü 
düşünme edimi ilineksel olsa dahi imgelerle ilişkilidir. Dolayısıyla hafıza her türden imgeyi barındı-
rabilir ya da onlara kaynaklık edebilir olmalıdır. Dolayısıyla kişisel geçmiş olarak vurgulanan geçmiş 
yaşantılarda her türden hatırlama nesnesi bulunmalıdır. Bloch ise Aristoteles’in hatırlama kuramını 
temelde, Sorabji’nin aynı sözcükle karşıladığı “memnēsthai” ile “mnēmoneuein”i birbirinden farklı 
ele alarak ortaya çıkarmaya çalışmıştır. David Bloch, Aristotle on Memory and Recollection (Text, 
Translation, Interpretation, and Reception in Western Scholasticism), Brill, Boston, 2007, s. 84 ve dev. 
Dahası “memnēsthai” sözcüğünün çağrışımla-hatırlamayla (recollection) ilişkili bir şekilde ele alın-
ması gerektiğini ileri sürmektedir. Bloch hem Annas’ın hem de Sorabji’nin sözü edilen sözcükleri ele 
alış tarzlarının geleneksel anlamda doğru olduğunu ancak kendisinin buna Aristoteles’i temele alarak 
uymayacağını bildirmektedir. Geleneksel yorum dediği de sözlüklerin vurguladığı şu ayrıma dayan-
maktadır: Hatırlama: “mnēmē” (isim); “mnēmoneuein”, “memnēsthai” (fiiler) / Çağrışımla-hatırlama: 
“anamnēsis” (isim); “anamimnēskesthai” (fiil). Oysa Bloch’a göre Aristoteles “memnēsthai”yi özel-
likle metnin ikinci bölümünde yoğun olarak kullanarak onun çağrışımla-hatırlama ile ilişkisini be-
lirtmeye çalışmıştır. Bu anlamda “memnēsthai” hatırlama ile çağrışımla-hatırlama arasında bir yerde 
bulunmaktadır. Bloch’un yorumunu sergileyebilmek amacıyla “memnēsthai”yi çağrıştırmak (recolle-
cting) olarak çevirebiliriz. “Memnēsthai” Bloch’a göre çağrışımla-hatırlamaya yol açabilecek şekilde 
bir imgenin kişide bulunuşudur ve bu anlamıyla da yalın biçimde hatırlamadan ayrılmaktadır. 

48 Bkz. Aristoteles, On Memory and Recollection, 449b 24.
49 Bkz. A.g.e., 449b 15.
50 Bkz. A.g.e., 450a 10-15 ve 450a 22.
51 A.g.e., 450a 14.
52 Bkz. Bu yazının “Aristoteles’te İmgelem” başlıklı kısmı.
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insanda hatırlama geçmiş öğrenilmişlikleri de kapsamalıdır. Duyu imgeleri ile hafıza 
imgeleri arasında da bir fark olduğu açıktır. Duyu imgesi duyu organında ânında ortaya 
çıkar ve duyulur formu duyu organına baskılar. Hafıza imgesi ise, duyulur olanın ikinci 
bir şekilde baskılanmasıdır.53 Duyulur formun kendisi henüz duyu organındayken duyu 
organını başkalaştırarak orada bulunur; ancak, imgelemde bulunuşu ve dolayısıyla da 
hafızada bulunuşu bir resim tarzındadır: “Bizim sahip olunmasına hafıza dediğimiz 
etkilenim ruhta ve ruhu içeren beden bölümünde duyulanma yoluyla tıpkı bir resim 
tarzında oluşur.”54 

Hafızada resim tarzında bulunan duyulur olanın kopyası, eğer “bir başka şeyin 
kopyası olması bakımından”55 düşünülürse o hatırlama edimine yol açar. Ancak eğer 
resim tarzında olan şey, “kendinde bir şey olarak” görülür ise bir tür “düşünce olarak” 
hizmet eder.56 Sonuç olarak hafıza imgeleri duyu imgelerinden gelmelerine rağmen, 
isteğe bağlı olarak duyulur olan ile ilişkisi içerisinde görülebildiği gibi, duyulur olanla 
bağı olmaksızın kendinde bir şey olarak da görülebilir ve bu durumda düşünmeye hizmet 
eder. “Hafıza alıştırmaları” da hafıza imgelerinin bir başka şeyin kopyası olduğunun 
çalışılmasıdır. Onları “kendinde bir şey” olarak değil, “bir başka şeyin imgesi” olarak 
düşünmemize yardımcı olur. Bu sayede de imgelem ile hafızanın da farkı ortaya çıkar. 
İmgelemdekiler kendi aralarında eş türden olmak bakımından ayrılmazlar. İmgelemdeki 
imgeler her zaman duyulur olandan gelenlerdir. Oysa hafızadaki bir imge kendinde 
bir şey olarak da görülebilir. Bu yüzden de bazı canlılar sadece hatırlarlar bazıları ise 
çağrışımla-hatırlayabilirler. Çünkü canlıların hafızadaki imgeye yaklaşım tarzları fark-
lıdır. Sadece hatırlayanlar imgeye bir başka şeyin imgesi olması bakımından aracısız 
sahiptirler; oysaki çağrışımla-hatırlayanlar imgeler arası geçiş yapabilmeleriyle farklı 
bir tür hatırlama gerçekleştirebilirler.

Çağrışımla-hatırlama ise, hatırlamadan temelde bir tür akıl yürütme olmasıyla 
ayrılmaktadır.57 Hatırlamada kişi hatırladığı şeyi aracısız hatırlarken çağrışımla-hatır-
lamada ara işlemlere ihtiyaç duymaktadır. Hatırlama zamanla ilişkili olarak duyulanan 
tüm canlılarda ortaya çıkar ancak “bilinen hayvanlar içerisinde insan dışında hiçbirinin 
çağrışımla-hatırlamayı paylaşmıyor olduğu söylenmelidir.”58 Çağrışımla hatırlama 
hafıza-imgeleri arasında “bir tür arama işlemidir”59 ve hatırlanmak istenene doğru 
ilerlenmesi gereken bir süreçtir. Çağrışımla-hatırlamanın ihtiyaç duyduğu süreçler 
metinde (HÜ) ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.60 Öte yandan, çağrışımla-hatırlama 

53 Bkz. A.g.e., 450a 30.
54 A.g.e., 450a 25.
55 A.g.e., 450b 11-450b 20.
56 “İlk durumda nesne, ruhta yalın bir düşünce olarak görülür, ancak diğerinde bir benzerlik olarak hafı-

zaya yardımcı bir hatırlatıcı olarak görülür.” A.g.e., 451a.
57 Bkz. A.g.e., II. Bölüm.
58 A.g.e., 453a 4.
59 A.g.e., 453a 10.
60 Bkz. A.g.e., 451b 29-452b 7.
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ile ilgili olarak vurgulanması gerekenler onun öğrenmeden farkları sayesinde de or-
taya çıkar. Öncelikle çağrışımla-hatırlama kişinin kendi kendine gerçekleştirebildiği 
bir süreçtir ve dolayısıyla öğrenmeden büyük bir farklılığı vardır. İkinci olarak da 
öğrenme zaten bizde ilişkiler içerisinde bulunan bir şeyin ortaya çıkarılmasıdır; oysa 
çağrışımla-hatırlamada biz kendimizdeki hafıza imgeleri arasında ilişkiler kurarız. Bu 
ilişkiler tamamen serbest bir şekilde kurulmaz. Ya zorunluluk gereği bir şeye ulaşırız 
ya da alışkanlık gereği. Ancak her iki durumda da öğrenmeden farklı olarak aracısız 
bir şekilde bir şeyi kavramayız. Öğrenmede bir başkası bize ilişkileri verebilir; ancak 
çağrışımla-hatırlamada biz zaten kurulu ilişkiler içerisinde işlem yaparız.

HÜ’nün 449b30’un devamındaki süreç yukarıda düşünme için örneklendirdiğimiz 
süreçle paralellikler taşımaktadır ve bu sayede de imgelem, hafıza ve akıl arasındaki 
ilişki ortaya konabilmektedir. Bir diyagram çizmede onun belirli bir büyüklükte olması 
bizi ilgilendirmese de biz diyagramı belirli bir büyüklükte çizeriz ancak düşünmede 
farklı bir süreç ortaya çıkar. Düşünmede belirli bir büyüklüğü olmayan bir şey düşü-
nülür; ancak göz önüne belirli büyüklükteki bir şey getirilir. Duyulur olan form ile 
düşünülür formun arasındaki fark burada da ortaya çıkmaktadır. Duyulur olan form 
bir şeyi belli bir büyüklük ile göz önüne getirmede ortaya çıkar (bu belirli büyüklük 
imgelemdeki duyulur formun sayesinde tekil bir imgenin göz önüne getirilmesidir, 
ancak hafızada olduğu gibi zorunlu olarak geçmiş deneyimlerimizde bizzat bulunmuş 
bir imge olmak zorunda değildir); oysa düşünülür form bir kavramdır. O, yukarıdaki 
örnek ile söylersek “yassı-burunluluk” değil, “oyukluk”tur ve bu anlamda düşünülebilir, 
ancak oyukluk düşünülüyor olsa da göz önüne her zaman tekil bir imge olarak yassı-
burunluluk getirilir (tıpkı belli büyüklükteki bir üçgenin düşünülmesi gibi). Dolayısıyla 
hatırlama ile düşünme arasındaki bu benzerlikten kaynaklı olarak biz, hatırlamanın 
da çağrışımla-hatırlamanın da akıl ile ilişkide olduğunu; hafızanın etkin aklın edilgin 
akılda bulabileceği kavramlar açısından da kaynaklık edebileceğini düşünüyoruz. 

Sonuç

DD daha önce sözünü ettiğimiz üzere bir denemeler toplamıdır. İçeriği farklı 
eserlerden oluşan bu kitap, genel olarak canlının özelde insanın kimi etkilenimlerinin 
ele alınmasını amaçlamaktadır. Esere kısaca göz attığımızda etkilenimlerin ilk dene-
mede duyulanma; ikincide hafıza; üçüncüde uyku ve uyanıklık; dördüncüde rüyalar; 
devamındaki denemelerde ise yaşlılık, solunum vb. olduğu görülebilir. Tüm bu eserlerin 
canlının etkilenimleri olmak bakımından, öncelikle canlının tanımlanmasına ve canlının 
temel özelliklerinin belirlenmesine bağlı olduğu açıktır. Bu anlamda DD’nin RÜ ile 
olan ilişkisi sıklıkla sorgulanmıştır. Bu sorgulama çoğunlukla sözü edilen eserlerin 
tarihsel sırasına ilişkindir. Aristoteles’in Atina’dan ilk ayrılışı sonrasında yavaş yavaş 
Platoncu etkiden uzaklaştığı kabul edilmekle birlikte sonrasında bütüncül bir felsefi 
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sistem geliştirip geliştirmediği sorgulanmaktadır. Tartışmalara bakıldığında bu konunun 
bir karara bağlanmasının ne kadar zor olacağı görülebilecektir.61 Ancak Aristoteles’in 
bizim açımızdan önemi, onun bütüncül bir kuram geliştirip geliştirememesinden çok, 
günümüz açısından yeni düşünceleri tetikleyip tetikleyemeyeceğidir. Bu anlamda sözü 
edilen tartışmaların önemli ve gerekli olduklarını, bununla birlikte bu tartışmaların 
herhangi bir Aristoteles yorumcusunun kendi Aristoteles yorumunu destekleyecek 
çeşitlilikte olduğunu da kabul etmek gerekmektedir. 

Aristoteles’in hafızaya ilişkin görüşlerinin de bu bağlamda değerlendirilmesi 
gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda Aristoteles’te iki tür hafıza benzeri ve bir tür 
de asıl hafıza olarak belirlenebilecek yetiden söz edilebilir. Bunlardan birincisi duyu 
organının bir tür hafıza gibi davranması ile etkilendiği nesnenin izini kısa süreli de 
olsa kendinde barındırmasıdır. Bu tür hafıza sayesinde ortak duyunun iş görebilmesi 
de mümkün olmaktadır. İkinci tür hafıza ise “asıl hafıza” olarak adlandırabileceğimiz 
hafızadır. Bu tarz hafıza sayesinde de tekil olaylara ilişkin imgeler hem geçmiş bir 
olayın aracısız hatırlanmasını hem de bir tür akıl yürütme tarzındaki işlem aracılığıyla 
çağrışımla-hatırlanmasını sağlamaktadır. Ancak hafızadaki imgelerin düşünüş ânında 
da düşünüşe eşlik ettiklerini göz önüne alırsak hafıza etkin aklın edilgin akılda bulabile-
cekleri açısından da akla yardımcı olmaktadır. Matematiksel bir işlemin düşünüşündeki 
süreç buna örnek olarak verilebilir. 

Son hafıza benzeri tür ise edilgin aklın, etkin aklın işleyişindeki yeri sayesinde 
ortaya çıkar. Edilgin aklın (akledilir, düşünülür) formlarının hafızada bulunanlardan 
hareketle edinildiği açıktır. Hafızadakiler de imgelemdeki duyulur formlardan gel-
mektedirler. Ancak artık bunlar tekil değil tümellere ilişkindirler. Edilgin aklın bu 
tarz işleyişi de bir tür hafıza gibidir. Akıl ile hafıza arasındaki ilişkinin ilinekselliği de 
buradan gelmektedir. Özsel olarak akıl, akledilebilir olanlar ile ilişkidedir ve bu ilişkide 
edilgin akıl etkin akla, onun hafızasıymış gibi yardımcı olur. Edilgin akıl da ilineksel 
olarak hafızaki imgeler ile ilişkide olur. Her bir tümel açısından tekil olan ile ilgilenir. 

Sonuç olarak, sözünü ettiğimiz gibi “asıl hafıza” imgelerin uzun süreli saklan-
masına yol açandır. Diğerleri ise benzeşim açısından hafıza gibi davrananlardır. “Asıl 
hafıza”nın diğerleri ile benzeşiminde temel olarak “saklama” rol oynamaktadır. Ancak 
“asıl hafıza”nın diğerlerinden farkı ondaki imgelerin uzun süreli olmalarının yanı sıra 
belli bir ilişki ağı içerisinde bulunuyor olmalarıdır. Bu tarz bir birarada bulunuş saye-
sinde de kişi ister alışkanlık isterse de zorunluluk dolayısıyla onlara ulaşabilmektedir.

Giriş kısmında belirtildiği üzere son olarak iki konu da tekrardan ele alınmalıdır. 
Bunlardan birincisi Annas’ın Aristoteles’in görüşlerinin modern bir psikoloğa benzediği 
yolundaki iddiasıdır. İlk kısımda belirtildiği üzere günümüz psikologları hafızanın daha 
ziyade türleri üzerinde durmaktadır. Annas bu konuda haklıdır ancak Aristoteles’in 

61 Dipnotlarda verdiğimiz kimi çalışmalara ek olarak Sorabji’nin verdiği çalışmalar da bu konu üzerine 
yürütülen tartışmaları sergilemektedir. Bkz. Richard Sorabji (1972), A.g.e., s. 63.
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görüşlerinin ve kaygılarının günümüz psikologlarının kaygılarına benzediğini söylemek 
hem HÜ söz konusu olduğunda hem de bu eserin Aristotelesçi dizge içinde makalede 
ortaya koymaya çalıştığımız yeri açısından düşünüldüğünde haksızdır. Aristoteles 
açık bir biçimde ve pek çok kez hatırlamanın ne şekilde gerçekleştiğini (bir imgeden 
bir diğerine geçmek vb. tekniklerle), çağrışımla-hatırlamanın yalın hatırlamadan ne 
şekilde farkları olduğunu, hafızanın hangi canlılarda ne tür özellikleri dolayısıyla 
ortaya çıktığını (zamanla ilişkili olmak) belirlemek adına görüşler ileri sürmektedir. 
Dolayısıyla kaygısının günümüz filozoflarınınki ile aynı olduğu apaçıktır.

Ele alınması gereken son konu da Annas’ın görüşlerine cevaben ileri sürülenlerde 
ortaya çıkmaktadır. Aristoteles’in görüşleri hafızaya ilişkin ortaya konan günümüz 
düşünceleri içerisinde nereye oturtulabilir? Aristoteles’in günümüz düşünürlerinde 
olduğu hâliyle detaylı bir sınıflama yapmadığı açıktır ancak hatırlama edimi ne türden 
bir nesneye sahip olursa olsun Aristoteles’in ilgisi a. Hatırlama nasıl gerçekleşir? b. 
Hatırlama nesnelerine ne türden edimlerle ulaşım şansımız vardır? c. Bu edimlerin 
düşünme ve duyulanma ile farkları nedir? d. İmgelerin bu süreçteki rolleri nelerdir 
ve imgesiz hatırlama mümkün müdür? sorularına yöneliktir. Bu sorular da açık bir 
biçimde ilk kısımda kısaca sergilediğimiz görüşler açısından temelde bulunan sorulardır 
(hangi tür hafıza vardır sorusu metinde ele alınan görüşlere göre ikinci bir araştırma 
konusudur). Dolayısıyla Aristoteles’in görüşlerinin daha ileri araştırmaların konusu 
edilmesi, ilk kısmın içerisinde ele aldığımız imgeye dayanan-dayanmayan hatırlama 
kuramlarında Aristoteles’in de içinde bulunduğu görüşleri geliştireceği açıktır.
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ARİSTOTELES’İN İZAHAT YÖNTEMİ HAKKINDAKİ YORUMLAR
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COMMENTS ON ARISTOTLE’S ECTHESIS

ABSTRACT
There is very little information about the proving by Aristotle’s ecthesis method 
both in Aristotle’s and his commentators’ articles. Researches on ecthesis which 
were made by recent commentators are only on expository term. In our study, 
comments have been evaluated, points that are subject to contradiction have 
been determined, and opinions about ecthesis have been cited by giving proofs 
obtained by the ecthesis method.
Key words: Aristotle, ecthesis, exposition, expository term, proving.

ÖZET
Aristoteles’in izahat yöntemiyle ispatlaması hakkında gerek Aristoteles’in 
metinlerinde, gerekse Aristoteles yorumcularının metinlerindeki bilgiler oldukça 
azdır. Günümüz yorumcuları tarafından yapılan izahat yöntemi araştırmaları 
genellikle izah edici terim üzerine olmuştur. Çalışmamızda Aristoteles’in izahat 
yöntemi yöntemiyle elde edilen ispatlar verilerek izahat yöntemi hakkında verilen 
yorumlar değerlendirilmiş, meydana gelen çıkmazlar tespit edilmiş, izah edici 
terim hakkında görüşler aktarılmıştır.
Anahtar kelimeler: Aristoteles, ektesis, izahat yöntemi, izah edici terim, ispatlama.
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Doğrudan ispatlama ve abese irca yöntemiyle ispatlama mükemmel olmayan 
kıyasları, mükemmel bir kıyasa indirgemek için yeterlidir.1 Ancak Aristoteles üçüncü 
bir ispatlama yöntemini Analytica Priora’da verir ve bunu izahat yöntemi (Y.εκθεσις, 
İ. exposition2) ile isimlendirir. Bu yöntem, metot olarak küçük bir önemi olmasına 
rağmen, Aristoteles’in sistemi açısından kıymetli ve dikkat edilmesi gereken bir yön-
temdir, özellikle kipli önermelerde oluşacak kıyaslar için hayati bir önem arz eder. 
Özellikle zorunlu öncüllerle yapılan Baroco-LLL ve Bocardo-LLL formlarının ispatla-
maları sadece bu yöntemle verilebilir.3 Bu yöntemi birçok yorumcu irdelemiş ve yeni 
sistemler kurarak, sistemlerinde oturtmaya çalışmıştır (Lukasiewicz, Patzig, Smiley, 
Corcoran, Thom, Smith, Johnson, v.d.). Bazılarının bu yöntemin gereksizliğini düşün-
mesine rağmen, karşılaşılan problemlerin çözüm arayışı, yorumcularını cezbeden bir 
konu olmasını sağlamıştır. Aristoteles yorumcuları bu yöntemin geçerliliği ve önemi 
hakkında birbirlerinden farklı görüşler ortaya koyarlar.

Alexander Aphrodisias, bu yöntemin Aristoteles’in mantık sistemi için gerekli 
olduğunu ifade eder4. Smith, Aristoteles’in izahat yöntemi abese irca için alternatif 
cazip bir ispat yöntemi olarak verdiği görüşündedir.5 Lukasiewicz, Aristoteles’in izahat 
yönteminin çok küçük bir önemi olduğunu belirtir.6 

Ross’a göre, izahat yöntemi deneye değil hayal gücüne dayanır, bu sebeple Aris-
toteles’te değerli görünmez, bu ispatlama yönteminin sadece doğrudan ispatlama ve 
abese irca yöntemiyle yapılan ispatlamaların geçerliliğini doğrulamak için kullandığını 
söyler.7

Henle’ye göre, Aristoteles’in izahat yöntemini sevmediğini ancak kaçınılmaz 
durumlarda kullandığını belirtir, Aristoteles sadece doğruluğundan kuşku duymadığı 
durumlarda izahat yöntemini kullanır. İzahat yöntemi diğer indirgeme yöntemlerine 
göre ikinci dereceden bir önem arz eder, Aristoteles bu yöntemi, diğer yöntemleri 
desteklemek amaçlı kullanır. Henle, Aristoteles’in izahat yöntemini, sistemini tutarlı 
kılmak için kullandığını, ancak sistemindeki bahsi geçen hataların buradan kaynaklı 
olduğunu belirtir.8

1 Aristoteles, Analytica Priora, s. 29a30-b25.
2 İlk İngilizce çevirilerde “exposition” ifadesi kullanılmasına rağmen, bu da terk edilerek “ecthesis” 

olarak alınmaya başlanmıştır.
3 Aristotle, Analytica Priora, 30a10; Zarnecka-Bialy, E., “Aristotle’s Proofs by Ecthesis”, Bullein of 

The Section of Logic, Vol. 22 Is.1,1993, s. 40-44.
4 Flannery, K. F., Ways into The Logic of Alexander Aphrodisias, Brill, 1994, p. 3.
5 Smith, R., “What is Aristotelian Ecthesis?”, History and Philosophy of Logic, Vol. 3, pp. 113-127.
6 Luasiewicz, Aristotle’s Syllogistic From the Standpoint of Modern Logic, 1957, s. 59.
7 Ross, W.D., Aristoteles, 1999, s. 54.
8 Henle, P., “On the Foruth Figure of the Syllogism”, Philosophy of Science, Vol.16, Is. 2, 1949, pp. 94-

104.
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İzahat Yöntemi ile Yapılan İspatlar

Aristoteles, Analytica Priora’da bu ispatlama yöntemi için sadece üç paragraf 
ayırmıştır. Birincisi, külli menfinin aksi bulunurken9, ikincisi, Darapti formunun is-
patlanması için, üçüncüsü ise Bocardo formunun ispatı içindir. İzahat yöntemi ifadesi 
sadece iki paragrafta10 geçmekte, bunun dışında bu ifadeye rastlanmamaktadır. Bunların 
dışında izahat yöntemi ile ilgili kipli önermelerin ispatı için iki paragraf daha vardır11.  

Külli menfi döndürmenin ispatı için;

… ilk olarak A, B külli menfi olsun. A hiçbir B’de bulunmasın, B hiçbir A’da bulun-
mayacak, çünkü bazı B lere ait (C diyelim) için A’nın hiçbir B’de bulunmaması doğru 
olmayacaktır, çünkü C, B’dedir.12

paragrafını inceleyelim. Burada Aristoteles külli menfi önermesinin aksinin ispatlanma-
sını cüzi müspet önermenin aksinden, abese irca ile yapmıştır, bu ispat izahat yöntemidir. 
İzahat yöntemi yeni bir terim gerektirir, bu terim izah edici terim (İ. exposed term) 
dir. Bu terim N’dir. Pasajdaki belirsizlik sebebiyle N birçok anlama gelebilmektedir. 
İspatlamanın mantıksal çatısı sadece tahminle araştırılabilir. Analytica Posteria’da 
bunun hakkında bir ifade bulunmamaktadır. Bir önermede S özne ve P yüklem olmak 
üzere alınacak N, S ve P ile bağlantılı olmalıdır. 

Alexander Aphrodisias, cüzi müspet önermenin aksinin ispatını
(1) ∃x(Sx∧Px)  verilsin
(2) ∀x(Nx→Sx)  1 de izahat yöntemi
(3) ∀x(Nx→Px)  1 de izahat yöntemi
(4) ∃x(Px∧Sx)  2 ve 3 öncülleri için Darapti formundan

şeklinde verir.13 Buraya dikkat edilirse, cüzi önerme için izahat yöntemi tanımı ortaya 
çıkmıştır. Açıktır ki burada izahat yöntemi, Darapti formunun özel bir hâlidir. Bu elde 
edilme esnasında kullanılan orta terim N ile gösterilerek bu cüzi müspet önermenin 
elde edilmesinde kullanılan öncüller alınmıştır. Burada dikkat edilecek nokta böyle 
bir N’in var olup olmadığıdır. Bu N teriminin araştırması, izahat yöntemi araştırması 
olacaktır. İzahat yöntemi hakkındaki yorumlar ve araştırmalar izah edici terim hak-
kındadır. Günümüzde izahat yöntemi hakkındaki bu yorumlar iki farklı çerçevede 

9 Aristoteles, Analytica Priora, s. 25a15.
10 Aristoteles, Analytica Priora, s. 28a23; 28b14.
11 Aristoteles, Analytica Priora, s. 30a6-14.
12 Aristoteles, Analytica Priora, s.25a15.
13 Lukasiewicz, J., a.g.e., s. 59-60.
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toplanabilir14. Birinci olarak, Lukasiewicz15 ve Patzig16’in izahat yöntemini varlığın 
sıradan bir kategorisi olarak gördükleri görüş. Diğeri ise Lear17, Mignucci18, Smiley19, 
Smith20, Thom21 tarafından özel bir alt kategori olarak verilen görüştür. Aristoteles’in 
izahat yöntemi tanımını Venn22 tarafından verilen diyagramlar kullanarak gösterirsek,

 

Elde ettiğimiz bu diyagram Darapti formunun da diyagramıdır. Açıkca, 
N⊆S ⋀ N⊆P → S∩P≠∅ şeklindedir. 

Corcoran, S sitemini kurarak aşağıdaki bağıntıların geçerliliğini verir:23

 S1. ∀x(Ax→~Bx)  ⇒ ∀x(Bx→~Ax)
 S2. ∀x(Ax→Bx) ⇒ ∃x(Bx∧Ax)
 S3. ∀x(Bx→Cx) ∧ ∀x(Ax→Bx)⇒ ∀x(Ax→Cx)
 S4. ∀x(Bx→Cx) ∧ ∀x(Ax→Bx)⇒ ∀x(Ax→~Cx)
Buna Lukasiewicz’in kurallarını da ekleyerek SE sistemini oluşturulur:
 S5. ∀x(Bx→Cx) ∧ ∀x(Bx→Ax)⇒ ∀x(Ax→Cx)
 S6. ∀x(Bx→Cx) ∧ ∀x(Bx→~Ax)⇒ ∀x(Ax→~Cx)
 S7. ∃x(Ax∧Cx) ⇒ ∀x(Bx→Cx) ⋀ ∀x(Bx→Ax)
 S8. ∃x(Ax∧~Cx) ⇒ ∀x(Bx→Cx) ⋀ ∀x(Bx→~Ax)

14 Politzer, G.; Mercier, H., “Solving Categorical Syllogisms With Singular Premises”, Thinking & Rea-
soning, Vol.14, Is. 4, 2008, p. 436-437.

15 Lukasiewicz, J., Aristotle’s Syllogistic From The Standpoint of Modern Logic, 1957.
16 Patzig, G., Aristotle’s Theory of the Syllogism: A Logico-Philogical Study of Book A of the Prior Anal-

ytics, 2010.
17 Lear, J., Aristotle and Logical Theory, 1980.
18 Mignucci, M., “Expository Proofs in Aristotles Syllogistic”, Aristotle and The Later Tradition, 1991, 

pp. 9-28.
19 Smiley, T.J., “What is a Syllogism?”, Journal of Philosophical Logic, Vol. 2, 1973, pp.136-154.
20 Smith, R., “What is Aristotelian Ecthesis?”, History and Philosophy of Logic, Vol. 3, 1982, pp. 113-

127.
21 Thom, P., The Syllogism, 1981; “Apodeictic Ecthesis”, Notre Dame Journal of Formal Logic, Vol. 34, 

Is. 2, 1993, pp. 193-208.
22 Venn, J., Symbolic Logic, 1881, pp. 6-16.
23 Corcoran, J., “Aristotle’s Natural Deduction System”, İn Ancient Logic and Its Modern Interpretati-

ons, 1974, pp. 85-131.
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Corcoran24, S siteminin tutarlılığını gösterdikten sonra, Smith25, SE sisteminin 
tutarlılığını ispat eder. S1 ve S2 kuralları külli önermelerin akslerini, S3 ve S4 ise 
Barbara ve Celarent formlarını verir. Tüm formların Barbara ve Celarent formlarına 
indirgenebileceğini Weidemann göstemiştir26, bu sebeple tüm formlar yerine bu iki 
formun alınması yeterli olur. S5 ve S7 birbirini gerektirir, S6 ve S8 de birbirini ge-
rektirerek izahat yöntemi kurallarını oluşturur. S5 Darapti formunun, S6 ise Felapton 
formunun özel bir hâlidir.

Aristoteles, dördüncü bir izah edici terimin varlığından bahsetmiş, ancak bunun 
Darapti yahut Felapton formundan elde edileceği gibi bir açıklamada bulunmamış-
tır. Lukasiewicz’de bunun böyle olması gerektiğini söylemiş ancak nasıl olduğunu 
açıklamamıştır27. Patzig, Aristoteles’in izahat yöntemiyle Darapti formunun eşdeğer 
olduğunu, ancak bunun bir döngü şeklinde olamayacağını belirtmiştir28. Bu durumda 
izah edici terim bir önceki kıyastan elde edilmemiş olmalıdır, S1-S4 ifadelerinin var-
lıksal bir çıkarımdan elde edilmiş bir yapı olması gerekir. O hâlde izah edici terim cüzi 
terimden Modus Ponens aracılığıyla elde edilmiş olmalıdır. Lukasiewicz29 ve Patzig30 
izah edici terimi varlıkla ilgili olduğu görüşündedirler.

Terimler külli ise, P ve R her S’de bulunsun. Bu durumda P zorunlu olarak bazı R’dedir. 
Müspet olan döndürülebildiğinden, S bazı R’de bulunacak, sonuç olarak P’nin her S’ye 
ve S’nin bazı R lere ait olmasından, P bazı R lere ait olmalıdır, bu çıkarım birinci şekilde 
oluşmaktadır. Bu ispatlama abese irca ve izahat (εκθεσις) aracılığıyla yapılabilir. P ve R 
her S’de bulunursa, S’nin kimisi, yani N alındığında, P ve R buna ait olacaktır ve böylece 
P bazı R lere ait olacaktır.31

Burada Darapti formundan bahsedilmektedir. Aristoteles’in Darapti formu için 
ispatı izahat yöntemi ile aşağıdaki şekilde verebiliriz:

(1) ∀x(Mx→Px)   verilsin
(2) ∀x(Mx→Sx)  verilsin
(3) ∃x(Mx∧Sx)  2 nin aksi alınırsa
(4) ∀x(Nx→Mx)  1 de izahat yöntemi
(5) ∀x(Nx→Px)  1 de izahat yöntemi

24 Corcoran, J., “Completeness of An Ancient Logic”, Journal of Symbolic Logic, 37, pp. 696-702, 1972.
25 Smith, R., “Completeness of an Ecthetic Syllogistic”, Notre Dame Journal of Formal Logic, Vol. 24, 

Is. 2, 1983, pp. 224-232.
26 Weidemann H., “Aristotle on The Reducibility of All Valid Syllogistic Moods to The Two Universal 

Moods of The First Figure (APr A7, 29b1–25)”, History and Philosophy of Logic, 25(1), pp. 73-78.
27 Lukasiewicz J., Aristotle’s Syllogistic, 1957, p. 64.
28 Patzig, Aristotle’s Theory of the Syllogism: A Logico-Philogical Study of Book A of the Prior Analytics, 

2010, p.159.
29 Lukasiewicz, J., a.g.e., s. 61
30 Patzig, G., a.g.e., s. 161
31 Aristoteles, Analytica Priora, 28a18-28a26.
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(6) ∀x(Nx→Sx)  4 ve 3 öncülleri için Barbara formundan
(7) ∃x(Sx∧Nx)  6 in aksi alınırsa
(8) ∃x(Sx∧Px)  5 ve 7 öncülleri için Darii formundan

Bir diğer paragrafta,

Eğer bir terim orta terime külli olarak, diğer terim cüzi olarak bağlanırsa, ikisi de müspet 
olduğunda, bir kıyas oluşmalıdır. R her S’ye ve P bazı S’lere ait olursa, P bazı R’lere ait 
olmalıdır. Müspet döndürülebildiği için S bazı P’lere ait olacak; sonuç olarak R’nin her 
S’ye ait olmasından ve S’nin bazı P lere ait olmasından R bazı P’lere ait olmalıdır; böylece 
P bazı R’lere ait olmalıdır. Yine eğer R bazı S’lere ait ve P her S’ye ait ise P bazı R’lere 
ait olmalıdır. Bu önceki aynı yolla ispatlanır. Ayrıca dah önceki gibi abese irca ve izahat 
(εκθεσις) aracılığıyla da ispatlama yapılabilir.32

şeklindedir. Burada Aristoteles Datisi formunun da izahat yöntemi ile ispatlanabile-
ceğinden bahsetmektedir:

(1) ∀x(Mx→Px)   verilsin
(2) ∃x(Mx∧Sx)  verilsin
(3) ∀x(Nx→Mx)  1 de izahat yöntemi
(4) ∀x(Nx→Px)  1 de izahat yöntemi
(5) ∀x(Nx→Sx)  3 ve 2 öncülleri için Barbara formundan
(6) ∃x(Sx∧Nx)  5 in aksi alınırsa
(7) ∃x(Sx∧Px)  4 ve 6 öncülleri için Darii formundan

şeklinde verebiliriz. Lukasiewicz’in izahat yöntemi tanımlamalarına formal düzenleme 
getiren Thom, izahat yönteminin şu şekilde ifade edileceğini belirtir,33

i-izahat; ∃x(Sx∧Px) ↔ ∃N ∋ ∀x(Nx→Sx) ⋀ ∀x(Nx→Px) 
o-izahat; ∃x(Sx∧~Px) ↔ ∃N ∋ ∀x(Nx→Sx) ⋀ ∀x(Nx→~Px) 

zorunlu önermelerde izahat yöntemi ise,
Lo-izahatA; ∃x(Sx∧□~Px) ↔ ∃N ∋ ∀x(Nx→Sx) ⋀ ∀x(Nx→□~Px) 
Lo-izahat AA; ∃x(Sx∧□~Px) ↔ ∃N ∋ ∀x(Nx→□Sx) ⋀ ∀x(Nx→□~Px) 

şeklindedir. 
McCall, Aristoteles’in bu yönteminin detaylarına aşağıdaki paragrafta rastlana-

cağını ifade eder:34

32 Aristoteles, Analytica Priora, s. 28b5-28b15.
33 Thom, P., The Logic of Essentialism an Interpretation of Aristotle’s Modal Syllogism, 1996, s. 25.
34 McCall, S., Aristotle’s Modal Syllogisms, 1963, s. 8-9.
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İkinci şekilde külli öncül müspet, cüzi öncül menfi olduğunda ve üçüncü şekilde külli 
öncül müspet, cüzi öncül menfi olduğunda ispatlama benzer şekilde yapılmayacak35.

burada Aristoteles Baroco-LLL formunun ispatından bahsetmektedir, bu ispatın yapı-
lışını Patterson açık bir şekilde sembolize ederek verir36, Patterson tarafından verilen 
ispatlama şu şekilde olacaktır:

∀x(Px→□Mx) ve ∃x(Sx∧□~Mx) öncülleri alınsın. İkinci öncülde bir N izah edici 
terimi,  ∀x(Nx→Sx) ve ∀x(Nx→□~Mx) ve olacak şekilde alınsın. Buradan,

∀x(Nx→□~Mx)  ⋀ ∀x(Px→□Mx) ∴ ∀x(Px→□~Nx) (Cesare-LLL) bulunur. Bu 
sonucun ve  ∀x(Nx→Sx) nin aksi alınırsa,

∀x(Nx→□~Px)  ⋀ ∃x(Sx∧Nx) ∴ ∃x(Sx∧□~Px) (Ferio-LXL) elde edilir.
Bu ispatlama şu şekilde de gösterilebilir;
(1) ∀x(Px→□Mx)   verilsin
(2) ∃x(Sx∧□~Mx)  verilsin
(3) ∀x(Nx→Sx)  2 de izahat yöntemi
(4) ∀x(Nx→□~Mx)  2 de izahat yöntemi
(5) ∀x(Px→□~Nx)  4 ve 1 öncülleri için Cesare-LLL formundan
(6) ∀x(Nx→□~Px)  5 in aksi alınırsa
(7) ∃x(Sx∧Nx)  3 ün aksi alınırsa
(8) ∃x(Sx∧□~Px)  6 ve 7 öncülleri için Ferio-LXL formundan

şeklindedir.37 Thom ise Baroco-LLL formu için vermiş olduğu izahat yöntemi ispatını 
Camestres-LLL formuna indirgeyerek yapar:38

(1) ∀x(Px→□Mx)   verilsin
(2) ∃x(Sx∧□~Mx)  verilsin
(3) ∀x(Nx→Sx)  2 de izahat yöntemi
(4) ∀x(Nx→□~Mx)  2 de izahat yöntemi
(5) ∀x(Nx→□~Px)  1 ve 4 öncülleri için Camestres-LLL formundan
(6) ∃x(Sx∧□~Px)  6 ve 3 öncülleri için Felapton-LXL formundan

Bocardo-LLL formunu,
(1) ∃x(Mx∧□~Px)  verilsin
(2) ∀x(Mx→□Sx) verilsin

35 Aristoteles, Analytica Priora, s. 30a6-14.
36 Patterson, R., Aristotle’s Modal Logic Essence and Entailment in the Organon, 1995, s. 73.
37 Rini, A., Aristotle’s Modal Proofs, 2011, s. 81.
38 Thom, P., a.g.e., s. 50.
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(3) ∀x(Nx→Mx)  1 de izahat yöntemi
(4) ∀x(Nx→□~Px)  1 de izahat yöntemi
(5) ∀x(Nx→□Sx)  2 ve 3 öncülleri için Barbara-LXL formundan
(6) ∃x(Sx∧□~Px)  5 ve 4 öncülleri için Felapton-LLL formundan
Thom tarafından Lo-izahatAA kullanılarak Baroco-LLL formu için izahat yön-

teminin uygulanışı,
(1) ∀x(Px→□Mx)   verilsin
(2) ∃x(Sx∧□~Mx)  verilsin
(3) ∀x(Nx→□Sx)  2 de izahat yöntemi
(4) ∀x(Nx→□~Mx)  2 de izahat yöntemi
(5) ∀x(Nx→□~Px)  3 ve 1 öncülleri için Camestres-LLL formundan
(6) ∃x(Sx∧□~Px)  6 ve 7 öncülleri için Felapton-LLL formundan

Bocardo-LLL formunu,
(1) ∃x(Mx∧□~Px)   verilsin
(2) ∀x(Mx→□Sx)  verilsin
(3) ∀x(Nx→□Mx)  1 de izahat yöntemi
(4) ∀x(Nx→□~Px)  1 de izahat yöntemi
(5) ∀x(Nx→□Sx)  2 ve 3 öncülleri için Barbara-LLL formundan
(6) ∃x(Sx∧□~Px)  5 ve 4 öncülleri için Felapton-LLL formundan
Aristoteles, izahat yöntemi ifadesini kullandığı paragraflarda, ispatlamaların abese 

irca yöntemiyle yahut izahat yöntemi ile yapılabileceğini belirtir, ancak Baroco-LLL 
ve Bocardo-LLL formları için sadece bu yöntemle yapılabileceğini, doğrudan ispat-
lama ile bu ifadelerin ispatlanamayacağını belirtir. Rijen tarafından sembolize edilen 
Bocardo-LLL formu için ispatlama,39

(1) ∃x(Mx∧□Sx)   verilsin
(2) ∀x(Mx→□Px)  verilsin
(3) ∀x(Nx→Mx)  2 de izahat yöntemi
(4) ∀x(Nx→□~Px)  2 de izahat yöntemi
(5) ∃x(Mx∧Nx)  3 ün aksi alınırsa
(6) ∃x(Nx∧□Px)  2 ve 5 öncülleri için Datisi-LXL formundan
(7) ∃x(Sx∧□~Px)  5 ve 6 öncülleri için Felapton-LLL formundan

şeklinde olacaktır.

39 Rijen, J.V., Aspects of Aristotle’s Modal Logic of Modalities, 1986, s. 194.



Aristoteles’in İzahat Yöntemi Hakkındaki Yorumlar  123

İzahat Yönteminde Çıkmazlar
 
Aristoteles’in kipli mantığının kusurlu olduğunu söyleyen Thom, bu kusurlardan 

birini Baroco-XLL ve Bocardo-LXL formlarının reddi ile izahat yönteminin kullanımı 
arasındaki çelişki olduğunu söyler.40 Aristoteles Baroco-XLL ve Bocardo-LXL form-
larının geçersiz olduğunu söyler.41 Ancak, Baroco-XLL ve Bocardo-LXL formları 
izahat yöntemi aracılığıyla ispatlanabilmektedir. Thom, Baroco-XLL formu için vermiş 
olduğu izahat yöntemi ispatlaması,42

(1) ∀x(Px→Mx)   verilsin
(2) ∃x(Sx∧□~Mx)  verilsin
(3) ∀x(Nx→Sx)  2 de izahat yöntemi
(4) ∀x(Nx→□~Mx)  2 de izahat yöntemi
(5) ∀x(Nx→□~Px)  1 ve 4 öncülleri için Camestres-XLL formundan
(6) ∃x(Sx∧□~Px)  5 ve 3 öncülleri için Felapton-LXL formundan

Bocardo-LXL formunu,
(1) ∃x(Mx∧□~Px)   verilsin
(2) ∀x(Mx→Sx)  verilsin
(3) ∀x(Nx→Mx)  1 de izahat yöntemi
(4) ∀x(Nx→□~Px)  1 de izahat yöntemi
(5) ∀x(Nx→Sx)  2 ve 3 öncülleri için Barbara formundan
(6) ∃x(Sx∧□~Px)  5 ve 4 öncülleri için Felapton-LXL formundan
Johnson,43 Thom’un ispatının geçersiz olduğunu söyler. Bunun için kurmuş olduğu 

sisteme başvurur,
J1.  ∀x(Sx→Sx)   (Özdeşlik)
J2.  ∀x(Sx→~Px)  ⇔ ∀x(Px→~Sx)  
 ∀x(Sx→□~Px)  ⇔ ∀x(Px→□~Sx)    (Aks)
J3.  ∀x(Sx→□Px)  ⇔ ∀x(Px→Sx) 
 ∀x(Sx→□~Px)  ⇔ ∀x(Px→~Sx)  (Döndürme)
J4.  Barbara, Barbara-LXL, Cesare, Cesare-LXL
J5.  ∀x(Sx→Px)  ⟹ x∈S
     ∀x(Sx→~Px)  ⟹ x∈S

40 Thom, P., The Syllogism, 1981, s. 50.
41 Aristotle, Analytica Priora, s. 32a4-5.
42 Thom, P., The Logic of Essentialism an Interpretation of Aristotle’s Modal Syllogism, 1996,  s. 133.
43 Johnson, F., “Modal Ecthesis”, History and Philosophy of Logic, 14:2, 1993, pp. 171-182.
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 ∃x(Sx∧Px)  ⟹ x∈S, x∈P
 ∃x(Sx∧□Px)  ⟹ x∈S, x∈n P yahut x∈n S, x∈P
 ∃x(Sx∧~Px)  ⟹ x∈S, x∉P
     ∃x(Sx∧□~Px)  ⟹ x∈n S, x∉n P   (İzahat yöntemi)
J6.  x∈n S ⟹ x∈S
      x∉n S ⟹ x∉S 
J7. ∀x(Sx→Px), x∈S ⟹ x∈P
 ∀x(Sx→Px), x∉S ⟹ x∉P
 ∀x(Sx→□Px), x∈S ⟹ x∈n P
      ∀x(Sx→□Px), x∉n P ⟹ x∉n S 
 ∀x(Sx→~Px), x∈S ⟹ x∉P 
 ∀x(Sx→□~Px), x∈S, x∈R ⟹ y ∈n R, y ∉n P; x≠y  
J8. x∈S, x∈P ⟹ ∃x(Sx∧Px)  
   x∈S, x∈n P ⟹ ∃x(Sx∧□Px) 
   x∈S, x∈n P ⟹ ∃x(Px∧□Sx) 
 x∈S, x∉P ⟹ ∃x(Sx∧~Px) 
     x∈n S, x∉n P ⟹ ∃x(Sx∧□~Px)     (Genelleme)

Johnson, Baroco-XLL için ispatı,
(1) ∀x(Px→Mx)   
(2) ∃x(Sx∧□~Mx)  
(3) m∈n δ(S)  ⋀ m∉n δ(M)  2, J5
(4) m∉n δ(P) 1, 3 Uygunsuz
(5) ∃x(Sx∧□~Px) 3, 4 J8

Bocardo-LXL için ispatı,
(1) ∀x(Mx→□~Px)   
(2) ∃x(Mx∧Sx)  
(3) m∈n δ(M)  ⋀ m∉n δ(P)  2, J5
(4) m∈δ(S)  2, 3,  J7
(5) ∃x(Sx∧□~Px) 3, 4 Uygunsuz

şeklinde verir. Dikkat edilirse, Johnson’un ispatı izahat yöntemi tanımlamasından 
dolayı Thom’u yanlışlamaktadır. J5’teki izahat yöntemi kuralına Thom’un Lo-izahat 
A kuralı eklenirse, Thom’un ispatı geçerli olacaktı. Şu hâlde,
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Lo-izahat A; ∃x(Sx∧□~Px)  ↔ ∃N ∋ ∀x(Nx→Sx)  ⋀ ∀x(Nx→□~Px) 
İfadesi geçersiz olacaktır. Zaten bu izahat yöntemi ifadesi Felapton-LXL formunun 

geçersiz olmasıyla Thom’un bu tanımını geçersiz kılar.
Ayrıca Henle, Baroco-XLL ve Dari-XLL için izahat yöntemi aracılığıyla geçerli 

olduğunun ispat edilebileceğini söyler. Henle’nin Baroco-XLL için vermiş olduğu ispat,
(1) ∀x(Px→Mx)   verilsin
(2) ∃x(Sx∧□~Mx)  verilsin
(3) ∀x(Nx→Sx)  2 de izahat yöntemi
(4) ∀x(Nx→□~Mx)  2 de izahat yöntemi
(5) ∀x(Mx→□~Nx)  4 aksi
(6) ∀x(Nx→□~Px)  5 ve 1 öncülleri için Celarent-LXL formundan
(7) ∀x(Nx→□~Px)   6 aksi
(8) ∃x(Sx∧Nx)  3 aksi
(9) ∃x(Sx∧□~Px)  7 ve 8 öncülleri için Ferio-LXL formundan

Ve Darii-XLL için vermiş olduğu ispat,
(1) ∀x(Mx→Px)   verilsin
(2) ∃x(Sx∧□Mx)  verilsin
(3) ∀x(Nx→Sx)  2 de izahat yöntemi
(4) ∀x(Nx→□Mx)  2 de izahat yöntemi
(5) ∀x(Nx→□Px)  4 ve 1 öncülleri için Darapti-LXL formundan
(6) ∃x(Sx∧□Px)  5 ve 3 öncülleri için Darapti-LXL formundan

şeklindedir. Henle, Aristoteles’in bu formların geçersizliğini göstermek için kullanmış 
olduğu örneklerin44 doğru olabileceğini yahut doğru olamayacağını, Aristoteles bu 
örnekleri sistemini tutarlı kılmak adına vermiş olduğunu söyler45.

Johnson’un kullanmış olduğu sistem Henle’nin çıkarımları üzerinde kullanılırsa, 
(1) ∀x(Mx→Px)   
(2) ∃x(Sx∧□Mx)  
(3) m∈n δ(S) ⋀ m∈δ(M)  2, J5
(4) m∈δ(P)   2, 3 J7
(5) ∃x(Sx∧□Px)   3, 4 Uygunsuz

şeklinde geçerli kılabiliriz. Benzer şekilde Disamis-LXL gibi Aristoteles’in geçersiz 
kıldığı formları da Jonson’ın kurduğu sistem geçerli kılmaktadır. 

Şu hâlde Aristoteles’in tüm geçerli formlarını ispatlamak için geçerli bir izahat 

44 Bu örnekler için Bkz. Aristotle, Analytica Priora, s. 31a17.
45 Henle, P., a.g.e., p. 99.
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yöntemi tanımı oluşturma çabaları ya yetersiz kalmış ya da geçersiz formları da geçerli 
kılarak Aristoteles’in sisteminin dışına çıkmıştır.

Sonuç

Aristoteles’in izahat yöntemi hakkında yeterli açıklamaya gitmiş olmaması, 
Aristoteles’in bu yöntemi gerekli görüp görmediği konusunda farklı görüşlerin ortaya 
çıkmasına yol açmıştır. Bu yetersizlik, Aristoteles’in bu yöntemi bir ispat yöntemi 
olarak görüp görmediği sorusuna kadar gitmiştir. Ancak Baroco-LLL ve Bocardo-LLL 
için bu yöntemin haricinde bir ispatlama yapılamaması ve bu ispatlama yöntemine 
Aristoteles’in başvurmuş olması, önemsenmeyecek bir noktadır.

Aristoteles, Analytica Priora’da vermiş olduğu bütün ispatlama yöntemlerini ka-
tegorik önermeler üzerinde açıklamış, kipli önermeler üzerinde uygulamalara gitmiştir. 
İzahat yöntemi üzerine başlı başına bir açıklama bulunmamasına rağmen kategorik 
bazı önermelerde uygulanabileceğini söylemiş olması bu yöntemi bir ispatlama şekli 
olarak aldığı sonucuna bizi götürebilir. Ancak bu yöntemin kipli önermelerdeki kıyas-
lara uygulanması ile gördüğümüz üzere bazı sıkıntıların meydana geldiği görülmüştür. 

İzahat yöntemi hakkındaki farklı yorumlamalar bizi farklı sonuçlara götürmektedir. 
Çok farklı tartışmalarda bulunan Aristoteles yorumcuları bu sorunların çözümü için 
sistemler kurmak yoluna gitmişlerdir. Özellikle son dönem yorumcularının, modern 
kipli mantık formlarını Aristoteles’in sistemine uydurma çabası zorlama bir girişim 
olmuştur. Yukarıda gösterdiğimiz üzere, sistemler birbirleriyle özellikle Aristoteles’in 
bulgularıyla çelişmektedir. İzahat yöntemi hakkındaki tartışmaları izah edici terim 
üzerine olan tartışmalardan ziyade, sistem oturtma çabalarına sürüklemiştir. Bu çabalar 
ise açıklarıyla beraber gelmiştir.

Ayrıca, izah edici terimin Darapti formundan yahut Felapton formundan elde 
edilen bir terim olması tam oturmuş bir ifade olmamaktadır. Bunlar çift gerektirme 
olarak verilmiş ancak döngü şeklinde olmaması tutarsız bir ifadedir. İzah edici teri-
min orta terim olarak alınmasından dolayı varlığa ilişkin olacağı zaten Aristoteles’in 
açıklamalarından elde edilebilir.46 Ancak bu terimin nereden geldiği, nasıl elde edildiği 
gibi soruların cevabı boşta kalmıştır.

46 Aristotle, Analytica Priora, 90a; 94a; Methaphysica, 983a;1034a v.d.
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MANTIK EĞİTİMİNDE SORU-CEVAP YÖNTEMİ

Kamil Kömürcü*

QUESTION AND ANSWER METHOD OF EDUCATION OF LOGIC

ABSTRACT
The lesson of logic is very important for students to base their knowledge in reason 
from the establishment of Madrassas to the present. Teaching of this important 
lesson in the schools will affect positively the achievements of students. However, 
the teaching of logic has encountered some difficulties. It seems to be necessary 
to use different techniques to overcome these difficulties.
In this study, question and answer method which has been mostly used in education 
is summarized briefly. Departing on some logic books which have been written in 
this form, we will try to put some examples about how we can use this question 
and answer method in the teacing of logic.
Key words: logic, teaching of logic, question and answer method.

ÖZET
İslâm kültürü içerisinde medreselerin kuruluşundan günümüze kadar eğitim 
müesseselerinde okutulmakta olan mantık dersi, bilginin temellendirilmesinde 
önemli bir yer tutmaktadır. Hayatî öneme haiz olan bu dersin öğretimiyle öğrenci 
başarısını olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Ancak mantık öğretimi 
sırasında birtakım zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu zorlukları aşmak için farklı 
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yöntemlerin kullanılması gerekli görülmüştür. Bu makalede tarihten günümüze, 
eğitimde çokça kullanılan yöntemlerden biri olan soru-cevap yöntemi kısaca 
tanıtılarak; bu tarzda yazılmış bazı mantık kitaplarından hareketle mantık eğiti-
minde soru-cevap yönteminin nasıl uygulanabileceği gösterilmeye çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: mantık, mantık eğitimi, soru-cevap yöntemi. 

...
Giriş

Amacı düşünme sürecinde insanı hatadan korumak olan mantık ilminin İslâm 
kültüründeki serüveni miladî VIII. yüzyıla kadar geri gider. Bu zaman diliminden 
günümüze kadar İslâm coğrafyasında birçok eğitim kurumunda mantık okutulduğu 
bilinen bir gerçektir.

Mantık, bilimsel bilginin temellendirilmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü 
mantık sanatını bilen kimse, yaptığı işi tekrar tekrar mantık kanuna vurmak suretiyle 
temel meselelerde durumunu güçlendirebilir. Mantık sanatına yapılan başvurularla 
yanlıştan emin olma derecesine ulaşabilir. Bir hesabın ayrıntılarını defalarca toplayıp 
sonunda toplam hakkında şüphesi ortadan kalkan kimsenin durumu böyledir.1 Kısaca 
ifade etmek gerekirse mantığı, bilimsel bilgi edinme yolunda bir araç olarak kullanırız.

Mantık dersinin en önemli amacının, akla uygun şekilde düşünen ve davranan, 
yani tüm düşünce ve davranışlarında tutarlı olan insan yetiştirmek olduğu söylenebilir. 
Çünkü mantık bilimi, mantıklı düşünmenin kural ve kaidelerini tespit eder. Mantıklı 
düşünme, doğru veya tutarlı düşünmedir. Doğru veya tutarlı düşünme ise ortaya konulan 
fikrin ya da çıkarımın akla, yani bir anlamda mantık ilkelerine uygun olmasıyla müm-
kün olabilmektedir.2 Mantık dersi, insana açık seçik düşünmesini, düşündüklerini ve 
inandıklarını kesin ve net biçimde dile getirmesini; özetle bir kimsenin doğru düşünüp 
kendisini doğru ifade etmesini öğretir. Bu tür amaçları olan bir dersin, hiç şüphesiz 
eğitimin en önemli unsurlarından biri olarak değerlendirilmesi gerekir.

Zikredildiği üzere bir öneme sahip olmasına rağmen mantık öğretiminde birtakım 
zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bunun çeşitli sebepleri vardır. Mantığın zor olduğu, 
kolay anlaşılamadığı, kuru ve yavan olduğu, doğru düşünmek için mantık bilmenin 
zorunlu olmadığı, mantık öğrenmenin pratik faydasının bulunmadığı şeklindeki ge-
rekçeler bunlardan bazılarıdır.3 Eski zamanlarda da bu ilmi öğrenmenin zor olduğu 

1 Bkz. İbn Sina, Mantığa Giriş (çev. Ö. Türker), Litera yay. İstanbul, 2006, s. 13.
2 Öner, Necati, Klasik Mantık, Vadi yay, Ankara, 2009, s. 18.
3 Farklı bir bağlamda mantık ilmine yöneltilen eleştiriler ve mantık karşıtlığı için bkz. Emiroğlu, İbra-

him, Klasik Mantığa Giriş, Elis yay. Ankara, 2011. s. 46.
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ve onun kolaylaştırılması gerektiği ifade edilmiştir.4 Bu zorluğu gidermek için çözüm 
yolları araştırılmıştır. 

Mantık ilminin düz anlatım tekniği kullanıldığında öğretmen merkezli olması 
sebebiyle öğrencilerin konuya dahil olamadıkları, bu yüzden öğrenciyi öğrenme sü-
recine katan başka tekniklerin kullanılması gerektiği ve bunlardan birinin, soru-cevap 
yöntemi olduğu bir varsayım olarak ileri sürülebilir.

Bu makalede mantık eğitiminde soru-cevap yönteminin nasıl kullanılabileceği 
araştırılmıştır. İlk olarak yöntemin mahiyeti açıklanmış ardından İslâm ilim gelene-
ğindeki soru-cevap usulü hakkında bilgi verilmiş daha sonra da mantık eğitiminde 
soru-cevap yönteminin nasıl uygulandığı ya da uygulanabileceği bu tarzda kaleme 
alınmış mantık eserleri üzerinden gösterilmeye çalışılmıştır. 

1. Soru-Cevap Yöntemi

Soru-cevap yöntemi eğitim tarihinde en çok kullanılan tekniklerden birisidir. Bu 
yöntem, sınıf etkinliklerinde soru sorulması ve cevap verilmesi yoluyla tartışmanın 
yürütüldüğü bir öğretme tekniğidir.5

Soru-cevap yöntemi, sözel etkileşime dayanan etkili bir öğretim tekniğidir. Bu 
usul öğrencinin konuyu anlayıp anlayamadığını kontrol etmeye yardım eder; eleştirel 
düşünme becerilerini geliştirir ve dersin etkisine işaret eder. Sorular iyi hazırlandığında 
ve yerinde kullanıldığında etkili bir yöntemdir. Öğretmen bu yöntemle öğrencilerin 
düşünmelerini, dinleme becerilerini ve öğrenmelerini gözlemleyebilir. Ayrıca bu sayede 
öğrencilerin hatırlama, akıl yürütme, yorumlama ve yaratıcılık gibi düşünme tipleri 
değerlendirilir, kavramlar daha rahat açıklanır. Bunun yanında öğreticiye geri bildirim 
sağlar. Soruların düzeyinin yüksek tutulması öğrencinin düşünme becerisini geliştirir. 
Fakat bu usul benimsendiğinde öğrenciye daha fazla düşünme süresi verilmelidir. 
Böylece öğrencinin zorlandığı alanlar ortaya çıkar, seviyesi tespit edilir. Bu yöntem 
öğrencinin motivasyonunu önemli ölçüde yükseltir, konuşma alışkanlığı kazanır, 
hatırlama çabası hafızasını olumlu yönde geliştirir ve olayları sorgular. Bilişsel dü-
zeyde değerlendirme yapma imkânı bulur. Bu yöntem, öğrencilerin öğretim ortamında 
öğretim hedef ve etkinlikleri konusunda düşünmelerini ve düşüncelerini sözlü olarak 
başkalarıyla paylaşmasına fırsat oluşturması bakımından önemlidir.6

Soru-cevap yöntemi, öğrencilerin düşünme ve anlama becerilerini ortaya çıkarmak 

4 Bkz. Mahmut Manisevi, Muğni’t-Tullâb, İsagûci Risaleleri içinde, Asitâne yay., s. 2; Muhammed 
Hilmi Nevşehri, “Hülâsatü’l-Mantık”, İsagûci Risaleleri içinde, Âsitâne yay, s. 2.

5 Bkz. Aydın, M. Zeki, Din Öğretiminde Yöntemler, Ankara: Nobel Yay., 2007, s. 284-285.
6 Bu yöntem için ayrıntılı bilgi için bkz. Doğanay, A., (Editör), Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ankara: 

Pegem Akademi, 2011, s. 165.
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için kullanılır. Öğrenci mevcudunun kalabalık olduğu sınıflarda informal değerlendirme 
yapmaya yarar. Belli kavramların öğrencilerde hangi düzeyde gerçekleştiğini belir-
lemede etkilidir. Bu teknikte öğrencilere yöneltilecek sorular öğrencilerde mevcut ve 
gelişmekte olan yapının ortaya çıkarılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. Bu 
nedenle cevabı “evet-hayır” olan sorulardan kaçınılmalıdır. Sorular, basitten karma-
şığa doğru bir sıra takip edecek şekilde sorulmalıdır. Sorunun sorulmasının ardından 
cevabın verilmesi için belirli bir süre verilmelidir. Cevapların öğrenciler tarafından 
koro hâlinde söylenilmesine mani olunmalıdır. Doğru cevaplar pekiştirilmeli, yanlış 
cevap verildiğinde ise uygun ipuçları verilerek öğrencilerin doğru cevaba ulaşmaları 
sağlanmalıdır.7

Bu tekniğin olumlu tarafları kısaca şöyle özetlenir. Soru-cevap tekniğiyle öğren-
cilerin öğrenme sürecine etkin katılımı sağlanır. Kavramlarla ilgili ortaya çıkabilecek 
yanlış öğrenimler baştan tespit edilir. Öğrencilerin cevaplarının olumlu ya da olumsuz 
olarak pekiştirilmesi öğrenmenin niteliğini artırır. Öğrencilerin sürekli tetikte olmasını 
ve dikkatlerin konu üzerinde toplanmasını sağlar. Bu teknik öğrencilerin konuşarak 
iletişim kurma becerilerini ve sosyalleşme düzeylerini geliştirir. Sorunların neden-so-
nuç bağlamında bir bütün olarak kavranmasını kolaylaştırır. Soru-cevap tekniği, bilgi, 
kavrama, uygulama, çözümleme, bütünleştirme ve değerlendirme gibi her düzeyde-
ki öğrenme için kullanılabilir. Bu teknik öğrencilerin analitik ve eleştirel düşünme 
becerilerini geliştirir. Öğrencilerin öğrenme güçlüklerini belirlemeyi kolaylaştırır. 
Öğrencilerin derse katılımını ve güdülenmelerini artırır.8

Soru-cevap tekniğinin birtakım olumsuz yönleri de vardır. Öğrencinin vereceği 
cevaplara bir anda tepki ve uygun karşılığı vermek öğretmenleri zorlayabilir. Dikkatli 
biçimde planlama süreci gerektirir. Çok sayıda kapalı uçlu soru yöneltilmesini gerek-
tirebilir. Tüm öğrencilere ulaşma güçlüğü vardır. Bu nedenle bazı öğrenciler sürece 
katılmayabilirler. Bilgi vermek için bu yöntem anlatım yöntemine göre daha yavaş bir 
yöntemdir. Ayrıca belirli tip öğrenmeyi ölçmek için soru hazırlamak oldukça güçtür 
ve yanlış cevaplar çok sık olursa zaman kaybına neden olabilir. Sorulara sürekli tam 
ve doğru cevap verememe öğrencinin kendine olan güvenini azaltabilir. Soru-cevap 
tekniği, iyi uygulanmadığında vaktin zayi olmasına sebep olabilir.9

2. İslâm İlim Geleneğinde Soru-Cevap Yöntemi

İslâmî ilimlerin öğretiminde soru-cevap yönteminden yararlanıldığı söylenebilir. 
İslâm dünyasında “ilmihâl usulü” de denen bu teknik çocuklara başta cami ve sıbyan 

7 Arslan, Mehmet (Editör), Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ankara: Anı yay., 2010, s. 155.
8 Bkz. age. s. 155.
9 Bkz. age. s. 155.
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mekteplerinde dinin temel kurallarını öğretmek için kullanılmıştır.10 Bunun yanında 
İslâm dünyasında eğitim öğretim için bu teknikle hazırlanmış, basit olmasının yanın-
da bir o kadar da didaktik olan birçok kitap telif edilmiştir. Bu tarz kitaplar genel bir 
isimlendirmeyle “el-Es’ile ve’l-Ecvibe” (Sorular ve Cevaplar) olarak adlandırılmıştır. 
Bunlara birkaç örnek vermek gerekirse aşağıdaki kitaplar sayılabilir: 

Tefsir alanında Muhammed b. Ebî Bekr b. Abdülkadir’in yazmış olduğu el-Es’ile 
ve’l-Ecvibe, fıkıh ilminde Hüsam Çelebi’nin telif ettiği el-Es’ile ve’l-Ecvibe, hadis 
alanında Necmeddin Muhammed b. Ahmet el-Gaytî’nin kaleme almış olduğu el-Ec-
vibetü’l-Müfîde ala’l-Es’ileti’l-Adîde, kelâm sahasında Minkârîzâde Yahya b. Ömer 
Alâiye’nin olduğu bildirilen Risâle Es’ile ve Ecvibe ve son olarak tasavvuf tarikatlar 
konusunda Niyazi Mısrî Mehmed b. Ali Malatî’ye atfedilen el-Es’ile ve’l-Ecvibe isimli 
eserler zikredilebilir.11 Yakın dönemde yaşamış olan Mehmet Zihni Efendi, İslâm 
fıkhı konusunda âdeta zeka bulmacasını andıran çok ilginç sorular ve cevaplar oluş-
turarak konuya ayrı bir boyut kazandırmıştır. Bu soru ve cevapları bir araya getirdiği 
kitabına ise “fıkıh bulmacaları” anlamına gelen Elğâz-ı Fıkhiyye12 ismini vermiştir. 
Bu tarz eserlere yine fıkıh alanında soru-cevap şeklinde yazılmış Fetavâ13 kitapları 
da örneklik teşkil eder. 

Söz konusu yöntemin mantıkta nasıl uygulanabileceğini geçmeden önce, bu 
konuya özel bir önem verilmiş olması sebebiyle mantıkta soru sormanın nasıl ele 
alındığı üzerinde durmak gerekir. 

3. Mantıkta Soru Teorisi

Soru-cevap şeklindeki anlatımlarda soruların mahiyeti, neye karşılık geldiği ve 
soruların sırası oldukça önemlidir. Mantıkçılar, kesin bilgiye ulaşmak için kullanılan ve 
bilginin elde edilmesinde insana yardımcı olan sorular (metâlib) üzerinde durmuşlardır. 
Çünkü sorular bir şeyin mahiyet, varlık ve varlığının nedeninin bilinmesini sağlar. 
Ayrıca sorular, bilimlerin farklılıklarının ya da benzer yönlerinin ortaya konulmasında 
ve bilimlere ait metotların belirlenmesinde ayrı bir öneme sahiptir. Bu sebeple soru-
cevap yöntemiyle tam bir öğrenmenin gerçekleşmesi için mantıktaki soru teorisinin 
üzerinde durmak gerekir.

Bilgiyi elde etmek için yararlanılabilecek soruların sayısı oldukça fazladır. Ancak 
mantıkçılar genel olarak şu dört temel soru üzerinde durmuşlardır. Bunlar; 1. Nedir? 

10 Aydın, a.g.e., s. 284.
11 Bkz. https://www.yazmalar.gov.tr.
12 Mehmed Zihni Efendi, Elğâz-ı Fıkhiyye, İstanbul: Kasbar Matbaası, 1309.
13 Örneğin şu kitaplar bunlardan bazılarıdır: Şeyhu’l-İslâm Feyzullah Efendi, Fetavâ-yı Feyziye (haz. 

Süleyman Kaya), İstanbul, 2009; Ankaravi Mehmet Emin Efendi, Fetâva’l-Ankaravî, İstanbul: Mat-
baa-i Âmire, 1864; Çatalcalı Ali Efendi, Fetavay-ı Ali Efendi, Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1311-1312.
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(matlab-ı mâ), 2. Var mıdır? (matlab-ı hel), 3. Niçin? (matlab-ı lime), 4. Hangisi? (mat-
lab-ı eyyü) sorularından ibarettir.14 İbn Sînâ15 bu soruların kendilerine duyulan ihtiyaç 
ölçüsünde bir sınıflamaya göre üç, bir sınıflamaya göre de altı olduğunu söylemiştir. 
Bunların ilk üçünü oluşturan, “nedir”, “var mıdır” ve “niçin” soruları diğerlerinden 
daha önemlidir.16 Şimdi önemlerine binaen bu üç sorunun nasıl açıklandığına bakalım. 

1. Nedir (matlab-ı mâ) Sorusu: Bir şeyin sadece mahiyetini, yani neliğini veren 
sorudur. Bununla şeyin mahiyetinin bilgisi talep edilir. “Nedir?” sorusu iki kısma 
ayırılır. Birincisi, “Boşluk nedir?” ve “Ankâ nedir?” örneklerinde olduğu gibi ismin 
anlamının araştırıldığı sorulardır. İkincisi ise “Hareket nedir?” ve “Mekân nedir?” 
örneklerinde olduğu gibi bir şeyin hakikatinin talep edildiği sorulardır.17 

2. Var mıdır (matlab-ı hel) Sorusu: Bu soru bir şeye bitiştiğinde, o şeyin ne mik-
tarının, ne zamanının ve ne de mekânının bilinmek istediğini ifade eder. Var mıdır? 
sorusu bir şeyin sadece varlığını bilmek için kullanılır.18 Bu soru basit ve bileşik olmak 
üzere ikiye ayrılır. Basit olanla “Mutlak olarak şey var mıdır?” sorusu sorulurken, 
bileşik olanla; “Bir şey şu şekilde var mıdır yoksa şu şekilde var değil midir?” sorusu 
sorulur. Bu soruda “varlık” yüklem değil, bağdır.19 

3. Niçin (matlab-ı lime) Sorusu: Bir şeyin nedenini öğrenmeye yönelik bir sorudur. 
Bu soru da iki kısma ayrılmıştır. Birincisi, söz bakımındandır. Bununla orta terimin 
ne olduğu öğrenilir. Çünkü orta terim, geçerli sonuç veren bir kıyasta, çıkan sonucun 
nedenidir. Bu nedenden hareketle ortaya çıkan bilgi tasdik edilir. İkincisi kendinde 
şey bakımındandır. Bu, şeyin kendindeki mutlak varlığının veya herhangi bir hâldeki 
varlığının nedeni öğrenilir.20

Niçin sorusu ile bir şeyin neden öyle olduğunun ve niçin öyle isimlendirildiğinin 
cevabı istenir. Bununla orta terime ulaşılmak amaçlanır. Orta terim kıyasta, ulaşılmak 
istenen neticenin tasdiki için illettir. Bu soruyla aynı zamanda orta terimin, bir şeyin 
mahiyet itibariyle varlığına nasıl sebep olduğu ya da herhangi bir durumdaki varlığa 
nasıl sebep olduğu öğrenilmek istenir. Bu açıdan değerlendirildiğinde niçin sorusu 
eşyanın nedenleriyle ortaya konulması anlamına geldiğinden oldukça önemlidir. Bir 
şeyin niçin öyle olduğunu bilmek o şey hakkında en üst seviyede bilgi sahibi olmak 
mânasına gelir. 

14 Ebu Hamid Gazâlî, Felsefenin Temel İlkeleri, çev. C. Erdemci, Ankara: Vadi yay, 2001, s. 98.
15 İbn Sînâ öncesi dönemde de soru teorisi üzerinde durulmuştur. Örneğin ilk İslâm filozofu kabul edilen 

Kindî, Felsefî Risâleler’inde varlık araştırması yapmak isteyenler için bu sorulardan ve onların neye işaret 
ettiklerinden söz etmektedir. bkz. Kindî, Felsefî Risâleler, çev. M. Kaya, İstanbul: İz Yay., 1994, s. 2.

16 İbn Sînâ, II. Analitikler, çev. Ö. Türker, İstanbul: Litera yay, 2006, s. 18; İbn Sînâ, İşaretler ve 
Tembihler, çev. A. Durusoy, M. Macit, E. Demirli, İstanbul: Litera yay, 2005, s. 74-75.

17 İbn Sînâ, II. Analitikler, s. 18.
18 Ebu Hamid Gazâlî, Düşünme, Konuşma ve Söz Üzerine, çev. A. Kamil Cihan, İstanbul: İnsan yay,  

2002, s. 39.
19 İbn Sînâ, “Uyûnu’l-Hikme”, Resâil-u İbn Sînâ; içinde, thk. H. Z. Ülken, İstanbul, 1953, s. 11.
20 İbn Sînâ, II. Analitikler, s. 18.
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Bunların yanında başka sorulardan da bahsedilmiştir. Bu sorulardan hangi, nasıl, 
ne zaman, nerede ve bunlara benzer sorular “Var mıdır?” sorusunun kapsamı içerisinde 
değerlendirilmiştir. Kimi mantıkçılar soruların, “Var mıdır?” sorusuna raci olduğunu; 
bu soruların sayıca çoğaltılmak istense buna imkân olduğunu ancak bilimsel soruların, 
yukarıda sayılan üç sorudan ibaret olduğunu vurgulamıştır. 21 Kimi mantıkçılar da bu 
soruları çoğaltma yolunu tutmuş ve yirmiyi aşkın soru üzerinde durmuştur. 22

Bu sorulardan hangisinin daha önce, hangisinin daha sonra geleceği mantıkçılar 
tarafından tartışılmıştır. “Nedir?” sorusunun ilk anlamıyla diğer bütün sorulardan 
önce geldiğini ancak ikinci anlamı söz konusu olduğunda “Nedir?” sorusunun, “Var 
mıdır?” sorusundan sonra geldiğini savunanlar olmuştur. 23 Genel kanaate göre ken-
disiyle bir ismin talep edildiği “Nedir?” sorusu, tüm sorulardan önce gelir. Sadece 
bir şeyin kendi özünde ne olduğunu talep eden “Nedir?” sorusu, basit “Var mıdır?” 
sorusundan sonra gelir. Bunun sebebi, basit “Nedir?” sorusuyla, hareketin ve zamanın 
zatının talep edilmesidir. Çünkü var olan bir durumun hakikatini öğrenmek isteyen 
kimse, ya hareket ya da zaman var mıdır; ya da boşluk var mıdır sorularını sorar.24 
Bu anlamda bazı şeylerin; ilk önce var olup olmadığının, daha sonra mahiyetinin ne 
olduğunun, en sonda da niçin var olduğunun saptanması isabetli bir yaklaşım tarzı 
olarak görünmektedir.25 Sorular konusuna ilişkin bu açıklamalardan hareketle soru-
cevap yöntemiyle yazılmış kitapların mantık eğitiminde ne tür fonksiyonları ya da 
faydaları olabileceği üzerine düşünebiliriz. 

4. Mantık Öğretiminde Soru-Cevap Yöntemi

Mantık eğitiminde soru-cevap yöntemi nasıl uygulanabilir? Böyle bir uygulama 
faydalı olabilir mi? Bu ve benzeri sorulara söz konusu yöntemle yazılmış eserlerden 
hareketle bir dereceye kadar cevap bulabileceğimiz kanaatindeyiz. Çünkü mantık 
alanında soru-cevap şeklinde pek çok eser telif edilmiştir. Günümüze kadar ulaşmış 
bu kitapların yaygınlığından yola çıkarak bir varsayım olarak yöntemin ilgi gördüğünü 
söyleyebiliriz. Bu türün en güzel örneklerinden bazıları şunlardır: İskilipli Atıf Efen-
di’nin Muînu’t-Talebe isimli eseri, Muhammed Hilmi Nevşehrî’nin Hulasatu’l-Mantık 
adlı çalışması ve Hüseyin Hıfzî’ye ait olan Zübdetü’l-Mantık’tır.26 Yazarı bilinmeyen 

21 İbn Sînâ, a.g.e., s. 18.
22 Ebû Nasr el-Fârâbî, “Mantıkta Kullanılan Lafızlar”, (Kitabu’l-Elfâz’l-Müsta’mele fi’l-Mantık), çev. 

Sadık Türker, Kutadgubilig, İstanbul, 2002, II, s. 129-134.
23 Gazâlî, Düşünme, Konuşma ve Söz Üzerine, s. 40.
24 Esîrüddin el-Ebherî, Tenzîlü’l-Efkâr fî Ta’dîli’l-Esrâr, Süleymaniye Ktp. Reîsü’l-Küttâb Mustafa 

Efendi, Nr. 569, v. 47a.
25 Gazâlî, Düşünme, Konuşma ve Söz Üzerine, s. 40.
26 Bu risaleler, Âsitâne yayınevi tarafından hazırlanmış olan İsâguci Risâleleri isimli, dokuz risâleyi 

ihtiva eden eserin içinde yer almaktadır. İskilipli Atıf Efendi, “Muînu’t-talebe”, Dersaadet, 1326, İsa-
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Mesâil-i Mantıkiyye de soru-cevap şekilde Osmanlıca kaleme alınmış bir mantık 
kitabıdır.27 Aynı yöntemle yazılmış bir başka eser de Ahmed b. Muhiddin eş-Şemitli 
tarafından Arapça olarak telif edilmiş olan ed-Delâletü fî-İlmi’l-Mantık isimli kitaptır.28 
Bu kitaplardan hareketle konuyu ortaya koymaya çalışalım. 

İlk olarak söz konusu yöntemle yazılan eserlerin yapısından ve planından bahset-
mek gerekir. İstisnaları olmakla birlikte bu tür kitaplar ilme yeni başlayanlar için man-
tığın temel kavramlarını öğretmek amacıyla yapılmış didaktik çalışmalardır. Mantığın 
standart hâle gelmiş konuları, bunların bilinen sırası takip edilerek –kitaplarda kimi 
zaman küçük tertip farklılıkları olsa da– incelenir. Örneğin mantığın ne olduğundan 
başlanarak aşamalı biçimde lafızlar, beş tümel, tanım, önermeler, önerme çeşitleri, 
önermeler arası ilişkiler, kıyas, kıyas çeşitleri ve beş sanat söz konusu yöntemle an-
latılır. Bazen eserin başında soru-cevaba geçmeden önce bir girişe yer verilir.29 Şimdi 
üzerinde durduğumuz yöntemin nasıl uygulandığına geçebiliriz. 

Soru-cevap yönteminin uygulanmasında öğretilmesi amaçlanan bir kavramın ilk 
olarak tanımı yapılır. Yani onun ne olduğu sorulur. Örneğin, bahis mevzu eserlerde; 
“Mantık nedir, mantığın konusu nedir, tasavvur (tasdik) nedir, tasdik (yargı) nedir?” 
gibi ilk etapta kavramların tanımını talep eden basit sorulara yer verilmiştir. 30 Bu 
yaklaşım biçimi bir şeyin bilgisini elde edebilmek için ilk önce o şeyin mahiyetinin 
ortaya konulması anlayışını yansıtması bakımından dikkat çekicidir. 

Gerek bilginin elde edilmesi sürecinde ve gerekse de onun öğretilmesinde bir şeyin 
ne olduğunu bilmek kadar ne olmadığını bilmek de önemlidir. Bu sebeple mantıkçılar, 
bir tanımın, tanımladığı sınıfın bütün fertlerini içine almasını, yani onun ne olduğunu 
ortaya koymasını ve kendi sınıfına dahil olmayan her şeyi tanımın dışında bırakması-
nı, yani ne olmadığını da göstermesini; meşhur ifadesiyle bir tanımın “efrâdını câmi 
ağyârını mânî” olmasını tanımın en önemli şartı olarak kabul etmişlerdir. Buna göre bir 

gûci Risaleleri içinde; Muhammed Hilmi Nevşehrî, “Hulasatu’l-Mantık”, tsz, yer yok, İsagûci Risa-
leleri içinde; Hüseyin Hıfzî, Zübdetü’l-Mantık, tsz, yer yok. İsagûci Risaleleri içinde. Bu risâlelerden 
sonuncusu olan Hüseyin Hıfzî’nin Zübdetü’l-Mantık adlı eserinin transkripsiyonu Cahit Şenel tara-
fından “Hüseyin Hıfzı Efendi’nin Zübde-i Mantık Yahut Sualli Cevaplı Îsagûci Adlı Eserinin Transk-
ripti” adıyla yayınlanmıştır. Bu çalışmanın ilk dipnotunda yazar Hüseyin Hıfzî’nın diğer eserlerine 
ve yayımladığı gazetedeki ifadelerine atıfla “soru-cevap” yöntemini uygulamasına değinmiştir. Soru-
cevap yönteminin sadece tefsir ve hadiste değil, tecvid, Farsça ve Arapça dilbilgisi gibi alanlarda da 
uygulandığı ifade edilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Şenel, Cahid, “Hüseyin Hıfzı Efendi’nin Zübde-i 
Mantık Yahut Sualli Cevaplı Îsagûci Adlı Eserinin Transkripti”, İslâmî İlimler Dergisi, Yıl 7, Cilt 7, 
Sayı 2, Güz 2012, s. 141-179.

27 Bkz. Mesâil-i Mantıkıyye (Mantık Problemleri), tsz, yer yok. İsagûci Risaleleri içinde, Âsitâne yay.
28 Ahmed b. Muhiddin eş-Şemitli, ed-Delâletü fî-İlmi’l-Mantık, Beyrut, 1307.
29 Bkz. Hüseyin Hıfzı, a.g.e.; Muhammed Hilmi Nevşehrî, a.g.e.; İskilipli Atıf Efendi, a.g.e.; Ahmed b. 

Muhiddin eş-Şemitli, a.g.e.
30 Bkz. Hüseyin Hıfzı, a.g.e., s. 2-3; Muhammed Hilmi Nevşehrî, a.g.e., s. 2-3; Ahmed b. Muhiddin eş-

Şemitli, a.g.e., s. 1-2.
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tanım tam olmalıdır. Tam tanım ise bir şeyin yakın cinsi ile yakın ayrımından oluşur.31

 Soru-cevap yöntemiyle kaleme alınmış eserlerde “Nedir” sorusunun cevabında 
yapılan tanımların bu kural çerçevesinde oluşturulmaya çalışıldığını söyleyebiliriz. 
Buna örnek olarak mantığın tanımını verebiliriz: “Mantık, fikir yürütme sürecinde 
kurallarına uyulduğunda zihni hataya düşmekten koruyan alettir.”32 Bu tanımda “alet” 
olması mantığın yakın cinsini, yani ait olduğu sınıfı ifade ederken onun, “kurallarına 
uyulduğunda zihni hataya düşmekten koruyan” olma özelliği mantığın yakın ayrımı-
nı oluşturur ki bu ayrım söz konusu özelliğe sahip olmayan bütün araçları, yani alet 
ilimlerini tanımın dışına çıkarmış olur. 

Yukarıdaki açıklamalar bize, mantık konularının bu tarz sorular ve onlara verilen 
cevaplarla başlangıç aşamasındaki öğrenciler için basit, bir o kadar da doyurucu ve 
tatminkâr şekilde öğretilebileceğini gösterir. Bu sebeple bahsi geçen yöntemin, mantık 
eğitiminde faydalı olabildiği/olabileceği rahatlıkla söylenebilir. 

Mantık eğitiminde soru-cevap yönteminin uygulanmasında “Nedir?” sorusu-
nun cevabı olarak, şeyler tanımlandıktan sonra onların parçalarının öğretilmesine 
geçildiğini görüyoruz. Bir mahiyet analizi olarak değerlendirilebilecek olan bu çaba, 
tanımı yapılan şeylerin “kaç parçası vardır” ya da “kaça ayrılır” soruları kullanılarak 
uygulanır. Örneğin, delâletin ne olduğu tanımlandıktan sonra onun kaç kısım olduğu, 
basit lafzın tarifinin ardından onun kaç bölümünün bulunduğu vs. üzerinde durulur.33 

Bir şeyin tanımını yapmak kadar o şeyi bölebilmek de o denli mühimdir. Bilin-
diği gibi mantıkçıların dilinde tanım bir kavramın içlemi ile ilgili iken bölme kavra-
mın kaplamıyla alâkalıdır. Eğer tanımladığımızı düşündüğümüz bir şeyin parçalarını 
bilmiyorsak ya da onu bölemiyorsak yaptığımız tanım da doğru değildir. Bir kimse 
bölümlerini bilmediği bir nesneyi tanımlayamaz. Dolayısıyla “Kaça ayrılır?” ya da 
“Kaç kısımdır?” soruları mahiyetin tanınmasında bir hayli önemlidir. İşte bu sebeple 
olsa gerektir ki yukarıda da ifade edildiği gibi soru cevap usulünün benimsendiği 
kitaplarda “Kaç?” sorusu da ön planda tutulmuştur.

Öğrenci “Kaç?” sorusunun cevabında bir konunun sahip olduğu parçaları fark 
edebilmekte ve bu parçaların bir araya gelmesiyle oluşan bütünü görebilme imkânına 
sahip olabilmektedir. Böylece öğrenci, bütünü ve parçayı tanıyarak mantıkta çıkarım 
yapmanın temeli olan parçadan bütüne ve bütünden parçaya gitmenin ilk adımını 
atmış olmaktadır. 

Genel olarak tüm öğretim yöntemlerinde ve özelde soru-cevap yönteminin uy-
gulanmasında basitten karmaşığa, kolaydan zora, bilinenden bilinmeye ve sıradan 
zihin işlemlerinden üst seviyedeki çıkarımlara doğru bir aşamalı gidiş esastır. Mantık 

31 Emiroğlu, İbrahim, Klasik Mantığa Giriş, Ankara: Elis yay, 2011, s. 83, 87; Çapak, İbrahim, Anahat-
larıyla Mantık, İstanbul: Ensar yay, 2012, s. 97, 101.

32 Ahmed b. Muhiddin eş-Şemitli, a.g.e., s. 2; Muhammed Hilmi Nevşehrî, a.g.e., s. 2.
33 İskilipli Atıf Efendi, a.g.e., s. 4-5; Ahmed b. Muhiddin eş-Şemitli, a.g.e., s. 3-4.
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öğretiminde de aynı yaklaşımın geçerlidir. Soru-cevap usulüyle yazılmış kitaplarda 
bu yaklaşım, soruların sırasında kendisini gösterir. Sorular genel itibariyle “Nedir?”, 
“Kaç?” ve “Niçin?” şeklinde sıralanır. “Niçin?” sorusunun en sonda yer alması yuka-
rıda anlatmaya çalıştığımız yaklaşım biçiminin bir sonucu olsa gerektir. Çünkü “niçin” 
sorusu daha önce sorular konusu işlenirken de ifade edildiği gibi en üst düzeydeki zihin 
işlemine karşılık gelir. Bunun en güzel örneklerinden birini özsel tümelin (zâtî küllî) 
anlatımında görüyoruz. İlk olarak “Özsel tümel nedir?” sorusu cevaplandıktan sonra 
onun kaça ayrıldığı işleniyor; üçe ayrıldığı ifade edildikten sonra niçin üçe ayrıldığı 
üzerinde duruluyor.34 Bu, bize söz konusu yöntemin uygulanmasında soruları basitten 
karmaşığa doğru aşamalı olarak kullanmanın önemini göstermektedir. 

Bu yöntemde niçin sorusundan sonra başka bir aşamaya da geçilebilir. Bir kavram 
tanımlanıp belirlendikten ve niçin sorusuyla da en derin anlamları ortaya çıkarıldıktan 
sonra kavram –eğer kullanılmaya ya da uygulamaya elverişli ise– öğrenciye ya da oku-
yucuya sunulabilir ve öğrenciye problem çözdürme anlamında uygulama yaptırılabilir. 
Örneğin aşamalı sorular neticesinden özsel tümel tanımlanıp, üç sınıfa ayrıldığı ve niçin 
üç sınıfa ayrıldığı söylendikten sonra öğrenciden buna bir örnek vermesi istenebilir. 
Mesela cins, tür ve ayrımı tanımladıktan sonra insanın; cinsinin, türünün, ayrımının 
ne olduğu ve bunların birbirinden ayırt edilmesi istenebilir.35 “Niçin?” sorusuyla bilgi, 
bilinç düzeyine çıkarken; uygulaması yapılan bilgi meleke seviyesine ulaşır. 

Buraya kadar soru-cevap şeklinde yazılmış benzer eserlerden hareketle söz konusu 
yöntemin hangi temellere dayandığını ve nasıl uygulandığı özlü olarak göstermeye 
çalıştık. Soru-cevap yöntemiyle yazılmış eserler arasında bizim incelediklerimizden 
farklı çalışmalar da vardır. Bunlardan biri Mesâil-i Mantıkiyye isimli eserdir.

Daha önce de ifade edildiği gibi klasik mantık kitaplarında genellikle lafızlar, 
delâlet ve beş tümel bahislerinden başlanarak sırasıyla mantığın tüm konuları incelenir.36 
Mesâil-i Mantıkiyye’de böyle bir konu sıralaması esas alınmamıştır. Buradan hareket-
le diyebiliriz ki bu kitap standart mantık konularını öğretmek için değil de –kitabın 
adından da anlaşılacağı üzere– mantığın problemli olan yönlerinin açıklanması ya da 
anlatılması için yazılmış olabilir. Böyle bir özelliği de onu aynı yöntemle yazılmış 
diğer kitaplardan ayırmaktadır. Bu farklılığı sebebiyle Mesâil-i Mantıkiyye’nin yöntemi, 
yapısı ve içeriği üzerinde ayrıntılı olarak durmak gerekir. 

Mesâil-i Mantıkiyye epistemolojinin inceleme alanına giren, duyunun (hiss) ne 
olduğu sorusu ile başlar ve “Nefs nedir? Üç boyut (ebâd-ı selâse) neye denir? Cisim 
nedir? Canlı (hayvan) nedir? Hissetme gücüne sahip (hassâs) ve ruh sahibi tabirleri ne 

34 Hüseyin Hıfzî, a.g.e., s. 4-5.
35 Hüseyin Hıfzî, a.g.e., s. 4-5.
36 Esîrüddin el-Ebherî, İsagûci, Vezirhani Matbaası, İstanbul, 1287; Necmeddin Ali b. Ömer el-Katibî 

el-Kazvînî, er-Risâletü’ş-Şemsiyye fî-Kavâidi’l-Mantıkıyye, İstanbul, 1301; Şemseddin Muhammed 
Hamza el-Fenârî, Fenârî ala Metni İsagûci, İst. 1309.
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demektir?” gibi yine klasik anlamda doğrudan mantığın inceleme alanına girmeyen 
sorular ve bunların cevaplarıyla devam eder.37 Yöntemin uygulanmasındaki bu teknik 
özellikle dikkat çekicidir. 

Daha sonra doğrudan mantığa ilişkin bazı konular, mantık geleneğinde takip 
edilen konu sıralamasına riayet edilmeden problematik olarak ele alınmıştır. Örneğin, 
“Kavram (tasavvur) nedir? Yargı (tasdik) nedir? Kıyas nedir? Mantık nedir? Önerme 
nedir? İlim (bilgi) nedir? Felsefe nedir?” gibi sorular ve bunlara verilen kısa cevap-
larla bu ilmin üzerine bina edildiği temel kavramların tanımı yapılmıştır. Buna ilave 
olarak mantığın tanımı, mahiyeti ve diğer ilimlere göre durumu ortaya konulmuştur. 
Mantık, felsefenin bir parçası olup kıyas ve çıkarıma ilişkin kuralları açıklayan ilim 
olarak tanımlanmıştır.38 

Doğrudan mantığın inceleme alanına girmeyen “zâhirî his”, “bâtınî his” vb. 
kavramların açıklamaları da aralara serpiştirilerek kavram incelemesi yapılmıştır. 
“Fert (tekil) diye neye derler? Tür (nev’) nedir? Cins nedir?” sorularına kısa cevaplar 
verilmiştir. Klasik anlamda beş tümel olarak kabul edilen cins, tür, ayrım, hassa ve 
arazdan sadece ikisi olan tür ve cinsten bahsedilmiş, ancak bunların başına mantık 
geleneğinde sık rastlanmayan fert kavramı eklenmiştir. Kavramların farklı farklı sı-
nıflandırmaları üzerinde durulmuştur.39

Bu noktadan sonra sırasıyla ana başlıklar hâlinde tanım ve kuralları, maddesi ve 
formu bakımından yargı (tasdik) ve çeşitleri; aksiyomatik bilgiler (ulûm-u müteâref); 
nicelik, nitelik, kiplik (cihet) bakımından önermeler ve çeşitleri; kıyasın tanımı, yapısı, 
unsurları, kuralları, içeriği, formu; tümevarım ve bileşik kıyas konuları incelendikten 
sonra mantıkta metot (meslek) bahsi ele alınmıştır. Ancak bu risalede, kıyasın uygu-
lama alanı olarak kabul edilen ve Aristoteles’in Organon külliyatının son beş kitabını 
oluşturan burhan, cedel, hitabet, şiir ve safsata olarak sıralanan beş sanata hiç yer 
verilmemiştir.40 

Mesâil-i Mantıkiyye’de, metot tartışmasına yer verilmiştir.41 Bu oldukça dikkat 
çekicidir. Çünkü bilindiği gibi mantık kitaplarına metot bahislerinin eklenmesi XIX. 
yüzyılda başlamıştır.42 Mantıkta metot konusunda Mesâil-i Mantıkiyye’de metodun, 
bir ilmi meydana getiren kıyasların formel olarak düzenlenmesinde esas alınan yöntem 

37 Mesâil-i Mantıkiyye, s. 2.
38 a.g.e., s. 3.
39 a.g.e., s. 4.
40 a.g.e., s. 5-15.
41 a.g.e., s. 15-17.
42 Batı’da, Rönesans ile birlikte başlayan ilimlerde metot tartışması, İslâm dünyasına İtalyan mantıkçı 

Gallupi’den Miftâhu’l-Fünûn isimli kitabın çevrilmesiyle girmiştir. Nihayet XIX. yüzyılın sonlarında 
Ali Sedad, Batı’daki mantık cereyanlarını da dikkate alarak yazdığı Mizânu’l-Ukûl fi’l-Mantık ve’l-
Usul adlı telif kitabına metot bahsini de ilave ederek bu konuda bir ilke imza atmıştır. Bkz. Öner, 
Necati, “Türkiye’de Mantık Çalışmaları”, Felsefe Yolunda Düşünceler, Ankara: MEB yay, 1995, s. 
140; Emiroğlu, a.g.e., s. 54.
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olduğu söylendikten sonra “analiz yöntemi” (tahlil tariki) ve “sentez yöntemi” (terkip 
tariki) olmak üzere iki metot olduğu ifade edilmiştir. Analiz, bir şeyin parçalarını 
çözmek, yani söküp ayırmak demektir ve bu yöntemde bileşik olandan başlanıp basite 
gidilir. Sentez yönteminde ise basitten başlanılarak bileşiğe doğru gidilir. İlk yöntem 
çoğunlukla bilinmeyenlerin elde edilmesine ve ikincisi de bilinen problemlerin ta-
nınması ve anlaşılmasına veya ispatına yöneliktir.43 Burada akıl yürütmenin iki temel 
çeşidi olan tümdengelim ve tümevarım, analiz (tahlil) ve sentez (terkip) olarak metot 
bahsinin iki unsuru olarak yer almıştır. 

Söz konusu eseri soru-cevap tekniği açısından değerlendirmek gerekirse şunlar 
söylenebilir: Kanaatimizce bu kitap, mantığın, problemli olarak görülen belirli konu-
larının öğretilmesi amacıyla yazılmıştır. Bu yüzden klasik anlamda mantıktaki konu 
sıralamasına riayet edilmemiştir. Soruların ve cevapların olabildiğince kadar kısa ve 
basit tutulduğu söylenebilir. Bu durum, öğretilmesi amaçlanan konuların kolay akılda 
kalmasını sağlamaya yardımcı niteliktedir. 

Mesâil-i Mantıkiyye’de soruların genel itibariyle basitten zora doğru bir seyir 
takip ettiği görülür. Bununla birlikte söz konusu metinde; “akli yargı ile duyusal 
yargı birbirinden nasıl ayırt edilebilir; insanın kıyas yapma gücüne sahip olduğunu 
nasıl bilinir; bir tam kıyasın form bakımından doğru veya yanlış olduğunu anlamak 
için ölçü olacak özel bir kural var mıdır?”44 gibi düzeyi yüksek sorularda bulunmak-
tadır. Bu ve benzeri zorluk derecesi fazla olan sorular, kitabın, öğrencinin düşünme 
ve kavrama becerisini geliştirici nitelikteki sorularıdır. Bu da bize göstermektedir ki 
başlangıcı ve sonu belli standart konular yanında problemli mevzular da soru-cevap 
yöntemi kullanılarak öğretilebilir. 

Sonuç ve Öneriler 

Soru-cevap şeklinde hazırlanmış mantık kitaplarından hareketle bu yöntemin man-
tık eğitiminde etkin olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu yöntemle, mantık konuları 
kavrama, çözümleme, analiz etme, sentez yapma, bölme, değerlendirme yapma ve 
uygulama düzeylerinde öğretilebilir. Kaldı ki İslâm ilim geleneğinde bu uygulamanın 
sonucu olarak değerlendirilebilecek, söz konusu usulle birçok örnek eser yazılmıştır.

Bazı kavramların ve konuların bu teknikle öğretilebilmesi için öğrencinin belirli bir 
bilgi alt yapısına sahip olması gerekir. Aslında bu durum, hazır bulunuşluk anlamında 
her tür öğretme tekniği için geçerlidir. Bazı soruların cevaplanabilmesi ve anlaşıla-
bilmesi için birtakım ön bilgilere sahip olunması gerekir. Örneğin akli yargı nedir? 
Yargının formu nedir? Yargının maddesi nedir? vb. soruların cevaplaması ve verilen 

43 Mesâil-i Mantıkiyye, s. 16.
44 Mesâil-i Mantıkiyye, s. 11-13.
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cevapların anlaşılabilmesi için yargının, mantık ilmindeki yerinin ve ne olduğunun 
genel bir bilgi olarak biliniyor olması gerekir. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi soru-cevap tekniğinde soruların “evet” ve “ha-
yır” biçiminde cevaplanabilecek yapıda olması, öğrenmeyi ve anlamayı engelleyici 
niteliktedir. Bu tekniğin yanlış uygulanması olarak değerlendirilen bu tarz sorulara, 
soru-cevap şeklinde yazılmış mantık metinlerinde yer verilmediği görülmektedir. Bu 
tarz eserler “duyu nedir, nefs nedir, cisim nedir, canlı nedir, hissetme gücüne sahip 
ve ruh sahibi ifadeleri ne demektir?” örneklerindeki gibi soruların basitten zora ya da 
karmaşığa doğru bir seyir izlediğini söyleme imkânı vermektedir. Cevaplar da aynı 
şekilde kavramların kısa tanımlarından başlayarak daha uzun, farklı sınıflandırmaları 
ve ilişkileri anlatan bir yapıya sahiptir. Bu durum öğrencinin konuyu aşama aşama 
anlamasına ve kavramasına yardımcı olacak bir görünüm arz etmektedir. 

Bu incelemeyi, mantık eğitimi ve öğretimine ilişkin küçük bir iki öneri ile bitir-
mek faydalı olacaktır. Mantık, bir akıl yürütmeyi analiz etmede, tekrar sentez etmede; 
zihinsel alıştırmalar yapmada, yeni şeyler keşfedip, onları açıklayıp temellendirmede, 
belirsizlikleri ortadan kaldırmada; delilleri kısa ve sağlam bir şekilde ortaya koymada 
en önemli araçtır. Bunun yanında belki de mantık biliminin en temel amacı kişinin 
kendisini doğru biçimde ifade etmesini sağlamaktır. Mantık biliminin, bilginin temel-
lendirilmesinde ne derece öneme sahip olduğu ise aşikârdır. Bütün bu gerekçelerle 
mantık bilimi orta öğretimden başlayarak yükseköğretimde dahil olmak üzere tüm 
eğitim kurumlarında en güzel tekniklerle öğretilmelidir. Mantık öğretmek için esas 
alınabilecek yöntemlerden biri soru-cevap yöntemidir. Soru-cevap yönteminin mantık 
öğretiminde kullanılabilmesi için, ders kitaplarının bunun uygulamasına imkân verecek 
nitelikte hazırlanması gerekir. Osmanlı medreselerinde mantık öğretimi içinde soru-ce-
vap şeklinde hazırlanmış mantık risalelerinin kullanıldığı görülmektedir. Günümüzde de 
bu yönteme dayalı olan öğretim materyalleri geliştirilerek eğitim amaçlı kullanılabilir. 
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HİÇ BATMAYANA KULAK VERMEK1

HERAKLEİTOS 
22B16

Güvenç Şar*

TO HEARKEN TO THAT WHICH NEVER SETS

ABSTRACT 
In this study, certain aspects of Ancient Greek thinking will be approached from 
a different angle that derives from the basic concepts of Heraclitus’ fragment 
22B16. Who or what “never sets” is –the notion that appears in the fragment 
22B16– will be discussed. The classical sources of Ancient Greek thinking and 
the doxographical tradition literature will especially be considered as a basis for 
our discussion.
Key words: to set, to hide, god, sun, fate.

ÖZET
Bu çalışmada Herakleitos’un 22B16 nolu fragmanında yer alan temel kavramlardan 

* Öğr. Gör. Dr., Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 
1 Herakleitos’un fragmanlarına yeni, farklı, yeniden bir bakışı içermesi amaçlanan bu makalede Herak-

leitos’u bir kez daha kendi dilimizde ve düşünmemizde kurmayı denemeye çalışacağız. Hiç kuşkusuz 
böylesi bir çalışma tek başına olanaklı değil. Her bir fragman için elden geldiğince hem kendi ala-
nımızdaki hem de farklı alanlardaki meslektaşlarımızdan çeşitli düzeylerde yardım, destek ve bilgi 
aldık. Herakleitos’un fragmanı hakkındaki bu metnin oluşum sürecinde her zaman desteğini, katkısını 
ve önerilerini aldığım dostum ve meslektaşım Doç. Dr. Erdal Yıldız’a teşekkürü bir borç biliriz.
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hareketle Eski Yunan düşünmesinin bazı yönlerine farklı bir açıdan yaklaşılacaktır. 
Herakleitos’un bu fragmanında söz konusu edilen “hiç batmayanın” kim ya da 
ne olduğu tartışılacaktır. Bu konuda özellikle Eski Yunan düşünmesinin klasik 
kaynakları ve doksografik literatür göz önünde bulundurulacaktır. 
Anahtar kelimeler: batmak, saklanmak, tanrı, güneş, kader.

...

Burada Herakleitos’un fragmanlarından birini, Diels/Kranz numaralandırma-
sıyla, 22B16 nolu fragmanı ele almak ve yeniden, bir kez daha düşünmemizin temel 
konusu yapmak istiyoruz. Bunu yaparken hiç kuşkusuz Herakleitos’un Batı düşünce 
ve felsefe tarihindeki geleneksel yerine ilişkin değerlendirmeleri, ona ilişkin olarak 
yapılan epistemolojik, ontolojik, etik, politik ve teolojik değerlendirmeleri, yorumla-
rı, bölümlemeleri çalışmamızda göz önünde bulundurmayacağız. Ancak yine de biz 
daha çok batı düşünme tarihinin bu önemli düşünürünü sadece bu fragmandan yola 
çıkararak yeniden yorumlamaktan ziyade bir kez daha bu fragmana geri dönerek ve 
bu geri dönüşün ayaklarını açık kılmaya çalışarak onu açıklama ve anlama zemini-
mizi sağlamlaştırmayı deneyeceğiz. Bu geriye dönüşün ele aldığımız fragmanı elden 
geldiğince açık ve anlaşılır kılmasını ve bunun yanında bir başka etkiye daha yol 
açabilmesini umuyoruz ki bu umut metnin sonunda kendini dışsallaştırsın.

Bu fragmanda Herakleitos, ilk bakışta bize çok uzaklardan, belki de çok yakını-
mızdan bir soru soruyor: “Hiç bir zaman batmayandan bir kimse nasıl saklanabilir?”2 

2 Hermann Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker, Cilt I, Yayına Haz. W. Kranz, Weidmannsche Ver-
lagsbuchhandlung, 8. Baskı, Berlin 1956, 22B16. Türkiye’de Herakleitos’un –çeşitli yollar ve gele-
nekler tarafından, birbirinden farklı anlayış ve yaklaşımlarla da olsa– günümüze kadar ulaşan/ulaş-
tırılan fragmanları oldukça dağınık bir biçimde bulunmaktadır. Konumuz itibariyle çalışmamıza bir 
katkı sağlaması ve bize Herakleitos’a ilişkin bir ön bakış, çevirilere ilişkin de bir karşılaştırma olanağı 
sağlaması bakımından bu fragmanın var olan farklı Türkçe çevirilerini de aktarmakta yarar görüyoruz. 
Bu fragmanın Türkçe çevirilerini kronolojik sıraya göre düzenleyecek olursak: 1. “Daima var olan bir 
şeyin önünde insan nasıl saklanabilir?” Ayasluklu Heraklit, çev. Haydar Rifat, Vakit Gazete Matbaa 
Kütüphane, 1. Baskı, İstanbul 1935, 2. “Hiç bir vakit batmayandan bir kimse nasıl saklanabilir?” 
Walter Kranz, Antik Felsefe-Metinler ve Açıklamalar, çev. Suad Y. Baydur, Sosyal Yayınları, 2. bas-
kı, İstanbul 1994, 3. “Asla yatmayanlardan nasıl saklanılabilir?” Cemil Sena, “Heraklit”, Filozoflar 
Ansiklopedisi, 2. Cilt E-H, Remzi Kitabevi, 1. baskı, İstanbul 1975, 4. “Hiç batıp kaybolmayan bir 
şeyden insan nasıl kaçıp gizlenebilir.” Wilhelm Capelle, Sokrates’ten Önce Felsefe, çev. Oğuz Özügül, 
Pencere Yayınları, 2. baskı, İstanbul 2006, 5. “Biri hiç batmayandan nasıl gizleyebilir kendini?”, “He-
rakleitos, Fragmanlar”, çev. Aziz Yardımlı (Çevrimiçi), http//www.ideayayinevi. com/felsefe_tarihi/
herakleitos/-fragmanlar.htm, 09.02.2007, 6. “Kim kaçabilir hiç batmayandan.” Herakleitos-Bir Kapalı 
Söz Ustasıyla Buluşma Denemesi, çeviren ve yorumlayan: Samih Rifat, YKY, 2. baskı, İstanbul 2003, 
7. “Nasıl saklansın insan/ hiç batmayandan?” Herakleitos, Kırık Taşlar (Bütün Parçalar), çev. Alova, 
Bordo Siyah Klasik Yayınları, 1. baskı, İstanbul 2003, 8. “Bir kimse hazırlamadığı bir işten dikkatini 
nasıl kaçırır?” Jonathan Barnes, Sokrates Öncesi Yunan Felsefesi, çev. Hüsen Portakal, Cem Yayıne-
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Sadece bir soru değil elbette bu fragman. Sanki bir uyarı da var bu sorunun içinde. Nasıl 
bir uyarı bu? Herhangi bir zorunluluk karşısında elden hiçbir şey gelmemesinin uyarısı 
mı? Kader karşısında insanın içinde bulunduğu çaresizlik durumunun bir dillendirilişi 
mi? Yoksa insanların farkında olmadan yaşamalarını sürdürüyor olmalarına yönelik 
bir uyarı mı? Yahut bu insanlar farkında olsalar da olmasalar da herhangi bir özne, 
nesne, olay, durumdan kaçmaya çalışmalarının boşunalığının bir dillendirilişi midir? 
Burada biraz durup bir başka soruyla fragmana yaklaşmayı deneyelim. Peki insanlar 
saklanamayacakları hâlde neden saklanmaya çabalıyorlar? İnsanlar durup dururken 
saklanır mı? İnsanlar neden saklanır ki? Peki insanlar ne yaptılar da saklanıyorlar? 

Yukarıdaki fragmanın bizde ilkin çağrıştırdığı, uyandırdığı bu sorulara ve daha 
sonra karşımıza çıkması olanaklı diğer sorulara olanaklı yanıtlar bulmak amacıyla 
fragman 22B16’ya bir giriş yapmayı deneyelim. Fragmandaki bu soruya, uyarıya belki 
de zorunluluğa, kadere; fragmanın bize seslenmesindeki imaya, işaret edişe, belki de 
ironiye dikkat kesilelim. Herakleitos’un bu fragmanını önce bütünüyle, daha sonra da 
fragmandaki öğeleri ayrı ayrı ele alalım. 

Herakleitos’un fragman 22B16’sını biz ilkin erken dönem Kilise Babalarından 
biri olan İskenderiyeli Clemens’in Paedagogos adlı kitabının içinde buluruz. Hermann 
Diels de dahil olmak üzere Sokrates öncesi Eski Yunan düşünmesi üzerine çalışan 
filologlar, filozoflar, felsefe tarihçileri bu fragmanın kaynağı olarak İskenderiyeli Cle-
mens’in söz konusu kitabını temele almışlardır. Bundan dolayı biz de Herakleitos’un 
ele aldığımız bu fragmanını İskenderiyeli Clemens’in bize ulaştırdığı bütün bağlamı 
içinde göstermeyi deneyeceğiz. Daha şimdiden söylemek gerekir ki günümüzün en 
önemli Herakleitos yorumcularından Marcovich de dahil olmak üzere hiçbir yorumcu 
bu bağlamı bizim aktaracağımız genişlikte değerlendirmemişlerdir. Herakleitos’un 
fragmanlarının derlenip sunulması konusunda en başta gelen isim olan Hermann Diels 
söz konusu 22B16 nolu fragmanı kitabında şu biçimde sunmaktadır:

λήσεται μὲν γὰρ ἴσως τὸ αἰσθητὸν φῶς τις, τὸ δὲ νοητὸν ἀδύνατόν ἐστιν, ἤ ὥς φησιν 
Ἡράκλειτος· τὸ μὴ δῦνόν ποτε πῶς ἄν τις λάθοι;
(lēsetai men gar isōs to aisthēton phōs tis, to de noēton adynaton estin, ē hōs phēsin 
Hērakleitos: to mē dynon pote pōs an tis lathoi?)
Duyulur ışıktan belki kaçılabilir ama düşünülür ışıktan kaçmak imkânsızdır, Herakleitos’un 
da dediği gibi: “Hiç bir zaman batmayandan bir kimse nasıl saklanabilir?”3

vi, 1. baskı, İstanbul 2004, 9. “Hiç batmayacak olandan kim, nasıl kaçıp saklanabilir?” Herakleitos, 
Fragmanlar, çeviren ve yorumlayan: Cengiz Çakmak, Kabalcı Yayınları, 1. baskı, İstanbul 2005, 10. 
“Hiçbir zaman batmayan şeyden nasıl saklanılır?” John Burnet, “Efesli Herakleitos”, çev. Metin Bal, 
Doğu-Batı (Dergi), Sayı: 40, Ankara 2007, 11. “Hiç batmayandan kim, nasıl saklanabilir?” W.K.C. 
Guthrie, Yunan Felsefe Tarihi-Sokrates Öncesi/İlk Filozoflar ve Pythagorasçılar, çev. Ergün Akça, 
Kabalcı Yayınevi, 1. baskı, İstanbul 2011, 12. “Hiçbir zaman batmayandan nasıl kaçılabilir?” John 
Burnet, Erken Yunan Felsefesi, çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınevi, 1. baskı, İstanbul 2013.

3 Hermann Diels, Die Fragmente Der Vorsokratiker, Cilt I. Fragmanın Türkçeye çevirisi tarafımızdan 
yapılmıştır. Batı dillerinde yapılmış olan çevirilerde yukarıda aktardığımız cümlenin genellikle sadece 
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Marcovich ise Herakleitos üzerine olan kitabında bu fragmana, Diels’in kitabın-
daki aktarımına göre biraz daha geniş bir biçimde, fragmanın en azından bir önceki 
cümlesini de alarak yer vermiştir:

ταύτηι τε πάλιν ὁ παιδαγωγὸς αὐτοῖς ἀπειλεῖ διὰ Ἡσαΐου λέγων (29, 15)· ‘oὐαὶ οἱ 
ἐν κρυφῆι βουλὴν ποιοῦντες, καὶ ἐροῦσι· τίς ἡμᾶς ὁρᾶι;’ λήσεται μὲν γὰρ ἴσως τὸ 
αἰσθητὸν φῶς τις, τὸ δὲ νοητὸν ἀδύνατόν ἐστιν, ἢ ὥς φησιν Ἡράκλειτος· 
τὸ μὴ δῦνόν ποτε πῶς ἄν τις λάθοι;
(tautēi te palin ho paidagōgos autois apeilei dia Hēsaiou legōn (29,15): ‘ouai hoi en kryphēi 
boulēn poiountes, kai erousi; tis hēmas horai?’ lēsetai men gar isōs to aisthēton phōs tis, 
to de noēton adynaton estin, ē hōs phēsin Hērakleitos: 
to mē dynon pote pōs an tis lathoi?)
Böylece öğretmen tekrar bunlara Yeşaya’nın sözleriyle gözdağı vermektedir: “İsteklerini 
gizlice gerçekleştirenler, bizi kim görecek diye sorarlar.” Duyulur ışıktan belki kaçılabilir 
ama düşünülür ışıktan kaçmak imkânsızdır, Herakleitos’un da dediği gibi: “Hiçbir zaman 
batmayandan bir kimse nasıl saklanabilir?”4

Herakleitos’un 22B16 nolu fragmanını ilkin Diels’in, daha sonra ise Marcovich’in 
ele alış ve aktarım bağlamlarını gördük. Bu bağlamları çevirdik. Ancak fragmana daha 
sağlam bir bakış elde etmek için, başka türlü söylendik de fragmanı asıl bağlamını 
aydınlık kılmak için daha geniş bir çerçeveye ihtiyacımız olduğu kanısındayız. Bu 
kanıdan hareketle İskenderiyeli Clemens’in kitabının ilgili bölümün daha geniş bir 
bağlamını burada ilk kez çevirip sunacağız ve değerlendireceğiz:

Ταλάντατος μὲν οὗτος, ὀφθαλμοὺς ἀνθρώπων δεδιὼς μόνους, λήσειν δὲ τὸν θεὸν 
ὑπονοῶν. “Οὐ γὰρ γινώσκει”, φησὶν ἡ γραφή, «ὅτι ὀφθαλμοὶ κυρίου ὑψίστου 
μυριοπλασίως ἡλίου φωτεινότεροί εἰσιν, οἳ ἐπιβλέπουσι πάσας ὁδοὺς ἀνθρώπων 
καὶ κατανοοῦσιν εἰς ἀπόκρυφα μέρη.” 
ταύτηι τε πάλιν ὁ παιδαγωγὸς αὐτοῖς ἀπειλεῖ διὰ Ἡσαΐου λέγων· ‘oὐαὶ οἱ ἐν κρυφῆι 
βουλὴν ποιοῦντες, καὶ ἐροῦσι· τίς ἡμᾶς ὁρᾶι;’ λήσεται μὲν γὰρ ἴσως τὸ αἰσθητὸν 
φῶς τις, τὸ δὲ νοητὸν ἀδύνατόν ἐστιν, ἢ ὥς φησιν Ἡράκλειτος· τὸ μὴ δῦνόν ποτε 
πῶς ἄν τις λάθοι;
Μηδαμῶς τοίνυν ἐπικαλυπτώμεθα τὸ σκότος, τὸ γὰρ φῶς ἔνοικον ἡμῖν· “καὶ ἡ σκοτία” 
φησίν, “αὐτὸ οὐ καταλαμβάνει”, καταυγάζεται δὲ [αὐτὸ] ἡ νὺξ τῷ σώφρονι λογισμῷ· 
λογισμοὺς δὲ ἀνδρῶν ἀγαθῶν [οὓς] ἀκοιμήτους λύχνους ὠνόμασεν ἡ γραφή.

son kısmı dikkate alınarak bu fragmanın çevirisi yapılmıştır. Örnek verecek olursak, Almanca: Wie 
kann einer sich bergen vor dem, was nimmer untergeht?, İngilizce: How could anyone hide from that 
which never sets? Kathleen Freeman, Ancilla to The Pre-Socratic Philosophers, Basil Blackwell, 2. 
Baskı, Oxford 1952, s. 26; Fransızca: De ce qui jamais ne se couche, comment quelqu’un pourrait-il 
se cacher? Héraclite, Fragments, Texte Établi, Traduit et Commenté Par Marcel Conchel, 4. Baskı, 
Presses Universitaires de France, Paris 1998, s. 256.

4 Miroslav Marcovich, Heraclitus: Greek text With a Short Commentary, Academia Verlag, 2. Baskı, 
Almanya 2001, s. 431.
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Talantatos men houtos, ophthalmous anthrōpōn dediōs monous, lēsein de ton theon 
hyponoōn. “Ou gar ginōskei”, phēsin hē graphē,  “hoti ophthalmoi kyriou hypsistou 
murioplasiōs hēliou phōteinoteroi eisin, hoi epiblepousi pasas hodous anthrōpōn kai 
katanoousin eis apokrypha merē”
tautēi te palin ho paidagōgos autois apeilei dia Hēsaiou legōn: ‘ouai hoi en kryphēi boulēn 
poiountes, kai erousi; tis hēmas horai?’ lēsetai men gar isōs to aisthēton phōs tis, to de 
noēton adynaton estin, ē hōs phēsin Hērakleitos: to mē dynon pote pōs an tis lathoi?
Mēdamōs toinyn epikalyptōmetha to skotos, to gar phōs enoikon hēmin: “kai hē skotia”, 
phēsin, “auto ou katalambanei”, kataugazetai de [auto] hē nyks tō sōphroni logismō: 
logismous de andrōn agathōn [hous] akoimētous lykhnous ōnomasen hē graphē.
Sadece insanların gözleri önünde olmaktan korkan, tanrıdan ise saklanabileceğini zanneden 
biri zavallıdır. “Zira bilmiyor, en yüce efendinin, insanların bütün yollarını dikkatlice gözle-
yen ve gizli işlerini farkına varan gözleri Güneşten onbin kez daha parlaktır.” dediği yazılır.
Böylece öğretmen tekrar bunlara Yeşaya’nın sözleriyle gözdağı vermektedir: “İsteklerini 
gizlice gerçekleştirenler, bizi kim görecek diye sorarlar.” Duyulur ışıktan belki kaçılabilir 
ama düşünülür ışıktan kaçmak imkânsızdır. Herakleitos’un da dediği gibi: Hiçbir zaman 
batmayandan bir kimse nasıl saklanabilir?
Bundan dolayı hiç bir şeyi karanlıkla gizleyemeyiz, çünkü ışık bizde ikamet eder: “Ve 
karanlık” dedi “onu ele geçiremez”, gece ise aklı başında düşünmeyle aydınlanır: iyi 
adamların düşünmelerini sönmeyen lambalar olarak adlandırdığı yazılır.”5

Clemens, Paedagagos adlı kitabının yukarıda aktardığımız ilgili bölümünde temel 
olarak günah, zina, tanıklık, günahın ve zinanın açık ya da örtük yapılmasının/yapıla-
bilmesinin yol açtığı dinsel, teolojik ve din merkezli ahlâksal sonuçları tartışma konusu 
yapmakta ve hıristiyan inancına dayalı olarak kendi düşüncelerini ortaya koymaktadır.

Clemens kitabında çoğunlukla diğer erken dönem Kilise Babalarının genellikle 
başvurduğu bir yöntemi kullanır. Bu yöntem kutsal kitaplardan (Eski ve Yeni Ahit) 
konuyla ilgili bölümlerin, kıssaların, mesellerin ya da öykülerin alınması ve tüm bunların 
Kilise Babası’nın çözmeye çalıştığı sorunlar çerçevesinde (konumuz özelinde günah, 
zina, günah ve zinanın aleni ya da örtük yapılmasının yol açtığı dinsel, ahlâkî sorunlar) 
açıklanıp yorumlanmaya çalışılması ve bunun yanı sıra düşüncelerini temellendirmek 
adına yukarıda saydığımız öğelerin dışında başka tarihsel, düşünsel tanıklıkların da 
yardıma çağrılması biçimindedir. 

Kilise Babaları düşüncelerini açıklamak, kanıtlamak, sağlam kılmak için sadece 
kutsal kitaplardan bölümler, kıssalar, meseller, öyküler almamaktadırlar. Kabul etmek 
gerekir ki erken dönem hıristiyan düşüncesinin, teolojisinin yeni yeni ortaya çıkmaya 
başladığı ve pagan düşüncenin toplumdaki etkisinin Kilise tarafından henüz tamamıyla 
kırılmadığı bir dönem olan İsa’dan sonraki yüzyıllarda (özellikle 3. ile 5. yüzyıl ara-

5 Clemens von Alexandreia, Des Clemens von Alexandreia Ausgewählte Schriften, aus dem Griechisc-
hen übers. von Otto Stählin. (Bd. 1; Bibliothek der Kirchenväter, 2. Reihe, Band 7) Kempten; Münc-
hen : J. Kösel : F. Pustet, 1934.
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sında) yaşamış olan Kilise Babaları Eski Yunan düşünmesinin örneklerini, mesellerini, 
öykülerini, sözlerini de çoğu zaman bağlamlarından, anlamlarından kopararak kendi 
düşünmelerinin sonuçlarını pekiştirmek, temellendirmek, kanıtlamak için kullanmaları 
olağan bir durum, işlem olarak görünmektedir. 

Kilise Babalarının Eski Yunan düşünmesinden aktardıkları örnekleri, meselleri, 
öyküleri, sözleri kendi dinsel, kültürel dünyalarıyla birleştirerek daha çok kutsal me-
tinlerin yorumlanması bağlamında ele almaları kuşkusuz Eski Yunan düşünmesine 
ait birtakım sözlerin yanlış/eksik anlaşılmasını da beraberinde getirmiştir. Konumuz 
özelinde Herakleitos’un 22B16 nolu fragmanının kullanımı ve yorumu, Herakleitos’a 
Kilise Babalarının gözünden nasıl bakıldığının, Herakleitos’un fragmanlarının nasıl 
kullanıldığının somut bir örneğidir.6 

Hıristiyan düşünmesinin süzgecinden geçip anlam ve kullanım bağlamında kırıl-
maya uğrayarak gelen bu aktarımların konumuz özelinde Herakleitos’un fragmanlarını 
başka bir anlamda ve bağlamda aktarmalarının olumlu bir yanı da vardır. Herakle-
itos’un ve Sokrates öncesi birçok düşünürün düşünceleri, parçalar hâlinde olsa da 
Kilise Babalarının aracılığıyla günümüze ulaşmıştır. Kilise Babalarının gerekçeleri ne 
olursa olsun filozof ve düşünürlerin bu sözlerini/fragmanlarını günümüze taşımalarını 
minnetle anmakla birlikte bu sözlerin gerçek ya da tarihsel anlamlarını ve bağlamlarını 
da açığa çıkartmak gerekir.

Buradan hareketle ilkin Clemens’in Herakleitos’un sözünü de kullanarak yo-
rumlamaya ve açıklamaya çalıştığı ana dinsel metne bakmakta yarar bulunmaktadır. 
Clemens, Paedagagos kitabında Herakleitos’un sözünden önce Eski Ahit’teki büyük 
peygamberler bölümündeki Yahudi peygamber Yeşaya’daki –konumuz özelinde gü-
nahla ilgili– bölümden alıntı yaparak kendi düşüncesini temellendirmeye çalışmaktadır. 
Yahudi peygamber Yeşaya’nın kitabının ilgili bölümü şöyledir:

Tasarılarını RAB’den gizlemeye uğraşanların vay hâline!
Karanlıkta iş gören bu adamlar,
“Bizi kim görecek, kim tanıyacak?” diye düşünürler.
Ne kadar ters düşünceler!
Çömlekçi balçıkla bir tutulur mu?
Yapı, kendini yapan için,
“Beni o yapmadı” diyebilir mi?
Çömlek kendine biçim veren için,
‘O bir şeyden anlamaz.’ diyebilir mi?7 

6 Eski Yunan dünyasında Clemens’in düşüncesine en yakın kullanımı Ksenophanes’te bulmaktayız: 
“Tek bir tanrı, tanrılar ve insanlar arasında en ulu / Ne kılıkça, insanlara benzeyen ne de düşünmece 
/ Hep göz, hep düşünme, hep kulaktır o / Hep aynı yerde kalır hiç kımıldamadan / Yakışmaz ona bir 
oraya bir buraya gitmek / Yorulmadan sarsar ruhun düşünüşüyle bütün dünyayı.” Walther Kranz, Antik 
Felsefe, s. 53; Hermann Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker, Cilt I, 21B23-26.

7 Kutsal Kitap Eski ve Yeni Antlaşma (Tevrat, Zebur, İncil), Eski Antlaşma, Yeşaya 29; 15-16, Kitabı 
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Yahudi Peygamber Yeşaya burada genel olarak halkın günahlarını, Tanrı’ya başkal-
dırışlarını ve Tanrı’ya güvensizliklerini gidermek için sözleriyle ve verdiği örneklerle 
onları günahsız ve adil bir yaşama çağırmakta, insanların saklanıp gizlenerek günah 
işlemeye çalışmamalarını, çünkü Tanrı’nın her durumda insanların yaptığı bütün ahlâk 
ve dindışı eylemlerini göreceğini anlatmaktadır.8

Clemens de buradan hareketle işlenen bir günahın ya da yapılan bir zinanın onu 
yapan tarafından ne kadar saklanıp, gizlenip üzeri örtülse de örtülsün yine de Tanrı 
tarafından bu durumun görüleceği, onun gözünden kaçmayacağı düşüncesini temel-
lendirmeye, örneklendirmeye çalışmaktadır. Tam da bu noktada yardıma kendisi ya 
da Yeşaya peygamber gibi dindar birini değil de bir paganı, bir çoktanrıcı bir inanışa 
sahip olan adamımız Herakleitos’u, onun bir tümcesini çağırmaktadır. 

Clemens, Tanrı’nın genel olarak her şeyi, özel olarak ise insanın açık ya da gizli 
olarak yapıp ettiği günahları görmesini Herakleitos’un sözüyle desteklemesi kendi 
dinsel düşünmesi ve düşüncesini güçlendirmesi bakımından son derece etkili ve 
yerinde gözükmektedir. Fakat ortada çok temel bir sorun bulunmaktadır: Herakleitos 
çoktanrılı, mitolojik söylemle bezenmiş bir inanç dünyası içinde yaşarken, Clemens 
tektanrılı bir inanç dünyasında yaşamaktadır. Ve bu inanç dünyasına bağlı kalarak 
pagan Herakleitos’un sözünü yerinden ederek nihayetinde onun sözünü hıristiyan 
teolojisi içinde bir yere yerleştirmektedir ve Clemens Herakleitos’un bu fragmanının 
öznesini, yani “hiç batmayan”ı, Tanrı olarak temellendirmeye çalışmakta ve insanların 
ahlâkî anlamdaki bütün yapıp etmelerinin Tanrı’nın gözünden kaçamayacağını öne 
sürmektedir. Clemens’in bu yorumunun hıristiyanlık öncesi pagan inancının egemen 
olduğu bir dönemde ve mekânda yaşayan Herakleitos’un hem tarihsel, felsefi kişiliğine 
ve düşüncelerine uymadığı kanısını taşımaktayız. 

Ancak Herakleitos’un bu sözü kendi yerinde midir? Clemens bu sözü kendi 
düşüncesine iyi bir biçimde yedirmesine karşın biz Herakleitos’un bu sözünü kendi 

Mukaddes Şirketi, İstanbul 2011. İnsanların yapıp etmelerini Tanrı’dan gizlemelerinin boşunalığı ve 
Tanrı’nın insana yakınlığı konusu İslâm teolojisinde de kendine yer bulmaktadır: “16. Andolsun, in-
sanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız. 
17. İki melek (insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar. 18. İnsan hiçbir söz 
söylemez ki yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın.” Kur’ân-ı Kerîm Açıklamalı 
Meâli, Haz. Hayrettin Karaman vd., Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2005, Kaf suresi 16-18.

8 Clemens, hiç batmayan olarak gördüğü Tanrı’dan gizlenilemeyeceği konusunda Yeşaya peygamber-
den alıntı yapmakla birlikte en azından dinsel düşüncenin tarihinde Tanrı’dan ilk kez saklanan kişi 
olan Adem’i de pekâlâ örnek gösterebilirdi. Anımsatmak amacıyla söyleyebiliriz ki Tanrı tarafından 
yasaklanmış olan olan iyi ve kötüyü, doğru ve yanlışı bilme ağacının meyvesinden yiyerek günah 
işleyen, yasayı ihlal eden ve Tanrı’ya göre günah işlemiş olan Adem ve Havva hem bu günahları hem 
de bu günahlarının sonucu olarak edindikleri utanma duygusundan ötürü ikili bir biçimde Tanrı’dan 
gizlenmeye çalışırlar: “Derken, günün serinliğinde bahçede yürüyen Rab Tanrı’nın sesini duydular. 
O’ndan kaçıp ağaçların arasına gizlendiler.” Yaratılış 3:8; Adem, “Bahçede sesini duyunca korktum. 
Çünkü çıplaktım, bu yüzden gizlendim.” dedi. Yaratılış 3: 10.
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gerçek mekânına, yerine, zamanına taşımaya çalışacağız. Böylelikle Herakleitos’un 
sözünü hıristiyan teolojisinden, dinsel merkezli ahlâkî yorumdan çıkarıp yerli yerine 
bir kez daha oturtmayı deneyeceğiz.

Herakleitos’un bu fragmanını yerli yerine oturtmak için öncelikle fragmandaki 
sözcükleri kendi tarihsel, kültürel bağlamları içinde açık kılmaya çalışarak işe başlaya-
lım. Herakleitos’un fragmanında, fragmanı açık kılmamızı sağlayacak iki ana sözcük 
bulunmaktadır. Bu iki sözcüğü sırasıyla ele alalım. 

Bunlardan ilki fragmanda “dynon” (δῦνόν) biçiminde yer alan “dyō” (δύω) 
sözcüğüdür. Sözlükler bize “dyō” (δύω) sözcüğünün kullanım bağlamlarını şu şekil-
de sunmaktadır: batmak, dalmak, girmek, içine batmak, içine dalmak, içine girmek, 
bir yola girmek, altına girmek, bir şeyin içine gömülmek, sinsice yaklaşmak, kılıcın 
vücuda girmesi; yaşamda inzivaya çekilmek; elbise ya da zırhın içine girmek.9 “dyō” 
[δύω] sözcüğünün bu anlamlarını vermekle birlikte Herakleitos’un fragmanında bu 
sözcüğün olumsuzlanarak kullanıldığını görmekteyiz. “dyō” (δύω) sözcüğü Yunancada 
cümleyi olumsuz yapan “mē” (μὴ) sözcüğüyle kullanıldığı için olumsuz bir anlama 
sahiptir. Bu bakımdan “dyō” (δύω) sözcüğü cümle içinde esas olarak batmayan, 
dalmayan, girmeyen vs. anlamlarına sahiptir. Heidegger bu sözcüğün anlamıyla ilgili 
olarak şu yorumu yapmaktadır: “Yol gösteren sözcük “to dynon” (τὸ δῦνoν)dur. Bu 
örtmek, batmak anlamlarına gelen “dyō” (δύω) ile ilişkilidir. “Dynein” (Δύνειν) şunu 
söyler: Bir şeyin içine girmek: Güneş denizin içine girdi, onun içine dalıp kayboldu; 
“pros dynontos hēliou” (πρὸς δύνoντος ἡλίου) ifadesi Güneş’in batışına ve geceye 
karşıt olma anlamındadır. “nephea dynai” (νέφεα δῦναι) ifadesi bulutlara gömülmek, 
bulutların arasında kaybolmak anlamlarını taşımaktadır. Grek düşüncesinde batma 
(untergehen), gizli olana girme olarak olup biter.”10 “dyō” (δύω) sözcüğü ile ilgili 
olarak yapılan yorumlardan bir başkasında da benzer bir yaklaşımı görebiliriz. “dyō” 
(δύω) sözcüğünün ne olduğu ya da olmadığı hakkında bir başka yorum da şöyledir: 
“Söz konusu olan bir ‘gökcismi’ ya da ‘ateş’ değildir (Bazı çeviriler bu yönde olmakla 
beraber bunlara katılmıyoruz). Yine de ufka gömülen “dynō” (δύνω / batmak, denize 
dalan bir gökcisminin inişi metaforu ortada. Aydınlığından kimsenin kaçamayacağı 
ışık, inişe geçmiş bir gökcisminden farklı olarak asla kararmayan, yerini karanlığa 

9 Liddell, Henry George-Scott, Robert, A Greek English Lexicon, 9. Baskı, Oxford: Oxford University 
Press, 1996; Hjalmar Frisk, Griechisches Etymologisches Wörterbuch, Carl Winter Universitätsver-
lag, Heidelberg 1960; Güler Çelgin, Eski Yunanca-Türkçe Sözlük, 1. Baskı, İstanbul: Kabalcı Yayıne-
vi, 2011.

10 Martin Heidegger, “Aletheia”, Vorträge und Aufsätze, Stuttgart: Günther Neske Verlag, 7. Baskı, 1994, 
s. 258. Heidegger’in Herakleitos üzerine yazdığı makale ve kitapların genel bir değerlendirilmesi ve 
yorumlanmasını içeren kitabında Gennaro, Heidegger’in “dyō” (δύω) sözcüğüne ilişkin yukarda ak-
tardıklarımıza ek olarak “dynein gaian” (δύνειν γαῖαν) ifadesinin, yani düz anlamıyla toprağın içine 
batmak olarak çevirebileceğimiz bu ifadenin, ölmek anlamına geldiğine işaret eder. Ivo de Gennaro, 
Logos-Heidegger liest Heraklit, Berlin: Duncker&Humblot Verlag, 1. Baskı, 2001, s. 134.
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bırakmayan bir ışıktır.”11

Şimdi de fragmanda geçen ikinci temel sözcüğü ele alacağız. Bu sözcük fragmanda 
“lathoi” (λάθοι) biçiminde yer almaktadır. “lathoi” (λάθοι) sözcüğüne ilişkin olarak 
sözlükler bu sözcüğün esasının “lanthanō” (λανθάνω) fiilinden geldiğini göstermekte-
dir. “lanthanō” (λανθάνω) sözcüğü şu kullanım bağlamlarına sahiptir: “görülmemek, 
gizlenmek, gizli kalmak, saklı kalmak; bir şeyi birinden gizli, birinin haberi olmadan 
yapmak; unutturmak, unutmak; unutmak, hatırlamamak, anımsamamak; ihmal etmek, 
savsaklamak, önemsememek; birinin gözünden kaçmak, biri tarafından farkedilmemek; 
-e yabancı olmak, -i bilmemek.”12 

Fragmanda geçen temel sözcükleri gördükten sonra fragmanda açık olarak ifade 
edilmemiş olan “hiç batmayan”ın ne olduğu üzerinde durmaya çalışacağız. Öncelikle 
Eski Yunan düşünmesi içinde, daha sonra felsefe tarihi içinde, bu fragmanın yorumcu-
larında “hiç batmayan” ifadesinden nelerin anlaşıldığını ortaya koymaya çalışacağız.

“Hiç batmayan” ifadesi ilkin Güneş ve Zeus ile ilişkisi içinde düşünülmüştür. 
Buradan hareketle sırasıyla bu ilişkiyi açık kılmak için Eski Yunan düşünmesindeki 
kaynaklara bakmakta yarar var. Homeros, İlyada’da her şeyi gören ve duyan tanrı ola-
rak Güneş’i tasvir eder: “Sen Helios, her şeyi gören, duyan sen!” (Ἠέλιός θ’, ὃς πάντ’ 
ἐφορᾷς καὶ πάντ’ ἐπακούεις / Ēelios th’, ho pant’ephoras kai pant’epakoueis) 13 Yine 
Odysseia’da şöyle demektedir: “Her şeyi gören ve işiten Güneş Tanrı…” (Ἠελίου, 
ὃς πάντ’ ἐφορᾷ καὶ πάντ’ ἐπακούει / Ēeliou, hos pant’ ephora kai pant’ epakouei)14 
Aiskhylos, Zincire Vurulmuş Prometheus adlı tragedyasında Prometheus, Güneş’e şöyle 
seslenir: “Ve sen, Güneş, her şeyi gören koca toparlak!” (καὶ τὸν πανόπτην κύκλον 
ἡλίου καλῶ / kai ton panoptēn kyklon hēliou kalō.)15 Sophokles’in Trakhis Kadınları 
(Trakyalı Kadınlar) adlı tragedyasında kayıp olan Herakles’in nerede olduğunu koro, 
Güneş’e şöyle sorar:

11 Héraclite, Fragments, Texte Établi, Traduit et Commenté par Marcel Conchel, s. 256-257. Ekin Dede-
oğlu’na Fransızcadan yaptığı bu çevirisinden dolayı teşekkür ederiz.

12 Güler Çelgin, Eski Yunanca-Türkçe Sözlük. “λανθάνω” gizlenmiş kalmaya, fark edilmemiş olmaya, 
dikkatlerden kaçmaya işaret eder.” Erman Gören, Bakkhylides’te Mecaz Kullanımı ve Işık-Karanlık 
Metaforunun İzinde Areta, Nika, Alatheia İlişkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2008, s. 151.

13 Homeros, İlyada, çev. Azra Erhat-A. Kadir, İstanbul: Can Yayınları, 22. Baskı, 2007, III, s. 277; Ho-
mer, Iliad, Volume I, Books 1-12, çev. A. T. Murray, London, Loeb Classical Library, Harvard Univer-
sity Press, 1963.

14 Homeros, Odysseia, çev. Azra Erhat-A. Kadir, İstanbul: Can Yayınları, 20. Baskı, 2007, XI, s. 109; 
Homer, Odyssey, Volume I, Books 1-12, çev. A. T. Murray, London, Loeb Classical Library: Harvard 
University Press, 1945. Homeros aynı ifadeyi Odysseia’nın bir başka yerinde de tekrarlar: “Güneş’in-
dir onlar, her şeyi gören, her şeyi duyan.” (Ἠελίου, ὃς πάντ’ ἐφορᾷ καὶ πάντ’ ἐπακούει / Ēeliou, hos 
pant’ ephora kai pant’ epakouei) Homeros, Odysseia, XII 323.

15 Aiskhylos, Zincire Vurulmuş Prometheus, çev. Sabahattin Eyüboğlu-Azra Erhat, İstanbul: Türkiye İş 
Bankası Yayınları, 2000, s. 91. 
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Ey yıldızlı gecelerin ölür iken doğurup da 
Sonra da akşamları daima uyuttuğu 
Alevler saçan Helios! Helios! Seni çağırıyorum.
Söyle bize, Alkmene’nin oğlu 
Nerede durup, nerelerde oturur?
Işıktan huzmelere döküp alevler saçan ilâh,
Girintili denizlerde mi yoksa karada mı?
Söyle bize, gözü mutlak kuvvete malik ilâh!16

Eski Yunan kaynaklarında Zeus’un niteliklerinden bahsedilirken pek çok yerde 
onun “her şeyi bilen, her şeyi gören” olarak nitelendirildiğini görürüz. Burada Zeus 
ile ilgili ifadelerden birkaç örnek vermekle yetineceğiz:

“Her şeyi bilen Zeus’un her şeyi gören gözü. (πάντα ἰδὼν Διὸς ὀφθαλμὸς καὶ πάντα 
νοήσας / panta idōn Dios ophthalmos kai panta noēsas)”17 “Her şeyi gören yüce Zeus”18, 
“Zeus onların cezalarını versin, tanrısı yalvarıcılarının / İnsanları gözler ve suçlarını ce-
zasız bırakmaz o.”19 “Büyük Zeus, her şeyi görür, her şeye hâkimdir.”20, “Zeus her şeyin 
sonunu gözler.”21, “Eğer bir insan umut ediyorsa / Yaptığı bir işi Tanrı’dan saklamayı, 
aldanıyordur. (εἰ δὲ θεὸν ἀνήρ τις ἔλπεταί / <τι> λαθέμεν ἔρδων, ἁμαρτάνει /  ei de 
theon anēr tis elpetai / <ti> lathemen erdōn, hamartanei).”22 

“Hiç batmayan” ifadesinin Eski Yunan düşünmesinde Güneş ve Zeus ile olan 
bağlantılarını gördükten sonra bu ifadenin felsefe tarihi ve Herakleitos yorumcuları 
tarafından nasıl yorumlandığına bakalım.

Guthrie, Clemens’in Herakleitos’un sözünden kendi teolojisine uygun olarak 
bir anlam çıkartmasını eleştirir ve Herakleitos’un “hiç batmayan”ının ateş olduğunu 
düşünür: “Herakleitos’tan yapılan bütün bu alıntıları yaparken Klemens bunlardan 
Yahudiliğe ya da Hıristiyanlığa yakın bir anlam çıkarmak için elinden geleni yapar… 
Oldukça bulanık olsa da Herakleitos burada olasılıkla hep var olan tanrısal ateşe 

16 Sophokles, Trakhis Kadınları, çev. Şaziye Berin Kurt, İstanbul: MEB Yayınları, 1941, s. 9.
17 Hesiodos, “İşler ve Günler”, Hesiodos Eseri ve Kaynakları içinde, çev. Sabahattin Eyüboğlu-Azra 

Erhat, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1977, s. 267; Hesiod, Theogony, Works and Days, Testi-
monia, çev. Glenn W. Most, London, Loeb Classical Library, Harvard University Press, 2006.

18 Aiskhülos, “Eumenidler”, Oresteia-Ageamemnon, Adak Sunucular, Eumenidler, çev. Yılmaz Onay, 
İstanbul: Mitos Boyut Yayınları, 1. Baskı, 2010, s. 1050. 

19 Homeros, Odysseia, XIII, s. 213-214; Homer, Odyssey, Volume II, Books 13-24, çev. A. T. Murray, 
Loeb Classical Library, London: Harvard University Press, 1919, s. 213-214.

20 Sophokles, Elektra, çev. Azra Erhat, İstanbul: MEB Yayınları, 1941, s.18; Sophocles, Ajax, Electra, 
Trachiniae, Philoctetes, çev. F. Storr, Loeb Classical Library, London: Harvard University Press, 
1913, s. 175.

21 Solon, Şiirler, çev. Suat Yakub Baydur, İstanbul: MEB Yayınları, 1945, I. s. 17.
22 Pindar, Olympian Odes, Pythian Odes, çev. William H. Race, Loeb Classical Library, London: Har-

vard University Press, 1997, I, s. 64.
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gönderme yapar ve bu ateş hep var olması bakımından Homeros’tan beri ‘kudretli 
göz’ sayılan Güneş’ten (Sophokles, Trakyalı Kadınlar, s. 101) ve her şeyi gören ve 
duyan Helios’tan (İlias III: 277) ayrılır. Herakleitos her zamanki gibi başkalarının 
aptallığını ortaya çıkarma merakıyla Güneş battıktan sonra insanların ne yaptıklarını 
Helios’un görmediğine işaret eder.”23 Guthrie, Herakleitos’un “başkalarının aptallığını 
ortaya çıkarma” olarak bahsettiği açıklama esasında Platon’un Kratylos diyaloğunda 
geçmektedir.24 

West, Yunan düşünmesi ile Doğu düşünmesi arasındaki karşılıklı etkileşimleri 
konu edindiği kitabında erken dönem Yunan filozoflarının Doğu düşüncesiyle olan 
bağlantılarını çeşitli örneklerle ortaya koymaktadır. Doğu derken özellikle İran (Zerdüşt) 
ve Hindistan (Upanişadlar) kaynaklı metinlerle erken dönem filozoflarının metinleri 
arasındaki bağları göstermeye çalışan West’in çalışmasında Herakleitos büyük yer 
tutar. West’e göre Herakleitos’a kadar “hiç batmayan” ya da insanları devamlı gözleyen 
bir varlık düşüncesi Eski Yunan dünyası için yenidir: “Herakleitos’un tanrısı insanları 
sadece gündüzleri değil her zaman izler: τὸ μὴ δῦνόν ποτε πῶς ἄν τις λάθοι. Daha 
önceki şairler Zeus’un bütün insanların hatalarını gördüğünü ya da emrindekilerin 
Zeus’a bildirdiğini söylemişlerdir. Fakat şairler benzer düşünceleri güneş için de söy-
lemişlerdi; güneş geceleri uyur, hatta Homeros’a göre Zeus bile bazen uyur. Burada 
üzerinde durulan uykusuzluk, tanrısal gücün merhametsiz uyanıklığı Yunanistan’da 
yeni bir şeydir.”25

23 W.K.C. Guthrie, Yunan Felsefe Tarihi-Sokrates Öncesi/ İlk Filozoflar ve Pythagorasçılar, s. 481.
24 Platon, Kratylos diyaloğunda doğru olanın ya da doğruluğu neyin sağladığı üzerinde dururken, doğru 

olanın ne olduğu sorusuna verilen cevaplardan biri olan Güneş cevabını değerlendirmektedir: “Ki-
mine göre varlıkları baştan başa dolaşan (diaion) ısıtan (kaiôn), yöneten yalnız Güneş olduğu için 
Güneş’tir doğru. Güzel bir şey öğrendiğime sevinerek bunu bir başkasına anlatınca Güneş battıktan 
sonra kişiler arasında hiçbir doğru bulunmadığını mı söylüyorsun diyerek alay ediyor benimle Kendi 
kanısını bilmek için üstelediğimde de ateştir doğru diyor; bunu da anlamak kolay değil hani. Kimine 
göre de doğru ateşin kendisi değil, içindeki ısıdır.” Platon, “Kratylos”, Diyaloglar I, çev. Teoman 
Aktürel, Remzi Kitabevi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 1989, 413BC. Bu parçada Platon’un alay ettiği 
söylenen kişi Guthrie’ye göre Herakleitos’tur. Guthrie’ye göre Herakleitos, Güneş eğer doğru olmayı 
sağlıyorsa Güneş battığında doğru da batmış olacaktır diyerek ateşi, sönmeyen ateşi öne sürmektedir. 
W.K.C. Guthrie, Yunan Felsefe Tarihi-Sokrates Öncesi/İlk Filozoflar ve Pythagorasçılar, s. 481. An-
cak bu doksografik tanıklık tartışmalıdır. Bu tartışmalardan birisini de Gadamer yürütür. Gadamer’e 
göre Güneşin ya da ateşin Herakleitos’un kozmolojisinde merkezi bir yeri olmadığını, bu bakımdan 
Platon’a ve daha sonrasında da Aristoteles ve Simplicus’a dayandırılarak yapılan açıklamaların, yo-
rumların eksik ve yetersiz olduklarını söyler. Hans-Georg Gadamer, “Heraklit-Studien”, Der Anfang 
des Wissens, Stuttgart, Philipp Reclam Verlag, 1. Baskı, 2000, s. 46.

25 M. L. West, Early Greek Philosophy and The Orient, Oxford: Oxford University Press, 1. Baskı, 1971, 
s.180. West Herakleitos’un bu sözünün bir benzerini İran düşüncesinde bulabileceğimizi söyler. West, 
Avesta’ya yaptığı göndermelerle “hiç batmayan” ya da insanların bütün yaptıklarını gören bir varlı-
ğın sözünün edildiğini bize gösterir: “Ahura Mazda bütün insanların yaptıklarını görür (Yasna 31.13, 
alıntı s.178; krş. Yast 1.8) ve kandırılamaz (Yasna 45.4). O asla uyumaz ve asla uyuşturucularla ser-
semlemez (Videvdat 19.20). O, Güneş’in batışıyla karşıt değildir; tam tersine, Yesna 1.11, 3.13, 7.13, 
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West, Herakleitos’un fragmanındaki “hiç batmayan”la İran düşüncesi arasındaki 
bağları gösterdikten sonra bu kez de West, Hint düşüncesinde Herakleitos’un fragmanına 
benzer bir yaklaşımın olduğunu ileri sürer. West, Herakleitos’un fragmanındaki “hiç 
batmayan”ı ateş olarak düşünerek bu fragmanın izlerini Hint düşünmesinde sürer.26

Herakleitos’un “hiç batmayan”ını doksografik literatürü de gözeterek ateş biçi-
minde okumanın bir başka örneğini Herakleitos yorumcularından Kahn’da görmek-
teyiz. Kahn, ele aldığımız fragmanın yorumunda “hiç batmayan” olarak ateşi kabul 
etmiştir. Elbette bu ateş evreni düzenleyen, evreni yöneten kozmik bir ateştir. Kahn 
da bu fragmanı yorumlamada hareket noktası olarak tıpkı Guthrie’de olduğu gibi Pla-
ton’un Kratylos diyaloğundaki “Ateş” ve Güneş ile ilgili bölüme gönderme yaparak 
yorumunu oluşturur: “CXXII [fr.22B16]’de yaptığımız açıklama Platon’un Kratylos 
diyaloğundaki ilgili pasajlarca desteklenir. Bu pasajlarda Platon akış doktrinini izah 
eder ve “Zeus” ve “adil” (dikaion) için bağlantılı iki etimoloji sunar. Platon burada her 
şeyi kaplayan veya onların içinden geçen ve olan her şeyin sebebi olan bir şey olduğu 
görüşünden bahseder (412D). Bu evrensel nedensel etmen her şeyin en hızlısı ve en 
iyisidir. Bu düşünce Platon’un kendi Herakleitos okumasına ne derece dayandırılır, 
erken Herakleitosçular’ın yorumlarını ne kadar yansıtmıştır, sadece tahmin edebiliriz. 
Güneş, temel ateş, yüce akıl ve kozmik nedensel faktör arasındaki bağlantıların hepsi 
fragmanlarda bulunur. Platon’un da belirttiği üzere, evrenin ateşten bilgeliği, şeyleri 
“onların arasında hareket ederek” yönetir (düzene sokar). Ve muhtemelen bu, fragman 
CXXI’in [fr. 22B66] –ateş gelecek (epelthon) ve her şeyi yargılayıp mahkum edecek– 
doğal bir yorumlamasıdır. Dünyadaki her şeye tamamen nüfuz eden bir ateş düşüncesi 
diğer Platon öncesi yüce ilkenin nedensel hareketini fiziksel görünüş ve nüfuz etme 
bakımından tasarlama girişimleriyle uyum içindedir.”27

Herakleitos’un yakın dönem yorumcularından bir olan Marcovich de Herakle-
itos’un “hiç bir zaman batmayan” sözünü Eski Yunan’daki geleneksel Helios tanrı 

güneşin onun gözleri olduğu ve Behistun yazıtlarında görüleceği gibi, güneş sembolünün onun tasviri 
temsilcisi olabileceği söylenir.” M. L. West, Early Greek Philosophy and The Orient, s.181.

26 “Oysa Hindistan’da τὸ μὴ δῦνόν ποτε çarpıcı bir paralelliğe sahiptir. Ben Herakleitos’un ateşi –bu 
ateş, eğer ‘hiç batmayan’ ile özdeş değilse, Platon’un ‘zaman’ıyla aynı saymak için yeterince bağlan-
tılıdır/yakındır– ve Hindistan’daki ‘prana’ arasında bir benzerliğe işaret ediyorum.” M. L. West, Early 
Greek Philosophy and The Orient, s.181.

27 Charles H. Kahn, The Art and Thought of Heraclitus, Cambridge University Press, 2001, s.275. Ben-
zer bir yorumu başka bir Herakleitos yorumcusu olan Robinson’da da görmek mümkündür: “Bütün 
fragman doğal olarak bizim yangından (ecpyrōsis) kaçma konusundaki yeteneksizliğimize tercihen( 
Gigon ve diğerlerinin zannettiği gibi), “aethēr”in (aethēr/bilge olan/Zeus) adaletinden kaçma konu-
sundaki yeteneksizliğimizi yorumlamış görünür. Kirk’ün işaret ettiği gibi, Zeus ve Dike (adalet tan-
rıçası) popüler düşünce ile fazlasıyla ilişkilendirilmiştir (bk. Hesiodos, İşler ve Günler, 256ff. Dike, 
Zeus’un kızı babasının tahtının yanında otururken ve “insanoğlunun korkuları haddini aşarken”) ve 
fragman 94’te ‘Dike’nin vekilleri’nin bunu ‘ölçülerini aşamayan’ güneş (tanrı) olarak gördükleri söy-
lenebilir.” T. M. Robinson, Heraclitus, Toronto: University of Toronto Press, 1. Baskı, 2003, s. 87-88.
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anlayışına karşı olarak geliştirdiğini yine Platon’a dayanarak öne sürmekte, ancak 
bir adım daha ileri giderek yeni bir tanrı anlayışı –Ateş Tanrı– geliştirdiğini söyler:

“Herakleitos’un sözü, günahkârların üzerindeki yüce gözcü ve adaletin bekçisi olan 
Ἥλιος πανόπτης / Hēlios panoptēs (her şeyi gören güneş) geleneksel inancını baştan 
varsayıyor. Şimdi, Herakleitos’un geleneksel güneş tanrının eleştirisi Platon tarafından 
doğru biçimde anlaşılmaktadır: ‘Eğer Güneş adaletin bir sembolüyse, Güneş battığında 
adalet ortadan kalkacak anlamına mı gelmektedir?’ Kim Güneş battıktan sonra günah-
kârları ortaya çıkaracaktır? Burada Herakleitos geleneksel Helios tanrı yerine kendi hiç 
batmayan yeni ateş tanrısını getirmektedir. Fakat Herakleitos’un bütün radikal eleştirisine 
rağmen bu yeni gözcü geleneksel Ζεὺς πανόπτης / Zeus panoptēs (her şeyi gören Zeus) 
anlayışından daha farklı görünmüyor.”28

Herakleitos’un ele aldığımız fragmanında “hiç batmayan”ın ateş olduğuyla ilgili 
son bir yorum olarak Herakleitos’un kozmik fragmanlarını düzenleyip yorumlayan 
Kirk’e bakalım. Kirk, fragman 22B16’yı Herakleitos’un konuyla ilgili şu fragmanla-
rıyla ilişkilendirerek bir grup hâlinde tanımlar. Bu fragmanlar şunlardır: 22B30, 31, 36, 
90, 94, 64 ve 65. Kirk bu fragmanların temel özelliği olarak Stoacıların “ἐκπύρωσις” 
(ekpyrōsis) anlayışına yakın bir biçimde kozmik Ateşin Herakleitos’taki görünüşleri 
olduğunu ileri sürerek şu genel değerlendirmeyi yapar: Bu grubun fragmanları kozmik 
ateşin karakteristikleriyle ilgilidir. Dünya düzeninin kendisi (yani algılanabilir kosmos-
taki düzenleyici element) daima yakılmış hâlde tutulan “sonsuz” bir ateştir (fr. 30); 
bu, dumana dönüşen ve eş oranda her şeyi yakıp yok eden ateş gibi davranır. Ancak 
ateş bir sembolden fazlasıdır, o dünyanın gerçek temel özüdür. Fr. 31 sabit doğal süreç 
içerisinde ateşe maruz kalan değişimi tanımlar; ilk olarak denizde, sonra yeryüzünde ve 
ardından tersi biçimde. Her birinin nicelikleri ölçülerin muhafaza edilmesi nedeniyle 
değişmez olarak kalır. Ateş, deniz ve yeryüzü üç temel dünya- parçasıdır, bunlardan 
ateş (muhtemelen gökyüzünü ve gök cisimlerini düzenler) kökensel olandır. Fr. 36’daki 
‘ölüm’ metaforu kısmen bu kozmolojik değişimlerce kullanılır. Fr. 90’ da değişimin 
eşitliği yeniden vurgulanır, ateşin nüfuzlu önceliği ile birlikte denizin ve yeryüzünün 
yalnızca onun farklı biçimleri olduğundan bahsedilir. Ateş her şeyi “yönetir” demek 
ki o dünyanın bağlı olduğu daha sarsılır ya da sarsılmaz olan sabit değişimlerin de-
vamlılığını korumakla yükümlüdür (Fr. 64). Fr. 65 ve 16 daha belirsiz bir anlama 
sahiptirler, ancak onlar metaforik terimleri içinde ateşin düzenleyici ve yönlendirici 
iktidarını daha iyi biçimde yeniden vurgulayabilmektedirler.”29

28 Miroslav Marcovich, Heraclitus: Greek text With a Short Commentary, s. 433. 
29 G. S. Kirk, Heraclitus-The Cosmic Fragments, Cambridge: Cambridge University Press, 1. Baskı, 

1954, s.306. Herakleitos’un “hiç batmayan”ını kozmik ateş ile ilişkilendiren bir başka yorumu da 
kendi düşünme dünyamızda bulmaktayız: “Bu fragmanda Güneş ile her zaman mevcut olan kozmik 
ateş (logos) karşılaştırılıyor. Her zaman yanan bu ateş hiçbir zaman batmaz, ama Güneş batar.” Herak-
leitos, Fragmanlar, çeviren ve yorumlayan Cengiz Çakmak, s. 61.
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Herakleitos’un fragmanı üzerine felsefe tarihçileri, filozoflar ve Herakleitos yo-
rumcularının yaptıkları yorumlarda “hiç batmayan” ne olduğu sorusuna genellikle 
ateş, kozmik ateş olarak yanıt verdiklerini görmekteyiz. Ateşten, Herakleitos’un kimi 
fragmanlarında söz edilmekle birlikte ateşin Herakleitos’un düşünmesinin temel bir 
unsuru olduğunu düşünmemizi sağlayacak bir yapıda olmadığını söyleyebiliriz. He-
rakleitos’un ateş fragmanlarının Herakleitos’tan yüzyıllar sonra yaşamış Plutarkhos ile 
Kilise Babaları olan Clemens, Hippolytos’tan geldiğini görmekteyiz. Bundan dolayı 
Herakleitos’un ateş ile ilgili fragmanların hıristiyan teolojisi ve Stoacıların büyük yangın 
(ἐκπύρωσις /ekpyrōsis30) düşüncesiyle iç içe geçtiğini söyleyebiliriz.31 Toparlayacak 
olursak, Herakleitos’un 22B16 nolu fragmanında “hiç batmayan” olarak ifade ettiği 
şeyin ateş olmadığını düşünüyoruz.

Metnimiz boyunca Herakleitos’un bu fragmanını hem dinsel, teolojik hem kül-
türel, mitolojik hem de felsefi bağlamda çeşitli düşünürler ve yorumcular üzerinden 
açık kılmaya çalıştık. Peki bütün bu aktarımlardan sonra, acaba bu fragmanı başka 
bir biçimde de okumak yine de mümkün olabilir mi? Biz bunun mümkün olabileceği 
kanısındayız. Fragmanımızdaki en önemli ifade olan “hiç batmayan”ın ne olabileceği 
sorusunu hem Eski Yunan kaynaklarının aktardıklarından hem Herakleitos yorumcu-
larının ve felsefe tarihçilerinin söylediklerinden hareketle toparlayıp soruya verilmiş 
olan yanıtları sıraladığımızda şunları buluruz: Tanrı, Zeus, Helios (Güneş), ateş, sonsuz 
ateş32, adalet (dike)33, doğruluk, kader, zaman, logos.34 

Peki bu yanıtların dışında bir yanıt verilebilir mi? Bu soruya olumlu bir yanıt 

30 “ἐκπύρωσις [ekpyrōsis]: büyük yangın, yangın felaketi; ateşe dönüşüm; yakma, kavurma; aşırı ısı, 
humma, yüksek ateş; yanardağ patlaması; ateşin tutuşması. Liddell, Henry George-Scott, Robert, A 
Greek English Lexicon.

31 Herakleitos’un ateş ile ilgili fragmanlarının hıristiyan teolojisiyle olan ilişkisi hakkında bakınız: Karl 
Reinhardt, “Heraklits Lehre vom Feuer”, Hermes 77, 1942, s.1; Karl Reinhardt, Parmenides und die 
Geschichte der griechischen Philosophie, Vittoria Klostermann, 4. Baskı, Frankfurt am Main 1985, 
s.158-182; Martin Heidegger-Eugen Fink, Heraclitus Üzerine Dersler, çev. İbrahim Görener, İstanbul: 
Kesit Yayınları, 1. Baskı, 2006, s. 47; Martin Heidegger, Heraklit, Gesamtausgabe Band 15, Franfurt 
am Main: Vittoria Klostermann Verlag, 1. Baskı, 1986, s. 43.

32 Hermann Diels, Herakleitos von Ephesos-Griechisch und Deutsch, Berlin: Weidmannsche Buchand-
lung, 2. Baskı, 1909, s. 21.

33 Herakleitos’un iki fragmanında adalet (dike)’den bahsedilmesi “hiç batmayan”ın adalet (dike) olduğu-
nun düşünülmesine neden olmaktadır. Bu fragmanlarda suç işleyip, sınırlarını aşıp da saklanmaya, 
kaçmaya çalışanların adalet (dike) tarafından yakalanacağından bahsedilmektedir: “ Dike (adalet) ya-
lanların yapıcılarını ve tanıklık edenleri yakalayacaktır.” Hermann Diels, Die Fragmente der Vorsok-
ratiker, Cilt I, Fragman 22B28; “Helios (Güneş) ölçülerini aşamaz. Eğer aşarsa Dike’nin yardımcıları 
Erinysler onu ortaya çıkaracaktır.” Hermann Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker, Cilt I, Fragman 
22B.94.

34 Fränkel fragmandaki hiç batmayanı logos ile ilişkilendirerek bir bakıma logos ateş biçiminde bir yo-
ruma gider: “Bütün yok olma ve yükselmenin kuralı ve anlamı olarak hiçbir zaman sönmeyen logos.” 
Hermann Fränkel, Dichtung und Philosophie des Frühen Griechentums, München: C. H. Beck Verlag, 
4. Baskı, 1994, s. 434.
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verebilmek adına bir filozoftan destek alalım. Doksografik literatür Herakleitos’u 
karanlık (σκοτεινός / skoteinos) olarak nitelendiriyordu. Destek alacağımız filozofun 
kendisinin söyleminin de en az Herakleitos kadar karanlık olduğunu söyleyebiliriz. 
Yine de geçerken söylemeliyiz ki her ikinse ilişkin söylenen bu karanlık aslında bir 
aydınlıktır: 

Herakleitos ὁ Σκοτεινός [ho Skoteinos] olarak adlandırılır. O bu adı gelecekte de muha-
faza edecektir. O açıklık/aydınlık içindeki soru konusu olanı düşündüğü için karanlıktır.35

Bir başka “hiç batmayan”ın içinde duran ve “hiç batmayan” içinde durup da “hiç 
batmayan”ın ne olduğunu düşünmeyenlerin hâline bakıp ağlayan36 düşünürümüzün 
bu sözünü, Açıklık, aydınlık, yani “hiç batmayan” içinde durarak bir kez de çağdaş 
bir karanlık düşünür aracılığıyla aydınlığa getirmeye çalışalım. 

Heidegger, ele aldığımız Herakleitos’un fragmanını kendi felsefi anlayışına uy-
gun olarak kavramakta, anlamakta ve yorumlamaktadır. Heidegger, Herakleitos’un 
fragmanlarını kendi felsefi anlayışı çerçevesinde ele alıp kendine has bir biçimde 
işlese de yine de Herakleitos’un fragmanını yorumlamamız konusunda bize önemli 
ve şimdiye kadar ele alıp yorumlarını değerlendirdiğimiz felsefeci ve filozoflardan 
bütünüyle farklı bir bakış açısı sağlamaktadır.37

Heidegger’in Herakleitos üzerine yaptığı ilk çalışmalar 1943-1944 yıllarında 
verdiği derslerden oluşmaktadır. Heidegger’in bu dönemdeki Herakleitos çalışma-
larında esas ilgisi varlık, varolan üzerinedir. Heidegger, Herakleitos’un 22B16 nolu 
fragmanındaki “hiç batmayan”ı varlık, varolan ve orada varlık olarak insan ile olan 
ilişkisinde arar. Heidegger’e göre orada varlık olarak insanın varoluşu, orada olması, 
açıklık içinde olması bir yanıyla hep kendi durumunun dışına çıkabilmesiyle “hiç 
batmayan”a benzetilebilir: “Hiçbir insan asla batmayanla ilgili olarak saklanamıyorsa, o 

35 Martin Heidegger, “Aletheia”, Vorträge und Aufsätze, s. 274.
36 Herakleitos’un ağlayan Demokritos’un ise gülen filozof olarak nitelenmesi hakkında Guthrie şunları 

söyler: “Kimilerine göre ‘ağlayan filozof’ lakabı Theophrastos’un ona atfettiği ‘melankholia’nın yan-
lış yorumlanmasından kaynaklanır, çünkü tıp dilinde bu sözcük ‘melankoli’ den çok ‘dürtüsellik’ anla-
mına gelir. Yine de bu açıklama Demokritos’la Herakleitos’tan birinin insanlığın budalalıklarına gülüp 
öbürünün ağladığını anlatan geç eskiçağdaki ünlü öyküye temel oluşturamayacak kadar cılızdır.” W. 
K. C. Guthrie, Yunan Felsefe Tarihi-Sokrates Öncesi/ İlk Filozoflar ve Pythagorasçılar, s. 415.

37 Görebildiğimiz kadarıyla Heidegger’in Herakleitos üzerine yayınlanmış dört çalışması bulunmakta-
dır. Yayınlanış tarihleri göz önünde bulundurulduğunda bu dört çalışma şöyle sıralanabilir: Martin 
Heidegger, “Heraklit”, Gesamtausgabe Band 55, Franfurt am Main: Vittoria Klostermann Verlag, 3. 
Baskı, 1994; Martin Heidegger, “Aletheia”, Vorträge und Aufsätze, Stuttgart: Günther Neske Verlag, 
7. Baskı, 1994; Martin Heidegger, “Logos”, Vorträge und Aufsätze, Stuttgart: Günther Neske Verlag, 
7. Baskı, 1994; Martin Heidegger, “Heraklit”, Gesamtausgabe Band 15, Franfurt am Main: Vittoria 
Klostermann Verlag, 1. Baskı, 1986; Martin Heidegger-Eugen Fink, Heraclitus Üzerine Dersler, çev. 
İbrahim Görener, İstanbul: Kesit Yayınları, 1. Baskı, 2006.
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zaman her insan asla batmayanda bulunmak zorundadır, yani insan olarak insan, kendi 
özü itibariyle insan, saklı olmayanın içinde insan varlığının öz merkezinde duran insan 
böylece asla batmayanla ilgisinde ve bütün bunlar aracılığıyla saklanamaz olandır.”38 

Hiç batmayan sadece insan değildir. İnsan dışındaki şeyler de batmayabilir. Bu 
akıl yürütmeyi temellendirmek adına Heidegger bu kez de “hiç batmayan”ı tersten 
alarak bir şey hiç batmıyorsa o şey devamlı doğmaktadır, buradan hareketle devamlı 
doğan, doğmakta olan şey de devamlı varolan bir şeydir sonucuna varmaktadır. Bu 
bakımdan Heidegger, daha sonraları hep varolma, sürekli olma, sürekli doğma ile “hiç 
batmayan” arasında bir özdeşlik kurar ve bu özdeşlikten hareketle sürekli doğanın, 
olup bitenlerin herbirinin aynı zamanda bir varolan olduğunu da dile getirir.39

Heidegger, 1943-1944 yıllarında Herakleitos üzerine verdiği derslerde, fragman 
22B16’daki “hiç batmayan”la önce insan, daha sonra varolan ve son olarak da “φύσις” 
(physis)40 arasında bir ilişki kurar. Ancak Heidegger Herakleitos üzerine daha sonraki 
bir tarihte yazmış olduğu başka bir makalesinde yukarıda göstermeye çalıştığımız 
ilişkilerden birini, ağırlıklı olarak birini, yani “φύσις” (physis) ile “hiç batmayan” 
arasındaki ilişkiyi daha da açık ve yoğun biçimde çalışmasının temeline alıp işler.

Şimdi de bu fragmana ilişkin Heidegger’in daha sonraki bir zaman diline tarih-
lenen çalışmasına bakalım. Heidegger, “Aletheia” adlı makalesinde Herakleitos’un 
22B16 nolu fragmanını yorumlarken düşünmesinin temeline “hiç batmayan” ifadesini 
koymaktadır. Heidegger, “hiç batmayan” ifadesinin Yunan düşünmesindeki anlam ve 
kullanım bağlamlarını ele aldıktan sonra farklı bir yaklaşım denemesinde bulunur. 
Bu “hiç batmayan” ifadesinin anlamını bu kez de ifadeyi olumlayarak, yani ifadenin 
anlam içeriğini korumakla birlikte dilsel yapısını olumsuzdan olumluya döndürerek 
bu yeni ifadenin hangi anlama geleceğini sorar ve bulduğu yanıt üzerinden ilerler: 
“Olumsuz ifadeyi ona denk düşen olumlu bir ifadeye bütünüyle döndürdüğümüzde, o 
zaman “asla batmayan” sözü ile ilkin ne ifade edildiğini işitiriz: Yunanca metinde bu 
“τὸ ἀεὶ φύον” (to aei phyon). Bu ifade tarzı/deyim Herakleitos’ta bulunmamaktadır. 
Düşünür yalnızca φύσις (physis) hakkında konuşmaktadır. Bu konuşma içinde Yunan 
düşüncesinin temel bir sözcüğünü işitiriz.”41

38 Martin Heidegger, “Heraklit”, Gesamtausgabe Band 55, Franfurt am Main: Vittoria Klostermann Ver-
lag, 3. Baskı, 1994, s. 49.

39 Martin Heidegger, “Heraklit”, Gesamtausgabe Band 55, s. 59.
40 Heidegger, Herakleitos üzerine yazdığı Gesamtausgabe Band 55’te “hiç batmayan” olarak Physis’ten 

şunu anlar: “Saf açılma/doğma olan physis ne sadece daha dar bölgede bizim tarafımızdan doğa olarak 
adlandırılan soyutlamadır, ne de karakteristik özellik olarak öncelikle insanlara ve tanrılara sonradan 
eklenen aktarmadır, aksine physis yeryüzü ve gökyüzü, deniz ve dağ, ağaç ve hayvan, insan ve tan-
rı’dan önce açılan/doğan ve açılan/doğan olarak belli bir dereceye kadar görünen olarak adlandırılır, 
böylece onlar bu bakımdan ‘varolan’ olarak adlandırılabilir. Physis’in ışığında Yunanlar için, bizim 
tarafımızdan doğa olaylarının akışı olarak adlandırılan şey öncelikle bu biçimde doğanın ‘açılması/
doğması’ görülebilir. Martin Heidegger, “Heraklit”, Gesamtausgabe Band 55, s. 88.

41 Martin Heidegger, “Aletheia”, Vorträge und Aufsätze, s. 275.
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Heidegger, olumsuz bir ifade olan “hiç batmayan”ı olumlayarak sürekli doğana, 
doğuş hâlinde olana ulaşır. Açıktır ki sürekli olarak ortaya çıkan şey hiç ortadan kalk-
maz, yani hiç batmaz. Peki hiçbir zaman batmayan, sürekli olarak ortaya çıkan, hep 
doğan nedir? Türkçe yanıtlarsak hep doğan “doğa”dır, Yunanca yanıtlarsak hep doğan 
ise “τὸ ἀεὶ φύον” (to aei phyon)’dur yani “φύσις” (physis)’tir.42 

“φύσις” (physis) özcüğünün kökenine baktığımızda köken, doğum, büyüme, doğa, 
yapı, doğal yer, meydana getiren kuvvet olarak doğa, evrende büyümenin ilkesi, temel 
töz, yaradılış, vs. anlamlarına sahip olduğunu görürüz.43 Buradan hareketle söylemek 
olanaklıdır ki ilkin “φύσις” (physis) doğmaya, büyümeye, hep süregitmeye, kesintisiz 
bir olup bitmeye ve varolmaya işaret etmektedir.

Heidegger, “φύσις” (physis)’in yukarıda saydığımız temel anlam bağlamlarını 
Herakleitos’un bu fragmanındaki hiç batmayana yüklemekte, tabiri caizse Herak-
leitos’un en azından bu fragman bağlamında doğrudan doğruya söylemediğini ona 
söyletmekte, aslında onun ‘doğa’dan “φύσις” (physis) söz ettiğini öne sürmektedir. 
Heidegger bu düşüncesini, yani Yunanlıların “φύσις” (physis)’i nasıl algıladığını, 
“φύσις” (physis)’ten ne anladığını bir başka metninde şöyle açıklar: “Grekler “φύσις” 
(physis)’i doğal fenomenler aracılığıyla değil, fakat bir başka yoldan öğrendiler. Var-
lığa dair temel bir şiirsel ve düşünsel tecrübeyle “φύσις” (physis) olarak adlandırmak 
zorunda kaldıkları şeyi keşfettiler. Onların sınırlı anlamda doğaya dair müphem bir 
fikir elde etmelerini sağlamış olan, bu keşifti. Dolayısıyla “φύσις” (physis) köken-
sel olarak yeri ve göğü, gezegeni ve kayayı, insanı ve hayvanı kuşatıyordu ve insan 

42 Sözlükler bize physis ile ilgili şunları söyler: “physis [ ], hē, I. 1. Köken; çoğunlukla kişilerle ilgili 
olarak, ‘doğum’, karşıtı thesei (evlat edinmeyle), 2. Büyüme, II. Büyümenin bir neticesi olarak bir kişi 
yada şeyin doğal biçimi veya yapısı 1. Doğa, yapı, 2. Dış biçim, görünüş, zihinde veya dışbiçimde, 3. 
Tıp üzerine yazanlarda, yapı, mizaç, b. Kemiğin veya eklemin doğal yeri veya konumu, 4. Zihin ile 
ilgili olarak, birinin doğası, karakteri, doğal kuvvetlerin baskısı, doğal mizacın kötülüğü, yani doğal 
eğilimlerini dizginlemek, b. Hayvanlarda içgüdü, 5. Çoğunlukla dolaylı anlatımlarda, bir taşı harekete 
geçirme isteği, onun doğal zayıflığı, III. Doğanın kurallı düzeni, doğanın akışı sırasında, doğal olarak 
büyüme, doğuştan hain, doğal terimden önce, doğa tarafından, doğal olarak, tükhē’nin karşıtı, doğal-
dır, b. canlılık biçiminde, henüz doğmamış olanların durumunun karşıtı, IV. Felsefede: 1. Meydana 
getiren (yaratan) kuvvet olarak doğa, evrende büyümenin (gelişmenin) ilkesi, Stoacılıkta teknik terim 
olarak, bitkilerde ve hayvanlarda çürümeyi önlemeye ve büyümeye neden olan iç ateş, 2. Temel töz, 3. 
Somut, yaradılış, ‘Doğa’, Xenophanes, Heraclitus, Gorgias, Epicurus ve benzeri filozoflar tarafından 
yazılmış eserlerin başlığı; 4. Pythag. İki’nin adı, V. Somut bir terim olarak, yaratık, sıklıkla topluluk 
anlamında, insanlık [insan türü], deniz yaratıkları, b. Bitkiler veya maddi tözlerle ilgili olarak, VI. Tür, 
çeşit, türler, bitkilerin doğal grubu veya sınıfı, VII. 1. Cinsiyet, 2. cinsiyetin özelliği, özellikle dişi 
organıyla ilgili olarak, testislerle (vajina ve anüs olarak anlaşılmalı)” Liddell, Henry George-Scott, 
Robert, A Greek English Lexicon.

43 “Hint-Avrupa dillerinde ortak eylem kökü büyümek, gelişmek anlamlarını taşır, ‘füo’ eylemi, başta 
bitkiler olmak üzere canlılar dünyasına ilişkin anlamını Yunanca da hep korumuştur, bu eylemden 
türeme ‘füton’ bizim ‘fidan’ın da kökeninde bulunur.” Tansu Açık, “Füsis Üzerine Birkaç Sözlüksel 
Tutamak”, Hasan Ünal Nalbantoğlu’na Armağan, Derleyenler: Adile Arslan Avar- Devrim Sezer, 1. 
Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2008, s. 136-137.
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tarihini insanların ve tanrıların bir eseri olarak; ve nihayetinde ve her şeyden evvel, 
kadere boyun eğmiş olarak bizzat tanrıları içine alıyordu. “Φύσις” (physis) ortaya 
çıkan güç ve onun etkisi altındaki kalıcı [hüküm süren] alan anlamına gelir. Ortaya 
çıkan ve hüküm süren bu güç, sınırlı atıl süre anlamında “Varlık” kadar “oluş”u da 
içerir. “Φύσις” (physis) saklılıktan yükselme, ortaya çıkma sürecidir ki onunla gizli 
saklı olan ilk kez ayakta durur hâle getirilir.”44

Heidegger’in Yunanlıların “φύσις” (physis)’ten ne anladığını ifade ettiği bu 
aktarımda “φύσις” (physis) ile “hiç batmayan” arasındaki bağ doğrudan doğruya gö-
rülebilmektedir. Heidegger, Yunanlıların bu “φύσις” (physis) anlayışından hareketle 
Herakleitos’un da benzer bir yaklaşıma sahip olduğunu, bu fragmanın aslında “φύσις” 
[physis]’in düşünüldüğü bir fragman olduğunu ileri sürer: “Herakleitos hiçbir zaman 
batmayanı düşünür. Grekçe düşünüldüğünde bu hiçbir zaman gizlenmişliğe girmeyecek 
olandır. Buna göre fragmanın söylemesi hangi alanda hareket etmektedir? O gizliliğin 
anlamına göre adlandırılır, çünkü hiçbir zaman gizliliğe girmez. Fragman aynı zamanda 
ve bütünüyle sürekli açılanı/doğanı söyler, bu sürekli açılan/doğan önceden ve her 
zaman süregiden bir açığa çıkmadır.”45

Heidegger’in Herakleitos’un bu fragmanındaki “hiç batmayan” ifadesinin fragman-
da sözü edilmese de “φύσις” (physis)’i işaret ettiğini, bu anlamda “φύσις” (physis)’in 
sürekli doğan olarak doğa diye anlaşılması gerektiğini gösterdik. Heidegger, Herak-
leitos’un bu fragmanını daha açık kılmak amacıyla onun bir başka fragmanını ele 
alır. Bu fragman yazımıza konu edindiğimiz 22B16 nolu fragmanına aksine “φύσις” 
(physis)’ten doğrudan bahseden 22B123 nolu fragmandır: “Doğa gizlenmeyi sever.” 
(φύσις δὲ καθ’ Ἡράκλειτον κρύπτεσθαι φιλεῖ / physis de kath’ Hērakleiton kryp-
testhai philei.)46

“Φύσις” (physis), sürekli varolan, sürekli doğan, sürekli olup-biten bir şeyken 
nasıl oluyor da gizlenmeyi seviyor? “φύσις” (physis), onu görmek, onu tanımak is-
teyenler için açıklıkta durmasına karşın gizli olmak onun eğilimidir ya da yapısında 
gizliliğe yönelme gibi bir özellik bulunmaktadır Heidegger’e göre: “Açılma/doğma 
zaten her zaman böylesi kendini kapatmayı sever… Böylece φύσις/physis (doğa) ve 
κρύπτεσθαι/kryptesthai (gizlenmek) birbirinden ayrılmamaktadır, aksine karşılıklı 
olarak birbirlerine dönmeye eğilimlidir. Onlar aynıdır.”47

44 Martin Heidegger, “Physis ve Varlık”, Heidegger, çeviren ve yayına hazırlayan: Ahmet Aydoğan, İs-
tanbul: Say Yayınları, 1. Baskı, 2008 s. 237; Martin Heidegger, Einführung in die Metaphysik, Max 
Niemeyer Verlag, 5. Baskı, Tübingen 1987, s.11-12.

45 Martin Heidegger, “Aletheia”, Vorträge und Aufsätze, s. 277.
46 Hermann Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker, Cilt I, 22B123. 
47 Martin Heidegger, “Aletheia”, Vorträge und Aufsätze, s. 278. Herakleitos’un 123 nolu fragmanında 

gizlenmek sözcüğü için kullanılan sözcük “krypto” (κρύπτω)’dur. Bu sözcük gizlenmek, saklamak, 
kapamak, örtmek, kendini saklamak anlamlarına gelmekle birlikte günümüz Batı dillerinde şifrelemek 
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Burada durup metnimizin başında bu fragmanın ilk elde bize sezdirdiği, çağrış-
tırdığı, düşündürdüğü soruları yineleyelim. Peki insanlar saklanamayacakları hâlde 
neden saklanmaya çabalıyorlar? İnsanlar durup dururken saklanır mı? İnsanlar neden 
saklanır ki? Peki insanlar ne yaptılar da saklanıyorlar? Metnimizin buraya kadarki 
bölümünde bu sorulara doğrudan, yeteri kadar açıklıkla cevap veremediğimizin far-
kındayız. Yine de söyleyebiliriz ki metne ilişkin yaptığımız çoğul okumalar fragmanda 
sözü edilen insanların saklanıp gizlendikleri bu “hiç batmayanın ne olduğu sorusuna 
verilen Tanrı, Zeus, Helios (Güneş), ateş, sonsuz ateş, dike (adalet), doğruluk, kader, 
zaman, logos yanıtlarının olanaklı ama Herakleitos’un düşüncesi bakımından yeterli ve 
doğru olmadığını gösterdi. Yine okumalarımız bize insanların saklanıp gizlenmelerinin 
yapıp etmeleriyle yani onların etik tutum alışlarıyla doğrudan doğruya bir bağlantısı 
olmadığını da gösterdi. Kanımızca Herakleitos’un burada sözünü ettiği şey daha çok 
onun insan ve doğa arasındaki ilişkiyi insanların kavrayamamasıdır. Peki öyleyse 
insanlar neden bu ilişkiyi kavrama konusunda yeterli olamıyorlar ya da insanların 
çoğu neden bu ilişkiden habersizmişçesine yapıp ediyorlar? Herakleitos’un buna 
verdiği yanıt kanımızca hem bu fragmanın içinde hem de başka fragmanlarında hem 
de onun insana ilişkin seçkinci tutumunda görülebilir. Bu fragmanın içindeki yanıt 
kanımızca şöyledir: “hiç batmayan” yani hep doğan, yani doğa’dan insanlar isteseler 
de istemeseler de saklanamazlar, sadece saklanıyormuş zannederler. Bildiğimiz gibi 
insanlar “kendilerine has bir düşünceleri varmış gibi yaşarlar”.48 Ya da şöyle; sürekli, 
her daim ve zorunlulukla doğanın içinde yaşasalar da “pek çoğu böyle şeylerle karşı-
laşsa da çoğunluk bunları anlamıyor, öğrenenler kavrayamıyorlar, kendilerine ise öyle 
görünüyor.”49 Ya da şöyle: “O onca yakın oldukları şeyden uzaklaşıyorlar ve her gün 
karşılaştıkları şeyler onlara yabancı görünüyor.”50

Yukarıdaki sorulara, yani insanların “hiç batmayan”la olan ilişkilerini nasıl dü-
zenlemesi gerektiğine yönelik derleyici, toplayıcı sorulara biz de yine Herakleitos’a 
başvurarak yanıt verelim, bu fragmanın yorumunu yine Herakleitos’un fragmanına 
kulak vererek kapatalım. Doğanın sadece herhangi bir varolanın yapısı olmadığını, 
bunu da içerecek bir biçimde bütün olup bitenlerin, meydana gelen ve yok olanların 
bütünü olarak, doğan büyüyen her şey olarak görecek olursak, önemli olanın doğa-
dan saklanmaya çalışmak değil onunla birlikte ve onun nasıl olup bittiğini anlamaya 
çalışarak yaşamak olduğunu bilmektir. Böylesi bir bilme iki biçimde gerçekleşebilir. 

ya da şifre bilim anlamlarına gelen kimi sözcüklerinde kökeninde durmaktadır: Crypto, die Kryptolo-
gie, Cryptography, Cryptologie. krypto (κρύπτω) sözcüğü bu bakımdan kendini örtmeye, kapamaya, 
göstermemeye yönelik eylemi ifade eder. Physis, kendini örtmeye, kapamaya, göstermemeye çalışsa 
da sürekli doğduğundan gizlilik, kapalılık sürekli olarak ondan yitip gidecektir diyebiliriz.

48 Hermann Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker, Cilt I, Fragman 22B2.
49 Hermann Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker, Cilt I, Fragman 22B17. 
50 Hermann Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker, Cilt I, Fragman 22B72. 
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Bunlardan birincisi mikrokosmos olan insanın kendi kendini bilmesi ve kendi kendini 
bilerek makrokosmos olan doğayı da bilmesidir. İkinci bilme ise her tek şeyi kendi 
doğasına göre ayırt edip onun nasıl olup bittiğini ortaya koymaktır. Açıktır ki bu iki 
bilme de filozof Herakleitos’un bilmesidir. Biz bir üçüncü bilmeyle, bilge Herakleitos’un 
doğayı nasıl bileceğimize ve nasıl davranacağımıza, “hiç batmayan” olarak doğa kar-
şısında saklanıp saklanmayacağımıza ilişkin yanıtını, yine onun bir başka fragmanında 
bularak bitirelim: “Bilgelik doğaya kulak vererek doğruyu söylemek ve yapmaktır.”51
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EBÛ’L-BERAKÂT EL-BAĞDÂDÎ’NİN KADER ANLAYIŞI

Tuna Tunagöz*

AN INDETERMINISTIC THEORY IN CLASSICAL AGES OF 
ISLAMIC PHILOSOPHY:

ABŪ AL-BARAKĀT AL-BAGHDĀDĪ’S CONCEPT OF FATE

ABSTRACT 
Fate, as a religious concept, is a reference to nondimensional relation between 
God who has knowledge, will, and power and human who has the same attri-
butes. In other words, it is a religious/intellectual origin of how capable human 
beings are or how capable they see themselves are. Because the primary field of 
interest both in philosophy and religion is God and human, the human freedom 
did not stay only within the religious limits. In fact, this problem attracted both 
believers’ and thinkers’ attention. Fate, in the context of Islamic thought, has 
primarily been a problem in Islamic theology (Kalām). With regards to Islamic 
philosophy, the problem owes to Avicenna, who committed to paper distinct tre-
atises about “al-qadar”, its being a special interest in that field. But the problem 
has been able to find the relevancy and comprehensiveness it deserves in Abū 
al-Barakāt al-Baghdādī’s writings. In this article, we will examine the conception 
of predestination of this independent philosopher. Having examined the religious 
and philosophical literature for many years, Abū al-Barakāt, ultimately reached a 
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completely authentic understanding of fate whose grounds are located in religious 
and philosophical sources.
Key words: Abū al-Barakāt al-Baghdādī, Fate, Greek Philosophy, Islāmic Phi-
losophy, Kalām

ÖZET
Dinî bir kavram olarak kader, bilgi, irade ve güç sahibi Tanrı ile yine aynı sıfatlara 
sahip insanın boyutları müphem ilişkisine bir atıftır. Bir başka deyişle, insanın ne 
kadar muktedir olduğunun veya kendini ne kadar muktedir gördüğünün inançsal/
düşünsel kökenidir. Ne var ki Tanrı ve insan, hem felsefenin hem dinin temel ilgi 
alanı olduğundan, insan özgürlüğü konusu sadece dinî sınırlar içerisinde kalmamış; 
hem dindarın hem düşünürün ilgisini çekmiştir. Kader, İslâm düşüncesi bağla-
mında, öncelikle kelâm ilminin bir problemi olmuştur. İslâm felsefesinde özel bir 
ilgi alanı olmayı ise bu konuda müstakil risaleler yazan İbn Sînâ’ya borçludur. 
Fakat felsefi anlamda hak ettiği ilgiyi ve kapsamlılığı, ancak Ebû’l-Berakât el-
Bağdâdî’nin kaleminde bulabilmiştir. Makalemizde de bu bağımsız filozofunun 
kader anlayışı incelenecektir. Dinî ve felsefi literatürü uzun yıllar boyunca incele-
yen Ebû’l-Berakât, nihai olarak, dayanakları dinî ve felsefi kaynaklarda yer alan 
özgün bir kader anlayışına ulaşmıştır.
Anahtar kelimeler: Ebû’l-Berakât el-Bağdâdî, kader, Yunan Felsefesi, İslâm 
Felsefesi, kelâm.

...
Giriş

İnsan özgürlüğü sorunu İslâm ile ortaya çıkmış bir sorun değildir. Tanrısal ve 
insanî irade, insanın yapabileceklerinin sınırı, fiillerindeki etkenler gibi konular eski 
çağlardan beri düşünürlerin gündemi arasında kendisine yer bulmuştur. Konu felsefi 
açıdan, her şeyin zorunlu sebep-sebepli ilişkisi çerçevesinde gerçekleşmesi anlamında 
“determinizm”;1 olan biten her şeyin yüce bir güç tarafından zorunlu olarak gerçek-
leştirilmesi anlamında “fatalizm”2 kavramları içerisinde işlenmiştir.

İlkçağ felsefe tarihinde Parmenidēs, Hērakleitos, Empedoklēs, Leukippos ve 
Dēmokritos determinist;3 Aristotelēs ılımlı determinist;4 Stoacılar fatalist olarak yo-

1 Bkz. A. Baki Güçlü ve dğr., Felsefe Sözlüğü, s. 189; Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, s. 429.
2 Bkz. Cevizci, Felsefe Sözlüğü, s. 1644.
3 Bkz. Ahmet Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi, c. 1, s. 195-96, 238-39, 269-74, 328-30; Cevizci, İlkçağ 

Felsefesi Tarihi, s. 98-99, 108-09; W. Thomas Jones, Klasik Düşünce: Batı Felsefesi Tarihi, c. 1, s. 
146-49.

4 Bkz. Aristotelēs, Fizik, 198b-200b, s. 83-93; David Ross, Aristoteles, s. 100-01; Arslan, İlkçağ Felsefe 
Tarihi, c. 3, s. 189-92.
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rumlanmaktadır.5 Aristotelēs felsefesi ile Yeni Eflatunculuğu harmanlayan Meşşâî 
müslüman felsefeyi de ılımlı determinist olarak yorumlamak mümkün gözükmektedir.6

el-Fârâbî ve İbn Sînâ kaza ve kaderi, daha çok, mevcutların İlk’ten nasıl çıktığı, 
aralarındaki hiyerarşi, evrendeki düzen, ilâhî inayet ve kötülük konuları bağlamında bir 
detay olarak işlemiştir. Allah-âlem ilişkisine “yaratma” nazarıyla bakmasına rağmen 
el-Kindî de bu çizgiden uzakta değildir. Bu üç filozofun kaza-kader konusuna özel bir 
önem atfettiklerini ve bir çözüm ürettiklerini söylemek güçtür. Netice itibariyle her üç 
filozof da cebrî görüşe yakın bir anlayışa ulaşmıştır.7

Kader konusuyla özel olarak ilgilenen ve fikir üreten düşünürlerden birisi de 
makalemizde görüşlerini inceleyeceğimiz Ebû’l-Berakât Hibetullâh b. ʻAlî b. Melkâ 
el-Bağdâdî’dir (ö. 547/1152). Ebû’l-Berakât kader anlayışını –çok büyük ihtimalle– üç 
eseri içerisinde takdim etmiştir. Bunlardan birincisi, Kitâbu’t-Tefsîr adıyla, klasik biyo-
bibliyograflarımızdan sadece Ẓahîruddîn el-Beyheḳî tarafından zikredilen,8 Tanah’ın 
Kôhelet (Vâiz) kitabına yazdığı şerhtir. el-Bağdâdî’nin, öğrencisi İsḥâḳ b. İbrâhîm b. 
Ezrâ’ya yazdırdığı şerhin ayet kısmı tamamen, şerh kısmı ise Arap harfleriyle İbran-
cadır. Eserde, varlık, oluş, kötülük, kaza ve kader gibi meselelere temas edilmektedir. 
St. Petersburg’da (1767) eksik ve Oxford Bodleian Kütüphanesi’nde (Pococke-274) 
tam bir nüshası olan yazmanın bazı parçaları Samuel Poznanski tarafından Abu-l-
Barakât Hibat-Allah’s Arabischem Kommentar zu Kohelet adıyla;9 dört seçme metni 
de Shlomo Pines tarafından Le-Ḥêḳer pîrûşô şel Ebû’l-Berakât el-Bağdâdî el Sêfer 
kôhelet: Erbaʻah tekstîm10 adıyla neşredilmiştir.11

5 Bkz. Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi, c. 4, s. 333-34, 345; Cevizci, İlkçağ Felsefesi Tarihi, s. 466, 470-73; 
Jones, Klasik Düşünce, c. 1, s. 499-502.

6 “Mutlak nedenlerin bilgisi, nedenli şeylerin nedenlerinin olduğu bilgisinden sonra oluşur. Nitekim biz, 
nedenlilerin varlığının varlıkta kendilerinden önce gelen şeylerle ilişkili olduğu olumlamasıyla, ne-
denli şeyler için nedenlerin varlığını olumlamadıkça, mutlak nedenin varlığı da herhangi bir nedenin 
varlığı da akılda zorunlu olmaz. Duyuya gelince, o sadece ardışıklığa yöneltir. İki şey art arda geldi-
ğinde, onlardan birisinin neden diğerinin nedenli olması zorunlu değildir. Duyu ve tecrübenin ortaya 
koyduğu şeylerin çokluğu nedeniyle nefiste oluşan kanaat kesin değildir. Öğrendiğin gibi, sadece, 
çoğu kez varolan şeylerin doğal ya da seçimli olduğunu bilmekle (kesinlik mümkündür.) Bu, gerçekte, 
nedenleri olumlamaya ve nedenlerin varlığını kabule dayalıdır. Bu ise ilksel açık bir şey değildir. Tam 
tersine gözlemdendir. Sen bu ikisi arasındaki farkı öğrenmiştin. ‘Sonradan meydana gelenlerin bir 
ilkesi vardır.’ gibi kendinde açık olana aklın yakın olması, kendinde açık olmayı gerektirmez.” İbn 
Sînâ, eş-Şifâʼ: el-İlâhiyyât, c. 1, s. 8.

7 Bkz. F. Aḥmed ed-Desûḳî, el-Kaḍâʼ ve’l-Ḳader fî’l-İslâm, c. 3, s. 183, 385-87. Geniş bilgi için bkz. 
Mahmut Kaya, “Meşşâiyye”, DİA, c. 29, s. 395-96; “Kindî”, c. 26, s. 45-49, 51-52; “Fârâbî”, DİA, c. 
12, s. 154-55; Ali Durusoy, “İbn Sînâ”, c. 20, s. 324-28.

8 Ẓahîruddîn el-Beyheḳî, Tetimmetu Ṣıvâni’l-Ḥıkme, s. 125.
9 S. Abraham Poznanski, “Mitteilungen aus Handschriftlichen Bibelkommentaren”, Zeitschrift für Heb-

räische Bibliographie, 16 (1913), s. 32-36.
10  Shlomo Pines, “Le-Ḥêḳer pîrûşô şel Ebû’l-Berakât el-Bağdâdî el Sêfer kôhelet: Erbaʻah Tekstîm”, 

Terbits, 33 (1964), s. 198-213; Beyn Maḫşevet Yisraʼîl li-Maḫşevet ha-ʻamîm: Meḫḳarîm be-Toldot 
ha-filosofyah ha-Yehudit, Kudüs: Mosad Bialîḳ, 1977, s. 68-83.

11 Bkz. Moritz Steinschneider, Die Arabische Literatur Der Juden, s. 184; Poznanski, “Mitteilungen aus 
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İkincisi, sadece muasır Yahudi araştırmacılar tarafından zikredilen12 ve muhteme-
len kayıp13 Risâle fî’l-Ḳaḍâʼ ve’l-Ḳader isimli eseridir. Üçüncüsü ise 1938-39 yılları 
arasında Suleymân en-Nedvî ve Şerafeddin Yaltkaya tarafından Haydarabad’da neş-
redilen; mantık, fizik ve metafizik ciltlerinden oluşan temel eser el-Kitâbu’l-Muʻteber 
fî’l-Ḥıkmeti’l-İlâhiyye’dir.

Tefsîru Kitâbi Kôhelet14 henüz tam olarak neşredilmediği, İbranca olduğu ve el-
Kitâbu’l-Muʻteber’deki görüşlere göre kapalı ve ayrıntısız olduğu için15 içerisindeki 
konuyla ilgili birkaç yoruma Shlomo Pines’in aracılığıyla değineceğiz.16 Risâle fî’l-
Ḳaḍâʼ ve’l-Ḳader’in elimizde olmaması, doğal olarak herhangi bir inceleme ihtima-
lini ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca, bu risalenin, el-Kitâbu’l-Muʻteber’in kaza-kader 
bahsinin eski bir versiyonu olması ihtimal dahilindedir. Çünkü el-Kitâbu’l-Muʻteber, 
el-Bağdâdî’nin tüm birikiminin ürünüdür ve vefatına yakın bir tarihte, eski felsefi 
notlarının derlenip geliştirilmesiyle oluşmuştur.17 Dolayısıyla, her iki eserin de el-
Kitâbu’l-Muʻteber tarafından ihata edileceği hemen hemen kesindir. Bütün bu sebep-
lerden ötürü, Ebû’l-Berakât’ın kaza ve kader hakkındaki düşüncelerini ağırlıklı olarak 
son eseri üzerinden inceleyeceğiz.

Ebû’l-Berakât, el-Kitâbu’l-Muʻteber’de, konuyu, özel olarak açılmış iki fasılda 
incelemektedir. Düşünür bu ansiklopedik eserin üçüncü cildi içerisinde “Kaza ve Kader” 
adındaki sekizinci fasılda, kaza ve kaderin kelime ve ıstılah manasını irdelemekte, daha 

Handschriftlichen Bibelkommentaren”, s. 32; Max Schloessinger, “Hibat Allah Abu al-Barakat b. 
‘Ali b. Malka (Malkan) al-Baladi”, The Jewish Encyclopedia, c. 6, s. 384; Cecil Ruth (ed), “Hibat 
Allah, Abu Al-Barakāt (Nathanel) Ben Ali (Eli) Al-Baghdādī”, Encyclopaedia Judaica, c. 8, s. 461; 
Tzvi Langermann, “Al-Baghdadi, Abu’l-Barakat”, Routledge Encyclopedia of Philosophy, s. 638; eṭ-
Ṭayyib, el-Cânibu’n-Naḳdî, s. 51.

12 Steinschneider, Die Arabische Literatur Der Juden, s. 184; Ruth, “Hibat Allah”, s. 462.
13 eṭ-Ṭayyib, el-Cânibu’n-Naḳdî, s. 51.
14 Poznanski’nin kullandığı St. Petersburg nüshasının başlığında eser, İbranca harfleriyle Arapça Tefsîru 

Kitâbi Kôhelet adıyla anılmaktadır: “Be-şimḫa Raḥmana (.) Tefsîru Kitâbi kôhelet min imâlî (imlâʼi) 
seyyidina el-ʻalîm (el-ʻâlim) el-imâm el-muʻteber seyyidi’l-ʻulemâ ve’l-ḥıkme evḥadi’z-zemân Ebî’l-
Berakât Hibetillâh bin ʻAlî eṭâlʼAllahu beḳâʼeh.” (Poznanski, “Mitteilungen”, s. 32). Bodleian yaz-
masının katalog kaydı ise, “Pîrûş ketûvîm le-Ebû’l-Berakât el-Bağdâdî (Kôhelet)” şeklindedir. Esere 
atıfta bulunan yegâne klasik yazar el-Beyheḳî ise eserden “ve lehû teṣânîfu kesîra misle Kitâbi’l-
Muʻteber ve Kitâbi’n-nefs ve’t-tefsîr ve ğayri ẕâlik.” (Onun, Kitâbu’l-Muʻteber, nefs ve tefsir kitabı ve 
başka pek çok eseri vardır.) diyerek bahsetmektedir. (el-Beyheḳî, Tetimme, s. 125). Son iki kaynaktan 
tam bir isim çıkmadığından, biz bu eserden, uygulama birliği ve netlik sağlamak adına, St. Petersburg 
yazmasına uyarak Tefsîru Kitâbi Kôhelet ismiyle bahsedeceğiz.

15 Pines, “Studies in Abu’l-Barakāt Al-Baghdādī’s Poetics and Metaphysics”, Scripta Hierosolymitana, 
c. 6, s. 191.

16 Pines’in İngilizce yorumları, “Studies in Abu’l-Barakāt Al-Baghdādī’s Poetics and Metaphysics” içe-
risinde yer almaktadır. Bu eser, Pines’in yukarıda künyeleri verilen neşirlerden daha önce yayımlan-
dığı için, yazar Oxford Bodleian Kütüphanesi’ndeki tam nüshanın (Pococke-274) varak numaralarını 
kullanır ve eserden, “Commentary on Ecclesiastes” (Vâiz Kitabı Şerhi) ismiyle bahseder.

17 eṭ-Ṭayyib, el-Cânibu’n-Naḳdî, s. 48; Wilferd Madelung, “Abu’l-Barakāt al-Baḡdādī”, Encyclopaedia 
Iranica, c. 1, s. 266.
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sonra düşünce tarihinde bu konu bağlamında yapılan yorumları özetlemektedir. “Kaza 
ve Kader Hakkında Muteber Görüş” adını taşıyan dokuzuncu fasılda ise klasik kader 
teorilerindeki problem ve açmazlara temas ederek onları eleştirmekte ve kendisine ait 
kaza-kader teorisini izah etmektedir.

1. Kaza ve Kaderin Sözlük ve Istılah Anlamları

Ebû’l-Berakât’a göre, kaza kelimesinin yaygın anlamı, “dönüşü olmayan kesin 
hüküm ve emirdir.” Kesin hüküm içeren cümleye “ḳaḍiyye” denmesi de bu bağlam-
dadır. Kader ise, takdir kelimesinden türetilmiştir. Takdir, öncelikle ve esas olarak 
ölçüler; ikincil olarak ölçülebilen şeyler için kullanılır. Esas kullanım için cismi; 
onun uzunluğunu, genişliğini, derinliğini örnek vermek mümkündür. İkincisi için ise 
cisimlerdeki ölçülebilen beyazlık ve siyahlığı… Takdir, mecazî olarak artan-azalan 
sıcaklık ve soğukluk; ahlâk ve bilgi gibi ölçü ve ölçülebilir olmayan şeyler için de 
kullanılabilmektedir.18

el-Bağdâdî, bu filolojik tahlillerden sonra ıstılahî mânayı irdelemeye geçer. Ona 
göre, kaza ve kader kelimeleri insanlar tarafından, Yüce Allah’ın bilgisi ve hükmünde 
yer alıp oluş-bozuluş âleminde olmuşlar ve olacaklar veya feleklerin ve yıldızların 
hareketleri doğrultusunda gerçekleşmişler ve gerçekleşecekler anlamında kullanılır. 
Bunlardan kaza, “ister geçmiş ilâhî bilgide ister feleklerin hareketinde yer alsın tümel 
hüküm (emr)” anlamına gelir. Kader ise, “mevcutlara dağıtılmak suretiyle bu tümel 
hükmün belirlenmesidir (taḳdir)”. Böylece olacakların kim/ne için olacağı, ne zaman 
gerçekleşeceği; miktarı, niteliği, mekânı, uzak ve yakın sebepleri; var edeceği iyilik, 
kötülük, mutluluk ve mutsuzluk belirlenmiş olur.19

el-Bağdâdî’nin kaza ve kaderin kullanımına dair yaptığı özet, felsefi ve kelâmî 
ekollerin yaklaşımlarının bir sentezidir. Filozof bu ekollerin görüşlerine eserinin ile-
riki sayfalarında özel olarak temas edecektir. Diğer taraftan, yapmış olduğu kaza ve 
kader tanımının özünde, Eşʻarî kelâmcıların kaleminden çıkan ve Meşşâî filozoflarca 
da takip edilen tanım yer almaktadır.20 Konumuz olmamakla birlikte, bu husus Ebû’l-
Berakât’ın, bu kavramları tam aksi yönde kullanan Mâtürîdî kelâmı21 ile temasının 
olmadığına dair bir gösterge olarak okunabilir.22

18 Ebû’l-Berakât el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber fî’l-Ḥıkmeti’l-İlâhiyye, c. 3, s. 180.
19 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 180.
20 Bkz. el-Eşʻarî, Kitâbu’l-Lumaʻ fî’r-Radd ʻalâ Ehli’z-Zeyğ ve’l-Bidaʻ, s. 81; el-İbâne an Uṣûli’d-

Diyâne, s. 151; el-Curcânî, Muʻcemu’t-Taʻrîfât, s. 146, 149; el-Bâḳıllânî, Kitâbu Temhîdi’l-Evâʼil ve 
Telḫîṣı’d-Delâʼil, s. 365–69; el-İnṣâf fî-Mâ Yecibu İʻtiḳâduh ve Lâ Yecûzu’l-Cehlu bih, s. 146-49. Ay-
rıca bkz. İbn Sînâ, eş-Şifâʼ: el-İlâhiyyât, c. 2, s. 414; “Kitâbu’l-Mubâḥasât”, Arisṭû ʻınde’l-ʻArab, s. 
233; Oluş ve Bozuluş, s. 108.

21  Bkz. el-Mâturîdî, Kitâbu’t-Tevḥîd, s. 500-01; en-Nesefî, Tabṣıratu’l-Edille fî Uṣûli’d-Dîn, c. 2, s. 311.
22 Bu tespiti destekleyecek üç kanıt bulabiliriz: Birincisi, el-Bağdâdî’nin biyografisini anlatan kaynaklar-
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Ebû’l-Berakât, bu bilgileri verdikten sonra, kaza ve kader arasındaki farklılığı 
bir örnekle netleştirmeye çalışır. Tüm bu tanımlamaları ve izahları yaparken dildeki 
genel kullanımı takip ettiğini, fakat üzerinde fikir yürüttüğünü de eklemektedir. Ona 
göre, kaza, Allah’ın, kendisinin ve meleklerinin23 ilminden dolayı, geçmiş ilminde (fi 
ʻılmihi’s-sâbıḳ) insanların ölümüne hükmetmesidir (ḳaḍâ). Kader ise kazanın tafsilatıdır 
(tafṣîlu ḳaḍâʼih). Allah kaderle bu insanların ömürlerini, ecellerini, yaşam sürelerindeki 
farklılıkları, bunların yakın ve uzak sebeplerini belirler (ḳaddera). Böylece Zeyd, 100 
yaşındayken yaşlılıktan dolayı doğal biçimde filan yerde, filan tarihte ölmüş olur. Amr 
ise bir hastalıktan dolayı 50 yaşındayken filan yerde ve filan tarihte.24

Öyleyse, el-Bağdâdî nazarında kaza, genel, tümel ve ezelî hüküm iken; kader, 
kazanın tikel hadislere gerekli tüm detaylarıyla tatbikidir. Verdiği örnekten gidersek 
kaza, insanların ölümlü varlıklar olmasına hükmetmek; kader her bir insanın nerede ve 
ne şekilde ve ne zaman öleceğini belirlemektir. Yani kaza –deyim yerindeyse– zihinde, 
kader dış dünyada gerçekleşmektedir. Sonraki pasajların birisinde kaderi, kazanın 
yenilenmesi (teceddud) olarak takdim eder.25 Dolayısıyla, filozofumuz tarafından 
yapılan kaza ve kader tanımının ve bu iki kavrama yaklaşımın, özü itibariyle Eşʻarî 
düşünceden farklı olmadığı rahatlıkla söylenebilir.

2. Düşünce Tarihinde Kader Teorileri

Ebû’l-Berakât, konunun kavramsal çerçevesini ortaya koyduktan sonra felsefi-
kelâmî birikimde kaza ve kadere dair yaklaşımları ana hatlarıyla özetler. Bu esnada, 
alışılan üslubunu devam ettirerek hiçbir ekolün, düşünürün ve eserin adına yer ver-
mez. Kitabın geneline sirayet eden bu yaklaşımın el-Kitâbu’l-Muʻteber’i kullanışsız 
bir düşünce tarihi kitabı yapacağı kesindir. Lakin filozofumuzun böylesi bir endişesi 
bulunduğuna dair en küçük bir emare de bulunmaz. Çünkü kendi ifadesine göre, sa-

dan hiçbirisinin, onun Mâtürîdiliğin tesis edildiği Buhara, Semerkand, Tirmiz, Nesef gibi ilim merkez-
leriyle temasından bahsetmemesidir. İkincisi, el-Bağdâdî’nin, kendisinden önce vefat eden el-Mâturîdî 
ve Ebû’l-Muʻîn en-Nesefî gibi Mâtürîdî kelâmının temsilcilerinin fikirlerine el-Kitâbu’l-Muʻteber içe-
risinde rastlayamamamızdır. Üçüncüsü, Ebû’l-Berakât üzerindeki kelâmî etkinin kısmen el-Cuveynî, 
çoğunlukla el-Ğazzâlî’den yani Eşʻarî kelâmından kaynaklanmasıdır. Üçüncü madde için bkz. Tuna 
Tunagöz, “Ebû’l-Berakât el-Bağdâdî’de Tanrı Düşüncesi”, s. 169, 267.

23 Bu ifade, el-Bağdâdî’nin semavî akılları melekler olarak yorumlayan ve onlara var edici bilgi atfeden 
Meşşâî anlayıştan etkilendiğini göstermektedir. el-Bağdâdî başka bir yerde de ay üstü âlemi, suret-
lerin kaynağı olan ezelî, melekî ve ilâhî âlem olarak tasvir eder. el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, 
c. 3, s. 205-06. Karşılaştırma için bkz. el-Fârâbî, Kitâbu’s-Siyâseti’l-Medeniyye, s. 32; İbn Sînâ, 
“Fî’l-Ḥudûd”, Tisʻu Rasâʼil fî’l-Ḥıkme ve’ṭ-Ṭabîʻiyyât, s. 89; “Fi Aḳsâmi’l-ʻUlûmi’l-ʻAkliyye”, Tisʻu 
Rasâʼil, s. 113-14.

24 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 181-82.
25 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 187-88.
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dece düşüncelerle, onların doğruluğu ve yanlışlığı ile ilgilenmektedir.26 Dolayısıyla, 
okuyucu, el-Bağdâdî’nin zikrettiği ve eleştirdiği fikrin kime ait olduğunu ve hangi 
eserde zikredildiğini kendi birikimi ve çabasıyla bulmak zorundadır.

Öncelikli ilgisi kaderi kabul edip bunun üzerine yorum yapanlar olduğu için, dü-
şünür, kaza ve kaderi inkâr edenlerin fikirlerine uzun uzadıya yer vermez.27 İlerleyen 
sayfalarda sadece birkaç tespit ekler: Bu fikrin sahipleri kadim Yaratıcı fikrini reddetmiş; 
olmuş ve olacak her şeyi, yaptığını bilmeyen tabiatlara, rastlantıya, şansa ve rastlantı 
ile şansa dayanan sevgi (meḥabbe) ve üstünlüğe (ğalebe) irca etmişlerdir.28 Aralarında 
–kendisinin reddettiği–29 bölünmeyen cüzler fikrini benimseyenler de (asḥâbu’l-eczâʼ 
elletî lâ tetecezzâ) bulunmaktadır. Onlara göre, atomlar hareket eden maddi; sevgi ve 
üstünlük de rastlantı ile şansa dönük fail sebeplerdir.30

Ebû’l-Berakât’a göre, kaza ve kaderi kabul edip bu hususta fikir üretmiş olanlar 
ana hatlarıyla ikiye ayrılmıştır. Filozofumuzun bu taksiminde, değerlendirmesine esas 
olan husus, kaza ve kaderin kapsamı ve ilâhî bilgiyle ilişkisi olarak göze çarpmaktadır:

1. Birinciler, kaza ve kaderin var-yok, olmuş-olmamış her şeyi kapsadığını söy-
lerler. Bunlar kendi arasında ikiye ayrılır: 

a. İlk grup, kaza ve kaderi Allah’ın bilgisine nispet eder. Bunlara göre Allah, ezelî 
bilgisiyle olmuş, olacak her şeyi bilir. Âlemdeki her şey bu bilgiye göre var ve yok 
olur. O’nun bilgisi, tümel ya da tikel her şeyi kuşatır. Bir şeyin çokluğu, azlığı, zama-
nı, mekânı takdire uygun olarak gerçekleşir. İster büyük ister küçük olsun bir şeyin 
varlığı, yokluğu, oluşu ve bozuluşu İlk’in bilgisi olan ilk bilgiye göre gerçekleşir. Tüm 
zaman dilimlerinde her ne var ise O’nun bilgisinde ve levh-i mahfûzda mevcuttur.31 

el-Bağdâdî, bu ekolü gerçek mânada kaderci olanlar şeklinde anar (el-ḳaderiyyûn 
ḥaḳḳan).32 Muʻtezilî anlayışla mukayesenin ardına eklendiğine göre, belli ki bu tavsif, 
aynı zamanda kelâmî literatürdeki polemiğe bir atıf ve tercihtir. Bilindiği gibi, Ehl-i 
Sünnet kelâmcıları tarafından, “Kaderîler bu ümmetin Mecûsîleridir.”33 hadisinin 

26 Bkz. el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 1, s. 4.
27 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 183.
28 Bu görüş İlkçağ’da Empedoklēs tarafından ileri sürülmüştür. Bkz. Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi, c. 3, 

s. 269-74; Cevizci, İlkçağ Felsefesi Tarihi, s. 109-13; Jones, Klasik Düşünce, c. 1, s. 44-45.
29  el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 2, s. 23, 25; c. 3, s. 196.
30 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 193. Karşılaştırma için bkz. Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi, c. 

1, s. 316-38; c. 4, s. 109-13, 118-19, 124; Cevizci, İlkçağ Felsefesi Tarihi, s. 125-31, 446-50; Jones, 
Klasik Düşünce, c. 1, s. 119-20, 129-32.

31 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 181. Karşılaştırma için bkz. el-Eşʻarî, Kitâbu’l-Lumʻa, s. 
61–91; el-Bâḳıllânî, Kitâbu Temhîd, s. 342; el-Ğazzâlî, Tehâfutu’l-Felâsife, s. 198; el-Maḳṣadu’l-
Esnâ: Şerḥu Esmâʼillâhi’l-Ḥusnâ, s. 68-69; er-Râzî, el-Meṭâlibu’l-ʻÂliye mine’l-ʻIlmi’l-İlâhî, c. 5, s. 
22-23.

32 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 182.
33 Ebû Dâvûd, Sunen, “Kitâbu’s-Sunne” 16, (4692), s. 511; Aḥmed b. Ḥanbel, Musned, (5584), c. 9, s. 

415; (6077), c. 10, s. 152.
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içeriğine gönderme yapılarak Muʻtezile’ye “el-Ḳaderiyye” denmiş;34 Muʻtezile ise 
bunun esasen insanların tüm fiillerini kader içerisinde değerlendirenlere yakıştığını 
söylemişti.35 Görünen o ki el-Bağdâdî, mezhebî diyalogları bir kenara bırakarak “el-
Ḳaderiyye” ismini Eşʻarîliğe vermektedir.

Bu grup, el-Bağdâdî’nin tespitiyle, dinî etkenlerle yorum yapanlardır. Zira onlar 
kaza ve kaderi Allah’ın bilgisine ve belirlemesine nispet ederler.36 İlâhî bilgiyle iliş-
kilendirmeyenler ise düşüncelerini özetleyeceğimiz aşağıdaki gruptur:

b. Ebû’l-Berakât’a göre bunlar, kaza ve kaderin Allah’ın bilgisiyle ilişkisini 
tümüyle koparıp olan bitenleri tümüyle feleklerin ve yıldızların hareketlerine irca 
ederler. Büyük-küçük her ne var ise onların oluşu, niteliği, zamanı, mekânı sürekli 
ve tekdüze bu hareketle ilişkilidir.37 Onlara göre, kevnî hadiseler ezelî mevcutların 
zorunlu nedenlileridir. Nedensellik dolayısıyla, onlardan kaynaklanır, onlara giderler. 
Bu ezelî ve ebedî mevcutlar, hâdis şeylere ezelî varlıkları ile bizzat neden olamazlar. 
Aksine, bu neden olmayı dairesel hareketleri ile sağlarlar. Bu hareketliler varlık ve 
devamlılıkları yönüyle kadim; hareketlerinin cüzlerinin sonradan oluşması bakımından 
hâdistirler (el-ḥavâdisu’l-ḳadîme).38

Bu ezelî mevcutların devamlı hareketlerinden dolayı, hem sürekli olmayan şey-
ler varolur hem de mevcut olanların bazıları yok olur. Böylece evrende bir değişim, 
yenilenme, oluş ve yok oluş ortaya çıkar. Onlar kazayı, felek ve yıldızların hızlı veya 
yavaş, fakat sürekli hareketlerinin etkinliği olarak yorumlarlar. Kader ise genel olan 
kazanın tafsilidir. Her ne olacaksa, parçalara, mekânlara, zamanlara ve şahıslara; 
az-çok, eksik-fazla, güçlü-zayıf biçimde, nedensellik çerçevesinde kader ile ulaşır.39

el-Bağdâdî, “Bunlar arasında şeriatların getirdiğini inkâr edenler de vardır.” 
diyerek bazı temsilcilerindeki ilhadî temayüle dikkat çeker. Öyle ki, onlara göre, fe-

34 el-Mâturîdî, Kitâbu’t-Tevḥîd, s. 500-04; en-Nesefî, Tabṣıratu’l-Edille, c. 2, s. 359; el-Eşʻarî, Kitâbu’l-
Lumaʻ s. 90; ʻAbdulḳâhir el-Bağdâdî, el-Farḳ Beyne’l-Fıraḳ, s. 115; el-Bâḳıllânî, Kitâbu Temhîd, s. 
362; eş-Şehristânî, el-Milel ve’n-Niḥal, c. 1, s. 56.

35 el-Kâḍî, Şerḥu’l-Uṣûli’l-Ḫamse, s. 772-75.
36 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 183.
37 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 181.
38 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 189. 
39 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 189. Ayrıca bkz. el-Bağdâdî, Tefsîru Kitâbi Kôhelet, Oxford 

Bodleian, Pocock-274, vr. 30a (Pines, “Studies”, s. 191’den naklen). Bu yorum özü itibariyle Aristotelēs 
felsefesinden kaynaklansa da el-Bağdâdî’nin, bu tezi Aristotelēs’e nispet edilmiş Yeni Eflatuncu apok-
rif metinlerle harmanlamış olduğuna dikkat etmek gerekir. Karşılaştırma için bkz. Aristotelēs, Fizik, 
257a-58b, s. 369-71, 375; Metafizik, 994a, 1071b-75b, s. 147, 497-522; Gökyüzü Üzerine, 301a, s. 189; 
Ross, Aristoteles, s. 99-102, 116-22, 210-19; Aleksandros, “Maḳâletu’l-İskender el-Afrûdîsî fî’l-Ḳavl 
fî-Mebâdiʼi’l-Kull bi-Ḥasebi Raʼyi Arisṭâṭâlîs el-Feylesûf”, Arisṭû ʻınde’l-ʻArab, s. 255, 267-68, 274-
75; Plotinos, The Enneads, s. 380-81, 400-02, 415-19, 434-42; Tâsûʻâtu Eflûṭîn, s. 436-37, 457-59, 
473-77, 495-504; “Esûlûcyâ Arisṭâṭâlîs”, Arisṭû ʻınde’l-ʻArab, s. 74-83, 134-42, 158-64; “Kitâbu’l-
Îḍâh fi’l-Ḫayri’l-Maḥḍ”, el-Eflâṭûniyyetu’l-Muḥdese ʻınde’l-ʻArab, s. 34-42; “Risâle fi’l-ʻİlmi’l-
İlâhî”, Arisṭû ʻınde’l-ʻArab, s. 170-81; Zerrin Kurtoğlu, Plotinos’un Aşk Kuramı, s. 69-78.
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leklerin ve hareketlerinin sonuçları olan hadiselerde, Tanrı’nın ve kulların beğenme 
ve beğenmemeleri söz konusu olamaz. Her ne olmuş ve ne olacaksa, sırf yıldızların 
hareketlerinden dolayıdır. İnsanların mutluluk ve mutsuzlukları feleklerin ve yıldızların 
hareketlerinden başka bir nedene bağlanamaz. Dolayısıyla, mutluluk ve mutsuzluğun 
nedeni olarak dini görmek doğru değildir. Çünkü dinî emirlere uyanlar içerisinde 
mutsuz olanlar olduğu gibi, uymayanlar içinde de mutlu olanlar vardır.40

el-Bağdâdî’ye göre, her şeyi kapsayan kaza ve kaderi Allah’ın geçmiş bilgisine 
dayandıranlar ile feleklerin ve yıldızların hareketlerine atfedenlerin arasını birleştirenler 
de olmuştur. Bunlara göre, Allah’ın geçmiş bilgisi her şeyi içermektedir. Bunların arasın-
da feleklerin, yıldızların hareketleri ve bu hareketlerin gerekleri de vardır. Dolayısıyla, 
feleklerin ve yıldızların hareketleri Allah’ın emir ve takdiri içerisinde yer almaktadır.41

2. el-Bağdâdî’ye göre ikinciler, olan bitenlerin Allah’ın bilgisi içerisinde oldu-
ğunu kabul etmekle birlikte, kaza ve kaderi bütün her şeye teşmil etmeyip dinî emir 
ve yasaklar bağlamındaki insan fiillerini bu kapsamın dışında tutarlar. Onlara göre, 
ilâhî hikmet, kaza ve kaderle, olmuş ve olacak şeyleri tamamlamış ve bunları zorunlu 
kılmıştır. Dinî emir ve yasaklarla ilgili şeyleri ise zorunlu kaza ve kaderin dışında, 
imkân boyutunda bırakmıştır. Böylelikle, insanın irade ve seçimi sınırlanmamış; itaat 
eden sevabı, isyan eden cezayı hak etmiştir. Uhrevi ödül ve cezanın, bir zulüm ve/
veya abese dönüşmemesi için bu böyle olmalıdır. Çünkü Allah, kesin kaderiyle günaha 
zorladığı insana ceza vermekten de itaate zorladığı insana ödül vermekten de yücedir. 
Eğer dinî emir ve yasaklar kaza ve kader içerisinde yer alırsa, herhangi bir dinî işi 
yapmak veya yapmamak insanın elinde olamaz. Bu durumda, Allah’ın dinî emir ve 
yasaklardan dolayı insanları ödüllendirmesi ve cezalandırması anlamsız, saçma ve 
adaletsiz olur.42 

el-Bağdâdî, mütevazı bir dille, “zikrettiğimiz ekollere ait olanlar dışında bir görüş 
duymadık.”43 diyerek bu konudaki birikiminin sınırını çizer. Bu fikirlerin merciinden 
açıkça bahsetmemesine rağmen, ilgili görüşlerin hangi ekollere ait olduğu, hem satır 

40 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 183. Karşılaştırma için bkz. el-Ğazzâlî, el-Munḳıẕ mine’ḍ-
Ḍalâl, s. 584; Fayṣalu’t-Tefriḳa Beyne’l-İslâm ve’z-Zendeḳa, s. 26, 58-60; el-Mâturîdî, Kitâbu’t-
Tevḥîd, s. 102, 140-43; el-Bağdâdî, Kitâbu Uṣûli’d-Dîn, s. 319-21; el-Meleṭî, et-Tenbîh ve’r-Radd ʻalâ 
Ehli’l-Ehvâʼ ve’l-Bidaʻ, s. 92-95; Hayrani Altıntaş, “Dehriyye”, DİA, c. 9, s. 107-09; Melhem Chokr, 
İslâm’ın Hicrî İkinci Asrında Zındıklık ve Zındıklar, s. 163-81.

41 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 182. Karşılaştırma için bkz. el-Kindî, Rasâʼilu’l-Kindî el-
Felsefiyye, c. 1, s. 226, 236, 246-47, 257-61; el-Fârâbî, Kitâbu Ârâʼi Ehli’l-Medîneti’l-Fâḍıle, s. 61-62, 
76-79; Kitâbu’s-Siyâseti’l-Medeniyye, s. 33-33; İḫvânu’ṣ-Ṣafâʼ, Rasâʼilu İḫvâni’ṣ-Şafâʼ ve Ḫullâni’l-
Vefâʼ, c. 2, 123-24, 126-28; c. 3, s. 197, 237, 352, 517, İbn Sînâ, eş-Şifâʼ: el-İlâhiyyât, c. 2, s. 358-60, 
363, 402-04; “er-Risâletu’l-ʻArşiyye”, Mecelletu Maʻhedi’l-Maḫtûtâti’l-ʻArabiyye, s. 88-91, 101-06; 
“Risâle fî Sirri’l-Ḳader”, Mecmûʻu Resâʼili’ş-Şeyḫi’r-Raʼîs, s. 2.

42 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 181-82. Karşılaştırma için bkz. el-Kâḍî, Kitâbu’l-Mecmûʻ 
fî’l-Muḥîṭ bi’t-Teklîf, c. 1, s. 140-41; el-Muğnî fî Ebvâbi’t-Tevḥîd ve’l-ʻAdl, c. 6/1, s. 289; c. 8, s. 322-
23; el-Ḫayyâṭ, Kitâbu’l-İntiṣâr ve’r-Radd ʻalâ İbn er-Râvendî el-Mulḥıd, s. 65-66.

43  el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 192.
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aralarındaki işaretlerden hem de felsefi-kelâmî literatürden anlaşılabilmektedir:
Bizim “a” diye kategorize ettiğimiz ekolün Eşʻarîlik; “2”nin de Muʻtezile olduğu 

açıktır. el-Bağdâdî’nin “kaza ve kaderi kabul eden, bunları Allah’ın bilgisine nispet 
etmede iştirak edip bunların kapsamında ihtilaf eden iki mezhep arasında sürekli bir 
ihtilaf ve uzun bir tartışma vardır.” 44 yorumu bu tespiti ayrıca teyit etmektedir.

el-Bağdâdî, “b”yi anlatırken onların kaza ve kaderin Allah’ın bilgisiyle ilişkisini 
tümüyle kopardıklarında bahseder ve görüşlerine el-Kitâbu’l-Muʻteber’in ilim bahsinde 
uzun uzadıya değindiğini belirtir.45 Onun ilgili bahiste görüşlerini eleştirdiği kimseler 
ise Aristotelēs ve takipçileridir.46 Peripatetiklerin ılımlı da olsa determinist olmaları 
ve deist Tanrı tasavvuruna sahip olmaları bu tespiti doğrular. Fakat el-Bağdâdî, bir 
diğer yerde “b”dekilerden bazılarının dinin getirdiklerini reddettiklerini belirtir. İslâm 
felsefesinde, Yeni-Eflatuncu apokrif metinlerin çoğunlukla Aristotelēs’e atfedildiğini 
ve bu metinlerin Aristotelēs’i olduğundan daha “teistik” gösterdiğini göz önünde 
tutarsak el-Bağdâdî’nin Aristotelēs ve Peripatetikleri ilhadi eğilimlerle suçlamayaca-
ğını varsayabiliriz. Dahası, yine el-Bağdâdî’nin Aristotelēs’e, sözü edilen metinlerin 
etkisinde kalarak “yaratma” (ḫalḳ)47 ve “sudûru”48 beraber izafe ettiğini düşünerek 
bu varsayımı güçlendirebiliriz. Öyleyse, filozofun tasvirine göre, kaderi astronomik 
hareketlere bağlayanlar arasındaki “olumlu figürlerin” Aristotelēs ve takipçileri oldu-
ğu söylenebilir. “Olumsuz figürlerin” ise literatürde “Dehriyye” ve/veya “Zenâdiḳa” 
genel ismiyle anılan, ortak özellikleri Yaratıcı’nın varlığını inkâr edip O’nun rolünü 
gök cisimlerine veren ve âlemi ezelî-ebedî kabul eden kişiler olması mümkündür.49 Bu 
durumda, “a” ile “b”yi bağdaştırmaya çalışanlar, felsefi ve dinî birikimle yakın ilişki 
kurduklarına göre, Müslüman Meşşâî filozoflar olarak teşhis edilebilir. 

Filozof, kaza ve kaderi tamamen inkâr edenler arasında ise Empedoklēs’i ve atom-
cu doğa filozoflarını ön plana çıkarmaktadır. Bilindiği gibi, atomculuk Antik Yunan 
felsefesinde Leukippos ve Dēmokritos tarafından; Hellenistik dönemde ise Epikouros 
ve Lucretius tarafından temsil edilmiştir. Epikouros ile onun görüşlerini nakleden ve 
geliştiren Lucretius’un el-Bağdâdî tarafından bilindiğine tanıklık edecek bir veriye sahip 
değiliz. Muasır bazı araştırmalarda Epikouros atomculuğunun İslâm düşüncesine sızdığı 
yorumu yapılmış ise de50 bunun Epikouros ve el-Bağdâdî irtibatı adına bir kesinlik 
üreteceğini söylemek güçtür. İslâm düşüncesinde daha yaygın olarak bilinmelerinden 
dolayı, filozofumuzun Antik dönem atomcuları Leukippos ve Dēmokritos’u kastetme 

44 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 182.
45 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 181.
46 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 74, 84.
47 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 74.
48 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 150.
49 Bkz. bkz. el-Ğazzâlî, el-Munḳıẕ mine’ḍ-Ḍalâl, s. 584; Fayṣalu’t-Tefriḳa, s. 26, 58-60.
50 Pines, Mezhebu’ẕ-Ẕerra ʻInde’l-Muslimîn, s. 74, 94-96; Alnoor Dhanani, “The Physical Theory of 

Kalām”, s. 191-92. 
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ihtimalini daha güçlü buluyoruz. Fakat el-Bağdâdî’nin aksine, atomcuları ateist değil; 
politeist ve materyalist olarak nitelemek daha doğru gözükmektedir.51 

Ebû’l-Berakât’ın kaza ve kader hakkında görüş belirtenlerle ilgili olarak verdiği 
bilgileri aşağıdaki şekilde tablolaştırmak mümkündür:

1. Kaza ve Kaderi Kabul Edenler 
 1.1. Kaza ve Kaderin Kapsamını Sınırlamayanlar

        1.1.1. İlâhî Bilgiye Atfedenler (Eşʻariyye)
        1.1.2. Astronomik Hareketlere Atfedenler 

     1.1.2.1. Dini inkâr etmeyenler (Aristotelēs, Plotinos ve Şarihler)
     1.1.2.2. Dini inkâr edenler (Dehriyye, Zenâdika)
        1.1.3. İlâhî Bilgi ve Astronomik Etki Görüşünü Mezcedenler 
           (el-Kindî, İḫvânu’ṣ-Ṣafâʼ, el-Fârâbî, İbn Sînâ)
 1.2. Kaza ve Kaderin Kapsamını Sınırlayanlar (Muʻtezile) 

2. Kaza ve Kaderi Kabul Etmeyenler
 2.1. Empedoklēs
 2.2. Atomcular (Leukippos, Dēmokritos; belki Epikouros, Lucretius)

Fark edileceği üzere, filozofun kaza ve kader hakkında yorum yapanlara nispet 
ettiği görüşlerin çoğu, sahiplerinin fizik, metafizik ve Allah-âlem ilişkisine dair görüş-
lerinin yoruma tâbi tutulmuş bir özetidir. Bunun böyle olması doğaldır. Fakat bu bir 
yönüyle, ilgili yorumların el-Bağdâdî’nin süzgecinden geçerek izah edildiği ve öznel-
leştirilebileceği anlamına da gelir; görünüşe göre, öyle de olmuştur. Örneğin, filozof 
Sünni kelâmın kaderi reddetmekle suçladığı52 Muʻtezile’yi kaza ve kaderi kabul edip 
bunu ilâhî bilgiye irca edenler olarak tasnif etmektedir. Fakat gerçekte, Muʻtezile’nin 
kader anlayışı ilâhî bilgi değil, ilâhî adalet üzerine bina edilmektedir. Nitekim Kadı 
ʻAbdulcebbâr, Muʻtezilî seleflerine uyarak insan fiillerinin Allah tarafından belirlen-
diği fikrini reddetmiş ve kaderi “beyan”, kazayı ise “bir şeyi bitirmek, sonlandırmak, 
gerektirmek, bildirmek, haber vermek”53 şeklinde izah etmiştir.

Empedoklēs ve atomcuları açıkça ateist ilan etmesi de bir diğer örnek olarak 
verilebilir. el-Bağdâdî ayrıca, çoğu filozofun bugün bizim Determinizm bağlamında 
değerlendirdiğimiz görüşlerini, Fatalizm bağlamında değerlendirmektedir. Elbette ki 
sorun, el-Bağdâdî’nin bu modern kavramları niçin yerli yerinde kullanmadığı değildir. 
Bilakis, konuyu kendi kader teorisinin merkezinde yer alan ilâhî bilgi bağlamında 
kategorize ederek indirgemeci bir tahlile tâbi tutmuş olmasıdır. Bu da doğal olarak 
detaylarda sıkıntılar üretebilmektedir. Dolayısıyla, felsefe ve kelâm tarihi kaynaklarına 
dair karşılaştırmalarımız, el-Bağdâdî’nin bilgi aktarımlarının büyük çoğunlukla doğru 

51 Bkz. Epikouros, “Menoikeus’a Mektup”, Mektuplar ve Maksimler, s. 33-36, 39; Jones, Klasik Düşün-
ce, c. 1, s. 122; Weber, Felsefe Tarihi, s. 37.

52  Bkz. el-Mâturîdî, Kitâbu’t-Tevḥîd, s. 305; el-Bağdâdî, el-Farḳ Beyne’l-Fıraḳ, s. 114-15; eş-Şehristânî, 
el-Milel ve’n-Niḥal, c. 1, s. 56.

53  el-Kâḍî, Şerḥu’l-Uṣûli’l-Ḫamse, s. 77-72.
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olduğu, tahlil ve tasniflerinin bir kısmının ise yeniden değerlendirilebileceği şeklinde 
bir sonuç elde etmemize olanak sağlamıştır.

Buraya kadar el-Bağdâdî’nin kaza ve kaderi nasıl anladığını ve kendisinden ön-
ceki literatürü nasıl değerlendirdiğini görmüş olduk. Şimdi, Ebû’l-Berakât’ın orijinal 
olduğunu düşündüğümüz kader teorisini incelemeye başlayabiliriz.

3. Karşıt Görüş: Ebû’l-Berakât el-Bağdâdî’nin Kader Teorisi

Öncelikle, bu teorinin Ebû’l-Berakât el-Bağdâdî tarafından diğer teoriler üzerinde 
düşünmek ve onlardaki sıkıntıları ortadan kaldırmak üzere formüle edilmiş olduğunu54 
ve onun tarafından “mutlak hakikat” olarak takdim edilmediğini belirtmek gerekir. 
Faslın daha ilk satırında “şu an itibariyle ulaştığımız sonuç” vurgusuyla, doğruluğuna 
inandığı teorinin mutlaklığını sınırlayan bir dil kullanmasına rağmen, metnin içerisinde 
herhangi bir tereddüt sezilmez. Fakat bu giriş cümlesi, elbette hem fikrî bir ihtiyatın 
hem de genel bir reddiyenin habercisidir: 

Düşünme ve değerlendirmenin, şu an itibariyle bu konuda ulaştırdığı yere gelince, o ön-
cekilerin koyduğu temel üzerine bina edilen sözden başkadır. Biz bunun hem temellerine 
(uṣûl) hem de ayrıntılarına (furûʻ) karşı çıkıyoruz.55 

Bir diğer önemli husus, Ebû’l-Berakât’ın kelâmî boyutları ağır basan kaza ve 
kader tartışmasını öncelikleri bağlamında işleyip daha felsefi bir düzleme taşımasıdır. 
Bundan dolayı ilgili fasıllarda, “ḫalku’l-efʻâl” (fiillerin yaratılması), “kesb-iktisâb” 
(fiilleri kazanma), “kudra-istiṭâʻa” (fiile yönelik güç), “tevlîd-tevellud” (fiilin bir 
diğer fiile sebep olması), “hidâye-ḍalâle” (Allah’ın olumlu-olumsuz yönlendirmesi), 
“ḥusn-ḳubh” (fiillerin güzelliği-çirkinliği), “ṣalâḥ-aṣlah” (Allah’ın en iyiyi yapıp 
yapmama sorumluluğu), “ecel” (ömür süresi) gibi kavramlar etrafında deveran eden 
kelâmî tartışmaları bir kenara bırakmaktadır. İlâhî bilgi, irade ve kudret ile kaza-kader 
ilişkisi, kaza ve kaderin kapsamı, insan özgürlüğü ve sorumluğu filozofun temel ilgi 
alanlarıdır. Bunları da “ʻilm”, “irâde-meşîe”, “ḳudra”, “ḳaḍâʼ”, “ḳader”, “taḳdîr”, 
“imkân”, “vucûb-ıḍṭırâr” gibi kavramlar çerçevesinde tartışır. 

el-Bağdâdî asla ilişkin itirazında, kaza-kaderin ilâhî bilgiyle olan ilişkisini ele 
alır; ilmin edilgen bir sıfat olduğuna ve bilinene tâbi olacağına vurgu yapar. Ona göre, 
bilginin oluşabilmesi için öncelikle, bilinen şeyin varolması gerekir. Çünkü bilen, 
bildiği şeyi, bildiği şeyin varoluşundan sonra bilir. Sonsuz, kendindeki imkânsızlıktan 
dolayı bilinebilir ve kuşatılabilir değildir. Buradaki imkânsızlık, bilene (ʻâlim) ve güç 

54 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 192.
55 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 187.
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yetirene (ḳâdir) ilişkin değildir; aksine bilinene (maʻlûm) ve güç yetirilene (maḳdûr) 
ilişkindir. Dolayısıyla, ezelî ilâhî bilgi ile ilişkili ezelî hükmün tüm detaylarıyla her 
oluşa, her mekâna ve her zamana uzanması imkânsızdır: 

Bir bilenin bilgisinin, hâlihazırda varolan, daha önce var fakat şu an varolmayan, daha sonra 
oluşacak ve varolacak olan her şeyi olduğu gibi kuşatması, kendinden dolayı imkânsızdır 
ve güç yetirilebilir değildir. “Allah bunları kuşatmaz.” sözü, O’nun bilgisinde bir eksikliği 
ve yetersizliği gerektirmez. Çünkü engel, bilinen yönündendir; bilen yönünden değil! Zira 
bilgi, sadece, bilinenin bilendeki varlığıyla oluşur. Varlık, sonluyu kuşatmazken; nicelik 
olarak sonsuz olanları, oluş vaktinde var, oluştan önce ve sonra yok olan sonsuzları nasıl 
kuşatabilir? Bu, kendinden dolayı imkânsızdır. Böyle bir hükmün gerekliliği muhâldir. 
Öyleyse, Allah’ın bilgisine muhâl nasıl nispet edilebilir? Bunu O’ndan tenzih eden ve O’nun 
için imkânsız addeden kimse nasıl kınanabilir? Yüce Allah’ın kudreti ve bilgisi, sadece; 
geçip giden şeylerden, hâlen mevcut olanlardan ve olup devam edenlerden dilediği her 
şey için, dilediği gibidir ve dilediği şekildedir. Bunlar O’nu aciz bırakmaz, onları bilmek 
O’na ağır gelmez. Bilgisi onları kuşatmıştır ve onlara kudret ve kuşatış olarak yeter!56 

el-Bağdâdî’nin bu tezinin madûmu (yok) bilinir addeden ve bu sebeple “şeyʼ” 
ve “sâbit” ismiyle anan Muʻtezilî57 ve Tanrı’nın gelecek dahil her şeyi bildiğini ifade 
eden Muʻtezilî, Eşʻarî (ve Mâtüridî) teze muhalif olduğu açıktır.58 Fakat bu yorum, el-
Bağdâdî’nin, ilâhî bilgi konusunda Meşşâîleri takip ettiği şeklinde de anlaşılmamalıdır. 
Çünkü el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber’in ilâhiyat cildinin birinci makalesinde, 14-19. 
fasıllarda, Tanrı’nın tikelleri bilmesi tartışmasına odaklanarak ilâhî bilgiyi çok detaylı 
biçimde incelemiş; sonuç itibariyle Eşʻarî kelâmının ilâhî bilgi anlayışı paralelinde 
görüşlere ulaşmıştır. İlgili fasıllardaki görüşler şunlardır:

1. İlim sıfatı, Allah’ın zâtından ayrı, tüm mevcutların Allah tarafından bilinme-
sini sağlayan ezelî bir sıfattır. Allah bir şeyi, bilinebilir durumdaysa bilir; bilinebilir 
durumda değil ise bilmez.59

2. Allah’ın bilgisi, Aristotelēs’in tasvir ettiği gibi zâtına veya İbn Sînâ’nın tasvir 
ettiği gibi zâtı dışındaki tümellere özgü değildir. Allah, zâtını, zâtı dışındaki tümelleri 
ve tikelleri bilir.60

3. Allah, tikelleri zaman, mekân, şekil ve konum olarak her nasıllarsa öyle bilir. 
Onlar değişince yeni durumlarını da bilir.61

4. Allah’ın tikelleri bilmesi, O’nun ilmî suretlere konu olmasını ve onlardan 

56 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 187.
57 el-Kâḍî, Şerḥu’l-Uṣûli’l-Ḫamse, s. 175-76, 179.
58 el-Kâḍî, Şerḥu’l-Uṣûli’l-Ḫamse, s. 160; el-Ğazzâlî, el-İḳtiṣâd fî’l-İʻtikâd, 99-100; el-Mâturîdî, 

Kitâbu’t-Tevḥîd, s. 102; en-Nesefî, Tabṣıratu’l-Edille, c. 1, s. 156.
59 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 75, 104.
60 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 74-86.
61 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 83-86.
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etkilenmesini gerektirmez.62

el-Bağdâdî kader bahsinde ise Allah’ın bilgisinin, bilinenin varlığına tâbi olduğu 
hususunu vurgulamakta ve detaylandırmaktadır. Daha bir modern dil kullanırsak el-
Bağdâdî, Tanrı’nın önbilgisinin olduğunu, fakat bu önbilginin bazı istisnalara sahip 
olduğunu anlatmak istemektedir. Kendisi böyle bir teşebbüste bulunmadığından, onun 
bu yorumunu daha iyi anlayabilmek için, Allah’ın cisimsel tikelleri bilmesini, insan 
nefsinin bilgi nesnesiyle karşılaşıp doğrudan bilmesiyle mukayese ettiği ve tüm cisimsel 
şeylerin bilgisini Allah’a izafe ettiği satırlardan destek almamız gerekir.63 Dolayısıyla 
ona göre, Tanrı bir şeyi en geç oluşumunda bilmektedir.

Yukarıdaki alıntı, Tanrı’nın geleceği bilmediği şeklinde anlaşılmaya müsait olduğu 
için, bu destek eksikliği el-Bağdâdî adına önemli bir ihmaldir. Muhtemelen, önceliğini 
ilâhî bilgiyi açıklamaya değil, insan özgürlüğü adına geniş bir zemin oluşturmaya 
verdiğinden bazı detaylara –muhtemelen bilerek– temas etmemiştir. Dolayısıyla, onun 
alıntıladığımız ifadesini, Tanrı’nın, ay altındaki bazı tikelleri oluşumu ile bildiği; ama 
sonuç itibariyle her şeyi bildiği şeklinde yorumlamak daha tutarlıdır.

Onun ilâhî bilgiye dair yaptığı bu iddialı ek yorum, elbette Allah’ın bilgisini mev-
cutlar ile sınırlamak anlamına gelir. Filozof, ayrıca, ilâhî önbilginin kapsamının dışına 
çıkardığı tikel şeyleri, ilâhî bilginin tümel-tikel her şeyi kapsadığı hükmüyle uzlaştırma 
adına herhangi bir teşebbüste de bulunmaz. Muhtemelen, yaptığı genel izah, bunların 
tikelliğine değil; önbilgiyle bilinebilir tikel olduğuna dair bir inkâr olduğu içindir.

Diğer taraftan, “Yüce Allah’ın kudreti ve bilgisi, sadece; geçip giden şeylerden, 
hâlen mevcut olanlardan ve olup devam edenlerden dilediği her şey için, dilediği gibi 
ve dilediği yerdedir. Bunlar O’nu aciz bırakmaz, onları bilmek O’na ağır gelmez. Bilgisi 
onları kuşatmıştır ve onlara kudret ve kuşatış olarak yeter!” kaydı fazlasıyla teistik 
bir kaçış noktası izlenimi vermektedir. Filozofun, “her şeyi bilen Allah” kabulünden 
uzaklaşmak ve profan bir yaklaşım sergilemek istemediği açıktır. Fakat aynı zamanda, 
Allah’ın geleceği bildiğini ifade eden ayetleri64 görmezden gelmek gibi bir durumla da 
karşı karşıyadır. Bütün bunlar el-Bağdâdî’nin, Allah’ın mutlaklığı ile insan özgürlüğü 
denklemini sağlamaya çalışırken oldukça zorlandığına ve çeşitli gelgitler yaşadığına 
bir işaret olarak okunmaya müsaittir. Ayrıca, “bunu O’ndan tenzih eden ve O’nun için 
imkânsız addeden kimse nasıl kınanabilir?” cümlesi, bu düşüncesini çevresindekilerle 
paylaştığı ve en azından bazılarının bu yoruma karşı çıktığı şeklinde değerlendirilebilir.

Görünen o ki el-Bağdâdî, kökenleri Parmenidēs’e kadar uzanan, bilginin varlığa 

62 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 95-97, 143. Ayrıca bkz. Tunagöz, “Ebû’l-Berakât el-Bağ-
dâdî’de Tanrı Düşüncesi” s. 226-27.

63 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 81, 88-89.
64 Bkz. 6/el-Enʻâm: 59; 18/el-Kehf: 65-82; 26/eş-Şuʻarâʼ: 196-97; 27/en-Neml: 65; 30/er-Rûm: 2-5; 31/

Luḳmân: 72; 61/eṣ-Ṣaff: 6; 72/el-Cinn: 26-27.
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tâbi olduğu,65 gelecekteki sınırsız ihtimallerin önceden belirlenemediği66 ve sonsuz 
olanın bilinemeyeceği anlayışından67 hareket etmekte ve bu düşünceleri kaza-kader 
konusuna adapte etmektedir. Elbette, çoğunluk itibariyle zorunlu kader fikrine uzak 
yahudi kelam ve felsefesinin de bir başlangıç noktası olarak düşünülmesi mümkündür.68

Buraya kadar el-Bağdâdî adına anlattıklarımız, onun asla ilişkin itirazlarını oluş-
turur. Füruya ilişkin itirazlarına gelirsek, filozof bunların ilkinde tabii hadiseler ile 
iradi hadiseler arasındaki farklılığı vurgulamakta ve bunların bilinebilme boyutlarını 
tartışmaktadır. Ona göre, tabiatlar ve bu tabiatlara uygun olarak düzenli ve sürekli 
biçimde gerçekleşenler, değişiklik göstermediğinden Allah tarafından ezelî bilgiyle 
bilinirler. Düzenlilikleri de, bilenin sürekli bilmesini ve hükmün sabit olmasını sağlar. 
Fakat olumlu ve olumsuz faktörlerin etkisiyle, zamanlara, şahıslara, durumlara göre 
değişen ve sınırlanamayan iradi işlerde durum bundan farklıdır. Sınırlanamadıkların-
dan, tek bir bilenin bilgisi bunları kuşatamaz; kaza bunların öncesinde yer alamaz, 
kader bunlarla ilgili olarak yenilenemez. Kuşatılması imkânsız olan bu iradi şeylerde, 
Allah’ın kaza ve kaderi sadece O’nun dilediklerini kapsar.69

Öyleyse, el-Bağdâdî’ye göre kaza ve kader, her zaman ve her yerde asla değiş-
meksizin bir tarz ve şekilde cereyan etmekte olan doğal hadiselere ilişkindir. İradî 
fiillerle bağlantılı sonsuz alternatifleri kaza ve kaderin içerisine dahil etmek imkân 
dahilinde değildir. Aynı şekilde, nedensellik yoluyla birbirinden etkilenen fizikî ve 
iradi hadiselerden birleşik olan şeyleri de kaza ve kader kuşatmaz. Ne sadece iradeye, 
ne de sırf tabiata hamledilebilen; tabii ve iradi sebeplerin karışımıyla oluşan rastlantı 
(ittifâḳ) ve şansta da (baḫt) durum böyledir:

65 “Çünkü düşünülmesi mümkün olan, varolması mümkün olanla aynı şeydir.” Arslan, İlkçağ Felsefesi 
Tarihi, c. 1, s. 222.

66 “Olanın olduğu zaman olması, olmayanın olmadığı zaman olmaması bir zorunluluk. Ancak her olanın 
olması, her olmayanın olmaması zorunlu değil. (…) Dediğim, sözgelişi ‘yarın bir deniz savaşı olacağı 
ya da olmayacağı’ zorunlu, ama yarın bir deniz savaşının olması da zorunlu değil, olmaması da.” 
Aristotelēs, Yorum Üzerine, 19a, s. 10.

67 “Tikeller sonsuz olduğu için felsefe onları talep etmez. Çünkü tikeller sonlu değildir. Sonlu olmayan 
şeyi de bir bilgi kuşatamaz.” el-Kindî, Rasâʼil, c. 1, s. 124. “Sonsuz, sonsuz olması bakımından bili-
nebilir değildir. Sadece sınırlı-sonlu olan bilinebilir.” İbn Sînâ, el-Burhân min Kitâbi’ş-Şifâʼ, s. 176.

68 İnsan fiillerinin Tanrı tarafından planlandığı ve sonrasında insan tarafından uygulandığı düşüncesi 
yahudi düşüncesine genellikle uzaktır. Yahudi mezheplerinden Saddukîlere göre her şey talihin sonu-
cudur; kader yoktur, insan özgürdür. Essenîlere göre her şey kadere göre cereyan etmektedir. Ferisî-
ler ise Tanrı’nın olacakları bildiğini fakat insanın özgür olduğunu söylerler. Bkz. Pines, “Free Will”, 
Encyclopaedia Judaica, c. 7, s. 232; Isaac Broydé, “Free Will”, Jewish Encyclopedia, c. 5, s. 505-06; 
Broydé, “Predestination”, Jewish Encyclopedia, c. 10, s. 181; Dewey D. Wallace, “Free Will and 
Predestination: An Overview”, Encyclopedia of Religion, c. 5, s. 3203. Ḥasday Kreskas hariç yahudi 
filozoflar insanı özgür olarak kabul etmişlerdir. Fakat Mûsâ b. Meymûn dışındaki filozofların hemen 
hepsi, yıldızların insan seçimleri üzerindeki etkisine vurgu yapmıştır. Bkz. Yusuf Besalel, “Kaderci-
lik”, Yahudilik Ansiklopedisi, c. 2, s. 301.

69 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 187-88.
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Kaza ve kader, tekdüze işleyen tabii şeyleri kapsar; iradi şeyleri kapsamaz. Bilakis Allah’ın 
dilediği şey için, dilediği üzere, dilediği şeyde geçerlidir. Aynı şekilde, onlardan birleşmiş 
ve karışmış olanları da kuşatmaz. Birbirini takip etme ve birbirine sebep olmada iradi 
olanı ve tabii olanı kastediyorum. Rastlantı ve şans da böyledir. Bunlar mutlak biçimde 
ne iradeye ne de tabiata nispet edilebilirler. Aksine, birbirleriyle uyumlu iradi sebepler ile 
birbirleriyle uyumlu iradi ve tabii sebeplerin birleşimine (nispet edilebilirler). Hiç kimse 
onları amaçlayamaz, hiç kimse onları belirleyemez.70

el-Bağdâdî, rastlantı ve şanstan bahsederken, el-Kitâbu’l-Muʻteber’in, özellikle 
ikinci cildinde (fizik), ve kısmen üçüncü cildinde (metafizik) işlediği nedenler (ʻılel/
esbâb) bahsindeki anlayışını devam ettirir.71 Filozof, rastlantı ve şansın kaza ve ka-
derin içerisinde mutlak olarak yer alamayacağına dair, bir insanın bir yere gitmek 
üzere yola çıkan insanın oradan geçmekte olan bir akrep tarafından sokularak ölmesi 
örneğini vermektedir. Bu onun Tefsîru Kitâbi Kôhelet’te kullandığı örneğin aynıdır.72 
Ona göre, böylesi bir sonuç, ortak yöne hareket etme, ortak yerde buluşma, karşılaş-
maya uygun hızda gitme gibi pek çok faktörün birleşmesini gerektirir. İnsan ve akrep 
tarafından tasarlanan bir şey olmadığı için ise, bu hadisenin iradi veya zorunlu olarak 
gerçekleştiğini söylemek mümkün değildir. Çünkü rastlantısal sebepler düşünceye de 
tabiata da nispet edilemezler. Fakat her ikisinin hareketi, kendilerinden başka birisi 
tarafından da amaçlanmamıştır.73

 Ebû’l-Berakât’ın burada anlattıkları elbette, arızî sebep olarak nitelediği rast-
lantısal hadiselerin Allah tarafından belirlenmediğini izah etmeye matuftur. Fakat bu 
anlattıkları ve verdiği örnek baz alındığında, örneğin kazara meydana gelen ölümlerin 
Allah’ın iradesi içerisine girmediği gibi bir sonuç üretilebileceğini bildiğinden, sözleri-
nin hemen ardına tekrar tekrar “bilakis dilediğinde, dilediği gibi, dilediği zaman bunu 
Allah takdir eder.”74 gibi teistik endişesini/endişeleri tatmin etmeye çalışacak bir kayıt 
düşer; Allah’ı mutlak münezzeh olarak tasvir eder ve Allah tarafından “bilinememe, 
güç yetirilememe” gibi endişe doğuracak/rahatsızlık verecek olumsuzlukları ısrarla 
nesnelere yükler: 

Âlemin bütününün tek ve öncesiz bir Yaratıcısı vardır. O kendisinden önce ilke olmayan 
İlk İlke, kendisinin ötesinde gaye olmayan Nihaî Gaye’dir. Her şeyin ilkesidir. Onlar 
O’ndandır, O’na yönelir ve O’na dönerler. O, sayı, zât ve kavram olarak birdir. Şeylerden 
oluşmaz, şeylere bölünmez.75

O’nun kastının –her zerrenin oluşumunda, bir zerreyle, yerle ve zamanla karşılaşması 

70 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 188.
71 el-Bağdâdî ilgili yerlerde rastlantı ve şansı; maddi, sûrî, fail ve gâî sebeplerin yanına, zaman zaman 

ortaya çıkan tali sebepler olarak izah etmişti. Bkz. el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 2, s. 19.
72 Bkz. el-Bağdâdî, Tefsîru Kitâbi Kôhelet, vr. 33b (Pines, “Studies”, s. 191’den naklen).
73 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 188.
74 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 188.
75 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 193.
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gibi– mevcutların tüm cüzlerine yayılmasına gelince; bu, güç yetmeyeceğinden değil, 
kendindeki imkânsızlıktan dolayı olamaz!76

Temel bir ayrıma işaret ettiğinin farkında olan el-Bağdâdî, bu yorumlarından sonra, 
rastlantısal olayların kaza ve kader içerisinde yer aldığını söyleyenlerin ne dediğini 
bilmediğini veya doğruyu amaçlamadığını ifade eder. Bu elbette Eşʻarî kelâmcılara 
yönelik bir ithamdır: 

Rastlantısal olarak gerçekleşenlerin kaza tarafından kuşatıldığını ve kaderde yenilendi-
ğini iddia edenler, ya ne dediğini bilmiyordur ya da hakikati amaçlamıyordur. Üzerinde 
düşünülmemiş söz, söyleyenlerin kolayına gelir. Kaza ve kaderi Yüce Allah’ın geçmiş 
bilgisine irca edenlerin bilgisinde de asıl budur.77

Ebû’l-Berakât, tabii hadiseler ile iradi hadiseleri ontolojik ve epistemolojik ba-
kımdan birbirinden ayırdıktan sonra, füruya ilişkin ikinci itirazında, olan-bitenleri 
feleklerin ve yıldızların hareketlerine bağlayanları eleştirir. Bu görüş daha önce de 
zikredildiği gibi, kazanın, kaderin, oluşun, bozuluşun, mutluluğun ve mutsuzluğun 
feleklerin ezelî dairesel hareketleri vesilesiyle ortaya çıkmasını ifade etmekteydi.

el-Bağdâdî, bu izahtan rahatsızlığını, “bu önemli meselede ne güzel söz 
söylemişlerdir.”78 şeklinde alaycı bir dil kullanarak ve “en uç kader anlayışı” olmakla 
itham ederek belirtmektedir.79 Ayrıca ona göre, bu yorumu, “Allah bu hareketleri kaza 
ve kaderin orta sebebi olarak var etmiş ve yaratmıştır; doğal olarak onları ve onlardan 
dolayı olanları bilmekte ve takdir etmektedir.” diyerek, olan-bitenlerin geçmiş ilâhî 
bilgide yer aldığı anlayışıyla birleştirmek de doğru değildir.80

Filozofun öncelikli itirazı, tüm iradeleri, yıldızların hareketlerinin zorunlu sonucu 
olarak görmek üzerine yoğunlaşır. Hâdis iradelerin ezelî feleklerin ve yıldızların ezelî 
hareketine bağlı olarak ortaya çıktığı, dolayısıyla kaza ve kaderin içerisinde yer aldığı 
düşüncesini reddeder. Çünkü feleklerin ve yıldızların semavi hareketinin bir etkisi 
varsa da bu sınırlıdır. Allah’ın, meleklerin ve insanların iradi tasarrufları bu kapsamın 
dışında yer alır.81 Ayrıca, bu yaklaşım, insan fiillerini insan tabiatından kaynaklana bir 
fiil gibi görmek suretiyle, insan iradesi ile insan tabiatını da eşleştirmektedir. Hâlbuki 
irade ile tabiat birbirlerinden farklıdır.82

el-Bağdâdî, reddettiği bu teorideki “kadîm, hâdis bir gerektirici olmadan hâdise 
sebep olamaz.” tümel hükmüne (el-ḳaḍiyye el-kulliyye) katıldığını da belirtir. Bu, 

76 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 188.
77 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 188-89.
78 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 189-90.
79 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 190.
80 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 190.
81 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 190.
82 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 66.
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ilahiyat bahsinde Meşşâîliği, çoğunlukla el-Ğazzâlî vesilesiyle Eşʻarîlik lehine tadil 
etmiş filozofumuzun, Meşşâî filozoflarla ittifak noktalarından birisidir. Filozofun 
ezelî âlem anlayışı, Zorunlu Varlık olan Allah’ın zât olarak kadim; âlemin ise O’nun 
cömertliğinin gereği olarak kendisi tarafından “yaratılmış”, zât itibariyle hâdis, za-
man itibariyle kadim bir varlık olduğu şeklinde özetlenebilir.83 Bu sebeple kendisi de 
semavi hareketlerin, hareketlerinin sonuçlarından; zamansal olarak değil, neden olma 
anlamında zât olarak önce olduğunu düşünmektedir.84 

Biz filozofun el-Kitâbu’l-Muʻteber içerisinde uzun uzadıya anlattığı bu kıdem 
anlayışını bir kenara bırakıp konumuza dönelim.85 el-Bağdâdî, yukarıdaki astronomik 
izahın, iradenin oluşma sebeplerini anlama konusunda da yetersiz olduğunu düşünmek-
tedir. Çünkü iradenin (a) hafızada saklananlar ve hatırlanan şeyler, (b) “a” sayesinde 
devamlılık gösteren gerektirici (mukteḍî) ve engelleyici (ṣârif) sebepler, (c) “b”den 
kaynaklanan yenilenmiş (muteceddid) iradeler (d) “a”, “b” ve “c”ye sebep olan başka 
iradeler gibi pek çok sebebi bulunmaktadır.86

el-Bağdâdî, sözünü ettiği iradeyi öncelikle Allah ile meleklere izafe etmiş görün-
mektedir. Buradaki melek ilavesinin, kozmik akılları melekler olarak izah eden Meşşâî 
düşünce kaynaklı olduğu açıktır. Ona göre, Allah’ın ve meleklerinin iradeleri, “semavi 
hareketlerin gereklerine muhalefet eder. Onları artırır, azaltır; onlarla ilgili olmayan 
şeyi gerektirir; onlarla ilgili çoğu şeyi iptal eder.”87

el-Bağdâdî’ye göre, “cüz’î”88 beşerî iradeler de aynı şekilde hafızada saklananlar 
ve hatırlananlar sayesinde ortaya çıkarlar. Örneğin bir şey isteyene lütufta, iyilikte 
bulunulur veya ona kötü davranılır ve ondan intikam alınır. O da kendisine kötü 
davranana kötülük yapar veya onu affeder, onu bağışlar, ona iyilik yapar. Bunlardan 
sebebi bilinmeyenler de bilinenler de vardır. Bazen bir şey meleğin kalbe seslenmesiyle 
yapılır, bazen birisinin ayartmasıyla… İradelerin hepsi birbiriyle uyumlu da değildir. 
Bütün bunlar insan iradesinin bütünüyle feleğin hareketlerine göre şekillenmediğini 
gösterir. İnsan için durum böyleyken ilâhî irade için elbette farklı değildir.89

el-Bağdâdî bundan sonra, el-Kitâbu’l-Muʻteber’de ayrıntılı biçimde izah ettiği, 
hâdis ve yenilenen (muteceddid) ilâhî irade fikrine yeniden atıf yapmaktadır: “Biz 
ilâhî iradenin yenilenmediği görüşünü iptal etmiş ve O’nun tikelleri bildiğini kabul 
etmeyenlerin görüşünü reddettiğimiz yerde reddetmiştik.”90 Fakat burada ilgili yer 

83 Bkz. el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 28-35, 41-48.
84 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 190.
85 Ayrıntılı bilgi için bkz. Tunagöz, “Ebû’l-Berakât el-Bağdâdî’nin Hudûs Deliline Yönelik Eleştirileri”, 

s. 171-203.
86 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 190.
87 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 190.
88 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 176.
89 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 191.
90 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 191.
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konusunda belli ki yanılmaktadır. Çünkü düşünür bu fikri, cüz’iyyât tartışmasından 
çok daha önce (“Metafizik”, 1. Makale, 9. Fasıl), âlemin ezelîliği ile Allah’ın iradi ve 
sürekli yaratıcılığını uzlaştırmaya çabalarken ortaya atmaktadır. İlâhî iradeye cüz’iyyat 
bahsindeki teması ise çok sınırlıdır ve yaratmanın bilgi ile iradeden kaynaklanması 
bağlamındadır.91 Yazılı metnin tasnifinde ya da istinsahında hata olabileceği düşü-
nülebilirse de dokuzuncu faslın konu bütünlüğü ve teorinin yerli yerinde işlenişi bu 
ihtimali geçersiz kılacak güçtedir.

el-Bağdâdî’ye göre, “Bir, İlk ve Kadim” olan Yüce Allah, kadim ya da hâdis olsun, 
âlemde her ne var ise onun yaratıcısıdır. O’nun, cömertliğinde, yaratımında, mülkünde 
ve emrinde bir ortağı yoktur. O, kadîm varlıkları cömertliğinin devamıyla; hâdis şeyleri 
ise, irade edip yaratmak ve yaratıp irade etmek suretiyle aşamalı ve sıralı olarak yaratır. 
Yani, iradesi yaratmasını, yaratması da iradesini gerektirir. Örneğin, Allah, insanların 
atası olan Âdem’i yaratmak istemiş ve yaratmıştır. Cömertliği, Âdem’in varlığını, 
Âdem’in varlığı Havva’nın varlığını, her ikisinin varlığı da çocuğun varlığını gerektirmiş 
ve Allah çocuğu yaratmıştır. O, birbirini izleyen varlıklar hakkında, birbirini izleyen 
yaratımlarla cömertlik ve iradesini ortaya koymaktadır. Allah, irade edip cömertlik 
sergilemekte, cömertlik sergileyip irade etmektedir. Yani, hâdis varlıklar Yaratıcı’nın 
önceki ve sonraki cömertliğinden dolayı birbirlerinin varlığını gerektirmektedir.92

Allah dilediği şeyde dilediği gibi görür, işitir, ödüllendirir, cezalandırır, kızar, memnun 
olur, yönelir, uzaklaşır. Hiçbir neden O’na hükmedemez. Aksine o nedenlere hükmeder ve 
nedenlerle hükmeder. Âlemin bütününde bildiği ve muttali olduğu etken ve engellerden 
dolayı, olması gerekeni şeyi hikmeti doğrultusunda yeniler, değiştirir. Bu hususta O’nun 
bilmesini ve muttali olmasını engelleyecek bir perde ve engel söz konusu değildir.93

Ebû’l-Berakât’a göre, Allah’ın hâdis irade ve muratları fail ve gerektiren (muḳteḍî) 
olmak üzere iki sebebe dönüktür. Fail sebep, O’nun her şeyi olması gereken yere 
koymasını sağlayan mükemmel hikmetidir. Gerektiren sebep, onlar vesilesiyle fiil 
sergilediği, her zaman yenilenen kevnî durumları bilmesidir. O ihtiyaç sahiplerinin 
dualarını sözlü olarak duymak ister. Sonra bunları görür, duyar ve isterse hikmetine 
göre bu dualara karşılık verir.94 Dolayısıyla el-Bağdâdî’ye göre, Allah’ın kulların fiil-
lerini belirlememesi, hiçbir şekilde onları bilmediği ve onlarla ilgilenmediği anlamına 
gelmez. Aksine O, her tikel olayın farkındadır, onlar üzerinde etkindir. Kullarının 
dualarını işitmek O’nun merhametini celbetme ve onların ihtiyaçlarına cevap verme 
ihtimalini ortaya çıkarır. 

Ebû’l-Berakât bu açıklamalarından sonra tekrar ilâhî bilgiyi tasvir etmeye başlar. 
Ona göre, Allah olan biteni bilmektedir; fakat bir de O’nun görevlendirdiği, âlemde 

91 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 81.
92 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 45.
93 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 191.
94 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 191.
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olan bitenin farkında olan ve O’nun hikmetine göre hükmeden “melekler ve kimseler” 
vardır. Bunlar, irade sahibi insanlar gibi keyfî ve indî işler yapmazlar. Onların fiillerinin 
tümü feleğin hareketleri ilişkili değildir. Bunlar tabiatlarının muhalefet etmediği bir 
iradeyle iş yaparlar.95

el-Bağdâdî’nin kastettiği melekler, semavi akıllar olmalıdır. Akıllı varlıklara işaret 
eden “men” zamiriyle işaret ettiği kimselere gelince, bunların manevi olarak ilerlemiş 
seçkin kullar (evliyâʼ/ḫavâṣṣ) olması kuvvetle muhtemeldir. Tefsîru Kitâbi Kôhelet 
içerisinde bu yoruma mesnet teşkil edecek bir ifade bulabilmekteyiz: “Ne onun (insa-
nın) ne de diğerinin (akrebin) bilgisi bunu (rastlantısal karşılaşmayı) kuşatabilir. Buna, 
belirleyen Yaratıcı’yı ve yarattıklarından O’nun ifşa ettiği kadarıyla O’nun sırlarına 
erişenleri istisna ederek, tüm bilenlerin bilgisini ekleyebilirim.”96 Bu aynı zamanda 
onun tasavvufî eğilimlerinin Yahudilik döneminden başladığına dair bir göstergedir. 
el-Kitâbu’l-Muʻteber içerisinde de nefsin manevi güçlerinden ve akli bilgiyi aşan ve 
ondan üstün sezgisel bilgiden bahsetmektedir.97 

Tekrardan insan iradesinin kaynağı bahsine dönen el-Bağdâdî’ye göre, felek ve 
yıldızların insan iradesi üzerinde tamamen etkisiz olduğu da reddedilmelidir. Çünkü 
feleğin etkileri bazı zaman ve durumlarda iradelerin sebepleri durumuna geçer. Buna 
kışın soğuk havasının insanı yakıt tedarik etmeye ve sıkı giyinmeye sevk etmesini 
örnek vermek mümkündür. Soğuk hava feleğin hareketinden dolayı oluşur. Dolayısıy-
la, feleğin hareketlerinin iradi sebeplerin tek sebebi olması da iradi hadiselerle hiçbir 
ilişkisinin olmaması da doğru değildir. Rastlantısal olarak oluşan şeylerin durumu da 
bundan farksızdır. Hareket ve idraklerin amaçlanmamış karşılaşmalarıyla oluşup duran 
(dâimetu’l-ḥudûs) rastlantısal olaylar tümüyle kaza ve kaderin içerisinde değildir. 98 
Zaten bu rastlantısal durumlar, ezelî âlemde değil, oluş-bozuluş âleminde vuku bulur 
ve çoğunluğu oluşturmazlar. Bunlar, bazen muarızların, farkında olmadıkları çatış-
malarıyla; bazen de akrep ve insan gibi herhangi muarızın olmadığı biçimde meydana 
gelirler.99 Kısaca, bu hususta Peripatetik ve Meşşâî anlayışı takip eden el-Bağdâdî’ye 
göre, ayaltı dünyadaki rastlantısal olaylar belirlenememekte; ezelî ve mutlak manada 
determine olan ay üstü âlemde ise rastlantısal bir hadise bulunmamaktadır.

el-Bağdâdî buradan, insanlara çok farklı şekillerde ulaşan nimet-külfet bağlamında 
ilâhî adalete yöneltilecek eleştirilere, bir başka deyişle kötülük problemine bir çözüm 
için küçük bir teşebbüste bulunur. Ona göre, rastlantısal olarak gerçekleşenler, bütü-
nüyle kaza ve kaderin içerisinde yer almadığına göre; başa gelen her olumsuzluktan 
Allah’ı sorumlu tutmak mümkün değildir: 

95 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 191-92.
96 el-Bağdâdî, Tefsîru Kitâbi Kôhelet, vr. 33b-34a  (Pines, “Studies”, s. 191’den naklen).
97 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 124-26, 128, 138-40.
98 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 192. 
99 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 192.
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Böylelikle insanlar, hak edenlerin –ki Allah ve melekleri onlara karşılığını dünyada veya 
ahirette verecektir– hak ettiği nimetlerden alıkonmasındaki ya da hak etmedikleri hâlde 
kendilerine ulaşan sıkıntı ve zorluklardaki hikmeti anlamış olurlar.100

Filozof, esasa ve detaya ilişkin itirazları burada tamamlar; fakat eleştiri ve yo-
rumlarına devam eder. Şimdiye kadarki itirazları çoğunlukla kaza ve kaderin felsefi 
yorumuna yönelikti. Bu noktadan sonra ise kelâmî kader anlayışlarını konu edinir. 
Yöntem olarak da kelâmî ekollerin birbirlerine yönelttiği kendisi tarafından seçilmiş 
itham ve itirazları ön plana çıkarır. Bu esnada kendi görüşlerini de takdim eder.

el-Bağdâdî’nin ilk itirazı, Muʻtezile’nin kulların fiillerini kaza ve kaderin dışında 
bırakmasına ve bunu ilâhî adaletin gereği olarak sunmasına yöneliktir. Onlara göre 
(Muʻtezile), kulun ödüllendirilmiş ya da cezalandırılmış olması hak edişinin (istiḥḳâḳ) 
sonucudur. Yüce Allah bunu inayetinin gereği olarak yapmıştır. Hak edene ihsanda bu-
lunmak, bir lütuf olarak (tefaḍḍul) ihsanda bulunmaktan daha üstündür. Kullar Allah’ın 
emir ve yasaklarını dinler, kendilerine hâkim olurlarsa ödüllendirilir; aksini yaparlarsa 
cezalandırılırlar. Sonuç itibariyle, yaptıklarından dolayı mutlu veya mutsuz olurlar. 
Allah, sırf kendi istedi diye bir asiyi ödüllendirecekse itaatin bir anlamı kalmaz.101

el-Bağdâdî’nin aktarımıyla, Eşʻarî karşıt teze göre ise, Yüce Allah kendi mülkünde 
istediği gibi tasarrufta bulunur. Kimsenin O’na soru sormaya ve yaptığı işlere itiraz 
etmeye hakkı olamaz. Allah’ın mülk ve idaresindeki tasarrufları, insanların tasarruf-
larıyla kıyaslanarak adilce veya zalimce diye nitelendirilemez. Allah olan bitenleri 
ezelde belirlemiştir, her şey ona uygun olarak vuku bulur. İtaat ile mutluluk, isyan 
ile mutsuzluk beraberdir. Kişiye hangisi takdir edilmişse o ona erişecektir. Allah’ın 
yarattığına herhangi bir teklifte bulunmadan ödül vermesi de onu cezadan kurtarması 
da caizdir. Çünkü şerʻî tekliflerin Allah’a dönük bir faydası veya zararı yoktur. Allah 
zâtları ve zâtların sahip olduğu potansiyel, yetenek ve güç doğrultusunda onlardan 
sadır olan fiilleri yaratmıştır. İnsanın fiilini temin eden bu özellikler, fiillerin yakın 
ve uzak sebepleri tümüyle Allah tarafından yaratıldığı için, her ne var ise ilâhî kaza 
ve kaderin içerisinde yer alır. Allah bunların hepsini kuşatır; O’nun bildiği vaki olur, 
vaki olan O’nun tarafından bilinir. Kaza O’nun ilminin dışında kalmaz, kader O’nun 
sınırlamasını aşmaz. Olan biten O’nun rızasına, iradesine uygun olur. Yani olması 
gereken olur, olmaması gereken olmaz. Bütün bunlar İlk’in bilgisi olan ilk bilgiye 
göre gerçekleşir. Olması gerekenler zorunlu, olmaması gerekenler de imkânsızdır. 
Dinî emir ve yasakların imkân sahasında yer alıp insan iradesine irca edilmesi doğru 
değildir. Allah nedeni, nedenliyi, gerekeni, gerektireni, itaati, sevabı, isyanı, cezayı 
belirlemiştir (ḳadâʼ). Neyi kim için istemişse o gerçekleşir, hiç kimse bunu engelle-

100 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 192.
101 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 184. Karşılaştırma için bkz. el-Kâḍî, el-Muğnî fî Ebvâbi’t-

Tevḥîd ve’l-ʻAdl, c. 6/2, s. 3-4; c. 8, s. 15, 254; “el-Muḫtaṣar fî ʼUṣûli’d-Dîn”, Rasâʼilu’l-ʻAdl ve’t-
Tevḥîd, c. 1, s. 232-38; ez-Zemaḫşerî, el-Keşşâf, c. 2, s. 281; c. 3, s. 421, 568.
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yemez. Bunu adalet veya zulüm diye değerlendirmek doğru değildir. Çünkü örneğin 
biz insanlardan mülkünde tasarrufta bulunanlar yargılanmaz, onlara karşı konulmaz ve 
adalet-zulüm vs. isnat edilmez. Bu hükümler sadece sahip olduğu ve olmadığı şeylerde 
karşılıklı olarak tasarrufta, etkileşimde bulunanlara isnat edilir. Her şeyin sahibi olan 
Allah için ise, asla…102

Örneğin, her ikisi de Allah tarafından yaratılmış olmakla birlikte, mutedil tabiata 
sahip, sağlıklı, ahlâklı, iyi eğitimli Zeyd ile bunun tam tersi özelliklere sahip Amr’ın 
durumları bir değildir. Çünkü fıtraten ve şartlar itibariyle Zeyd, itaate; Amr, isyana 
yatkındır. Her ikisi için de emreden ve yasaklayan Allah olmasına ve emir ve yasağın 
sonuçlarına ortak biçimde katlanmak zorunda olmalarına rağmen aralarında bir eşitlik 
söz konusu değildir. Eğer adaletten ve eşitlikten söz ediliyorsa dinî yükümlülükleri 
olan iki kişinin de eşit özelliklere ve şartlara sahip olması gerekirdi. Bundan dolayı 
“adaletsizlik, zulüm” gibi iddialar doğru değildir; kaza ve kader bütünüyle ilâhî ira-
deye dönüktür.103

Hak etme iddiasına gelince, bunun da tam bir lütuf olarak görülmesi gerekir. Çünkü 
ilâhî emir ve yasaklara uyduğu için nimeti hak ettiği söylenen kimseye öncelikle akıl, 
mutedil mizaç ve nefis, iyi eğitim gibi uygun şartlar sağlanmıştır. İyiliği yapmasına 
vesile olan şeriat de kendisine göndermiş ve dinî mesajlar peygamber vasıtasıyla ken-
disine ulaştırılmıştır. Bunların hak etme değil, lütuf olduğu aşikârdır. İtaate elverişsiz 
şartlara ve imkânlara sahip olarak yaratıp o kimseden, tam zıt niteliklerle yaratılmış 
kişide olduğu gibi, dinî emir ve yasaklara uymasını beklemek adalet olarak nitelene-
mez. Haddizâtında, kısacık ömürde yapılan iyi ve kötü davranışlar, ne cenneti ne de 
cehennemi hak etmeyi gerektirir. Çünkü ödül de ceza da amelden fazladır. Öyleyse, 
konu hak etme ve adalet gibi ölçütlerle değerlendirilemez.104

Bunlara göre (Eşʻarîler), dinî emir ve yasaklarla ilgili fiilleri kaza ve kaderin dışına 
çıkarmak ilâhî bilgi anlayışı açısından da sıkıntı üretecektir. Onlara (Muʻtezile), bütün 
bunların Allah tarafından bilinip bilinmediği sorusu sorulur. Allah bunları bilemez 
demeleri mümkün olmadığına göre, her şeyin O’nun bilgi ve hükmü içerisinde yer 
alması; dolayısıyla kaza ve kader içerisinde değerlendirilmesi gerekir.105

En azından bu son cümleyi ölçüt alırsak el-Bağdâdî’nin kullandığı Eşʻarî tezlerin 

102 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 183-85.
103 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 185-86. Ayrıca bkz. el-Bağdâdî, Tefsîru Kitâbi Kôhelet, vr. 
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104 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 186.
105 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 186-87. Eşʻarî tezlere dair karşılaştırma için bkz. el-Eşʻarî, 

Kitâbu’l-Lumʻa s. 88, 116-18; İbn Fûrak, Maḳâlâtu’ş-Şeyḫ Ebî’l-Ḥasen el-Eşʻarî, s. 126-31; el-
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İʻtikâd, s. 300-01; el-Ğazzâlî, el-İḳtiṣâd fî’l-İʻtikâd, s. 99-101, 160-62, 175-84, er-Râzî, Muḥaṣṣalu 
Efkâri’l-Muteḳaddimîn ve’l-Muteʼaḫḫirîn mine’l-ʻUlemâʼ ve’l-Ḥukemâʼ ve’l-Mutekellimîn, s. 194-96, 
202-05.
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tümüne katılmadığı yorumunu yapabiliriz. Fakat önemli bir kısmına katılıyor olmalı ki 
“Bu akıl yürütmeden dolayı, kaza ve kaderin kapsamını geniş tutanların delillerinin, 
daraltanların delillerine tercih edilmesi gerekir.” demektedir.106 Bir başka yerde de 
(Eşʻarîlerin), adaletsizlik, zulüm delili bağlamında (Muʻtezilîleri) susturduğunu (ilzâm) 
ifade eder.107 Dolayısıyla, dinin sevap veya günahla değerlendirdiği fiilleri kaza ve ka-
derin dışında tutan Muʻtezilî teoriyi, Eşʻarîlere ait cedelî argümanlarla reddetmektedir.

el-Bağdâdî’nin kelâmcılara yönelik ikinci itirazı, Eşʻarîlere yöneliktir. Bu fikri 
eleştirirken esasa ve füruya ilişkin itirazlarından destek alır. Ona göre, Allah’ın ezelî 
ilminin her şeyi içerdiği ve sonsuz da olsa her şeyi kuşattığı tezi geçerli değildir. 
Çünkü eğer bir bilen, bir şeyi ilmiyle ihata ediyorsa, o şey sonludur. İradi fiiller ile 
rastlantı ve şans ile oluşan fiiller ise sonlu değildir. Bunlar sınırlandırılamadığından 
ve birleştirilemediğinden, bilinebilseler de bilenin bilgisi tarafından kuşatılamazlar. 
Sonsuz şey, kâdir ve kudret açısından değil, makdûr açısından ihata edilemez. Fakat 
Allah “bunlardan dilediğini, dilediği gibi, dilediği yerde kuşatır. Dilediğine yönelir, 
dilediğinden yüz çevirir. Geri çevrilmez iradesiyle, engellenemez kudretiyle, şaşmayan 
hikmetiyle yarattığı şeylerde tasarrufta bulunur.”108

Dolayısıyla, kaza ve kaderin her şeyi ihata etmesi imkân dahilinde değildir. Ak-
sine, kaza ve kader belirli zaman, mekân, tür ve şahıslarda geçerlidir. Yüce Allah’ın 
kazası dilediği şeylerde dilediği gibidir. Kaderi de dilediği şeylerdedir; onu mümkün 
iken zorunlu hâle getirir, sonsuzlardan dilediğini bırakır. Kazada yer alan ve kaderde 
yenilenen her şey imkân sahasından çıkmış, gerektiren sebepler taayyün etmiş, en-
gelleyen sebeplere galip gelmiş ve engellenemeyen irade (meşîe) etkin olmuştur.109

el-Bağdâdî’ye göre, kaza ve kaderin sınırsızlığı görüşünü benimseyenler (Eşʻarîler), 
Allah’ın tümel-tikel her şeyi bildiğini söyledikleri için, “Allah zâtından başkasını veya 
tikelleri bilmez.” diyenlerle çelişirler. Fakat bunlar, amelî hikmeti ve insan tedbirlerini 
ifsat etme bağlamında birbirleriyle ortaktırlar. Çünkü birisine göre, Allah, fiillerini 
bilmediğinden, insanları ödüllendiremeyecek veya cezalandıramayacak; diğerinde ise 
her şey kaza ve kadere tâbi olduğundan, fiiller düşünce ve seçimlerin dışında kalacak 
ve ödüllendirme-cezalandırma söz konusu olmayacaktır.110

el-Bağdâdî’nin son itirazı, Eşʻarî teorinin sorumluluk bilincine zarar vereceği ve 
insanları karamsarlığa ve pasifliğe itebileceği üzerine odaklanır. Ona göre bilen, gerçek 
bilgiyi kendisinden dolayı ister; yanlış bilgiyi de gerçeğe aykırılığından dolayı reddeder. 
Gerçek bilgiye doğru davranış eklendiğinde bu mutlak bir kazançtır. Fakat Allah’ın ya-
rattıklarını bilmesi ve kaza-kaderin geçmiş ilâhî bilgide yer alması meselelerine gelince, 

106 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 186-87.
107 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 194.
108  el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 193-94. 
109 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 194.
110 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 192.
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burada kazanç ve kayıp beraberdir. Allah’ın olan biten her şeyi bildiğine inanan kişi, 
Yaratıcısından korkudan veya utandığından kendine dikkat eder; bunlara inanmayan ise 
tamamen kayıtsız ve keyfî davranır.111 Her şeyin kaza ve kaderde var olduğunu düşünmek 
de aynı sonuca yol açar. Bu kişi iyiliği yapmayı ve kötülükten uzaklaşmayı imkânsız 
görebilir. Fakat eğer sebep ve sebepliler arasında çatışmaların olduğunu ve iradesinin 
de engelleyen veya gerektiren bir sebep olduğunu bildiğinde iradesini ortaya koyar ve 
doğru seçimler yapar. En faydalı olanı, doğru bilgiyi ve doğru davranışı takip eder.112

Ebû’l-Berakât, tam burada kendi tezinin sağlayacağı faydaya ve diğer teorilere 
üstünlüğüne temas eder. Kendi ifadesiyle “inceleme ve araştırma ile ulaştığı” ve “daha 
önce hiç kimseden duymadığı muteber kaza ve kader anlayışı”,113 Allah-insan ilişkisini 
daha makul ve olumlu bir çerçeveye yerleştirecektir:

Allah’ın geçmiş bilgisindeki kaza ve kaderin diğer vakitlerde her mevcudu kapsama-
yacağını; imkânın varlıkta, mevcutlardan ve tasavvur edilenlerden zorunlu ve imkânsız 
olanlarda olduğu gibi, sürekli bir payının (naṣîb) olduğunu bilen kişi mümkün hayrı elde 
etmede ve mümkün şerri defetmede bir mümkünden uzak durmaz. Rabbinin bilgisini ve 
bu bilginin, ne kadar küçük olursa olsun ve ne kadar büyük olursa olsun yarattıklarından 
dilediğine ulaştığını bildiğinde; dahası O’nun işiten ve gören olduğunu bildiğinde O’na 
sığınır ve O’na güvenir. O da ona yeter. O’ndan yardım ister; O da ona yardım eder. O’na 
dua eder; O da karşılık verir. Çünkü O kâdirdir, hikmet sahibidir, cömerttir, affedicidir.114

Bütün bu anlatılanlardan sonra, Ebû’l-Berakât el-Bağdâdî’nin çok boyutlu ve 
hassas kurgulanmış kaza ve kader anlayışını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

1. Bilgi varlığa tâbidir, henüz olmayan şeyin bilinmesi mümkün değildir.
2. Ay altı âlemindeki rastlantısal olaylar ve iradi fiiller kendindeki imkânsızlıktan 

dolayı bilinemez; dolayısıyla ilâhî bilgiden kaynaklanan kaza ve kaderin içerisinde 
yer almazlar. Fakat Allah bunlardan dilediklerini bilir.

3. Ay üstü âlemden gelen sebeplilik kaynaklı etkinin iradi filler üzerinde ancak 
kısmi etkiye sahiptir.

4. İnsan fiillerinin ilâhî bilgi dışına çıkarılması yanlıştır. Allah bilmek istediklerini 
bilir.

5. İnsan fiillerinin kaza ve kader sonucu oluşması insan sorumluğuna ve ilâhî 
hikmet ve adalete zarar verir. Dolayısıyla dinin amaçlarına terstir.

6. İnsan fiilleri Allah tarafından belirlenmez. İnsanlar kendi sınırları ve iradeleri 
doğrultusunda fiillerini özgürce sergilerler. Tüm dünyevi ve uhrevi sorumluluk onlara 
aittir.

111 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 194.
112 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 195. Ayrıca bkz. Tefsîru Kitâbi Kôhelet, vr. 40b-41a (Pines, 

“Studies”, s. 192’den naklen.)
113 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 192.
114 el-Bağdâdî, el-Kitâbu’l-Muʻteber, c. 3, s. 195.
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Sonuç

Ebû’l-Berakât’ın kaza ve kader teorisi öncelikle onun, bir düşünür olarak çok bo-
yutluluğunu ve felsefi ve dinî literatüre olan bilgi ve vukuf düzeyini simgelemektedir. 
el-Bağdâdî, yahudi kökenli bir müellif olarak Yahudi dinî edebiyatını, Grek felsefesini, 
İslâm felsefesini, Yahudi felsefesini, İslâm kelâmını, Kur’an ve hadis edebiyatını bi-
len çok yönlü bir düşünürdür. Bu entelektüel çok boyutluluk ve zenginliğin eşine az 
rastlanır olduğu rahatlıkla söylenebilir.

el-Bağdâdî’nin tezi, insanın tümüyle özgür olduğu; fiillerinin, Allah tarafından 
kendisine bahşedilmiş özniteliklerin kapasitesi ve sınırlılıkları ile malul olmakla birlikte, 
kendisi tarafından belirlendiği ve fiillerinin tüm sorumluluğunun kendisine ait olduğu 
şeklinde özetlenebilir. Bu ise ulaştığı sonuç itibariyle, Muʻtezilî tezin mezhebî dina-
miklerinden soyutlanmış bir muadilidir. Geleceğin önbilgiyle bilinemezliği düşüncesi 
ve ilâhî adaleti değil ilâhî bilgiyi merkeze almak, onunla Muʻtezile arasındaki temel 
farkı oluşturur. Fakat tezin sonucu hemen hemen aynıdır. Dolayısıyla el-Bağdâdî, çok 
açık biçimde Meşşâî ve Eşʻarî kader anlayışını reddetmektedir.

el-Bağdâdî’nin cesur görüşlerinin temelinde insan özgürlüğüne sağlam bir zemin 
oluşturma isteği yatmaktadır. Bunu kurgularken, ilâhî önbilginin sonsuz ihtimalli in-
san fiillerine erişemeyeceği fikrini bir öncül olarak kullanır. Fakat herhangi bir yanlış 
anlaşılma ve Tanrı’nın yüceliğine zarar verme ihtimallerine karşı oldukça duyarlıdır. 
Hemen hemen her satırda dinî dili görmek mümkündür; hatta bazen bir kelâmcının 
dilini hatırlatır. Haddizâtında bütün bunlar, el-Bağdâdî’nin felsefi çizgisinin bir öze-
tidir: Felsefi birikimi temel almak ve nasları ve dinî yorumları bir kenara atmamak.

Kendisinin de ifade ettiği gibi, filozofun kaza ve kader teorisi orijinal bir teori-
dir. el-Bağdâdî, Allah’ın geçmiş, gelecek her şeyi önbilgiyle bildiğini reddetmekle, 
Muʻtezile, Eşʻariyye ve Matüridiyye’den; insan fillerinin Allah tarafından belirlen-
diğini reddetmekle, Cebriyye, Eşʻariyye ve Matüridiyye’den; insan fillerini evrenin 
işleyişinin doğal bir sonucu olarak kabul etmemekle, Peripatetizm, Meşşâiyye ve 
Dehriyye-Zenâdika’dan; kaza ve kaderi kısmen de olsa kabul etmekle, Empedoklēs 
ve atomcu doğa filozoflarından net biçimde ayrılmaktadır. 

Diğer taraftan, bu tez tümüyle, din-felsefe uzlaşımcılığının, birini diğeri adına feda 
etmemeye çalışmanın mükemmel bir örneğidir. Esasen bu genel tespiti, ton farklılık-
larını inkâr etmemekle birlikte, müslüman filozofların çoğunluğu için de yapabiliriz. 
Çünkü Allah, varlığının ispatı, sıfatları, âlem ile ilişkisi, peygamberlik ve ahlâk konuları 
üzerinde hassasiyetle duran bu filozofların, eleştirilebilir sonuçlar üretmekle birlikte, 
din ile felsefeyi mezcetme doğrultusunda çabaladıkları inkâr edilemez bir vakıadır.

Hatta bundan dolayı –eğer bize ulaşan bilgiler doğru ise İbnu’r-Râvendî’yi ve 
kısmen Ebû Bekr er-Râzî’yi istisna etmek kaydıyla– İslâm felsefesini kökenlerinde 
din olan ve dinin akli olmayan önermelerini döneminin akli verileriyle açıklamaya, 
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hatta ispat etmeye çalışan bir düşünce olarak tasvir edebiliriz.
Ebû’l-Berakât’ın kader teorisinin cesur ve sıra dışı bir tez olduğu açıktır. Belki 

bundan dolayı, onun bu teorisini benimseyen bir Müslüman düşünüre rastlamış değiliz. 
Bununla birlikte, el-Bağdâdî’nin kader anlayışı, yaklaşık iki yüzyıl sonra Avrupa’da, 
Fransız Yahudisi Gersonides’te (1288-1344) yankı bulmuş gözükmektedir. Gersonides, 
Milḥamot ha-Şem (Rabb’in Savaşları) isimli eserinin ilâhî bilgiyi incelediği üçüncü 
bölümünde, insan özgürlüğü lehine Tanrı’nın bilgisini ve etkisini sınırlamakta ve el-
Bağdâdî’nin tezlerine çok yakın yorumlar yapmaktadır.

Tezler arasındaki yakınlıkla birlikte, bazı yerlerde Gersonides’in el-Bağdâdî’yi 
neredeyse lafzen tekrar etmiş olması, her iki filozofun ilâhî bilgi ve kader tasavvurları 
arasındaki bir bağlantı olduğunu düşündürtmektedir. Şu anki tespitlerimiz böyle bir 
bağlantıya işaret eden bir çalışmanın olmadığı yönündedir. Bu sebeple, ileride bir baş-
ka çalışmayla, Ebû’l-Berakât el-Bağdâdî’nin kader teorisinin Gersonides üzerindeki 
etkilerini incelemeyi düşünüyoruz.
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ETHICAL STAGES FOR NURETTIN TOPÇU

ABSTRACT
The moral philosophy of Nurettin Topçu bears some characteristics not fitting 
general and classical patterns. In the form he tries to systematize, “rebellion 
ethics” is primarily a matter of existence. Therefore, ethics is perceived not only 
as a practical but also and after all as an ontological and epistemic issue. The first 
step of the rebellion ethics is the “sincerity crisis”. The resolution of this crisis 
composed of the quest for an absolute truth both in the inner and the external 
world can not be found in the constantly changing finite/phenomenal world. Thus, 
the love of eternity, the second step, develops. This love stimulates a person and 
achieves progress in three courses: Art, ethics and religion. Surely, religion is the 
absolute necessity and the last stage/station. The final point is to understand the 
unity of existence completely and perfectly and to live so. 
Key words: Nurettin Topçu, philosophy of action, rebellion ethics, sincerity crisis, 
principles of ethics, mysticism.

ÖZET
Nurettin Topçu’nun ahlâk felsefesi, genel ve klasik kalıplardan taşan bir takım 
özellikler taşımaktadır. Onun sistemleştirmeye çalıştığı biçimiyle “isyan ahlâkı”, 
öncelikle bir varoluş meselesidir. Dolayısıyla ahlâk, sadece pratik bir sorun değil, 
aynı zamanda ve her şeyden ziyade ontolojik ve dolayısıyla epistemik bir problem 
olarak kavranmaktadır. İsyan ahlâkının ilk basamağı “samimiyet buhranı”dır. Kendi 
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iç âleminde ve dış dünyada mutlak bir hakikat arayışından ibaret olan bu buhranın 
çözümü, sürekli değişim içindeki sonlu/fenomenal dünyada bulunamaz. Böylece 
ikinci basamak olan sonsuzluk aşkı ortaya çıkar. Bu aşk insanı harekete geçirir ve 
üç kulvarda ilerlemeyi sağlar: Sanat, ahlâk ve din. Şüphesiz din, mutlak gerekli 
ve son istasyondur. Neticede varılan yer, varlığın birliğinin tam ve mükemmel 
olarak kavranması, bir hâl olarak yaşanmasıdır.
Anahtar kelimeler: Nurettin Topçu, hareket felsefesi, isyan ahlâkı, samimiyet 
buhranı, ahlâk ilkeleri, mistisizm.

...

Bu yazının amacı, Nurettin Topçu’nun (1909-1975) ortaya koyduğu “ahlâk” 
kavrayışını incelemektir. Neva var ki esasen geniş incelemelere muhtaç olan bu konu 
hakkındaki sözlerimiz, birkaç sayfayla sınırlı kalmak zorundadır. Bu nedenle, Nurettin 
Topçu’nun ahlâk hakkındaki görüşlerini, içerdikleri süreç bakımından kısaca ele almak 
ve bazı yazılarında bizzat kendisinin verdiği isimle “isyan ahlâkı”nın basamaklarını 
–elbette orijinal ve üzerinde pek az durulmuş veçhelerine vurgu yaparak– göstermeye 
çalışmak, herhâlde en uygun yol olacaktır. 

Nitekim, öncelikle bilinmesi gereken bir husus var: Eğer Nurettin Topçu’dan söz 
ediliyorsa, çok farklı ve sıra dışı bir şahsiyetin bahis konusu olduğu unutulmamalıdır. 
Âdeta kendi varoluşunu satırlara döken bu büyük müslüman filozofun ahlâka ilişkin 
tefekkürü hakkında, ilk ve en önemli tespit, isyan ahlâkının, felsefi/dinî, teorik/pratik 
ya da bireyci/toplumcu gibi ayrımlarla kavranamayacağıdır. O, görünürdeki ızdırap ile 
kaynaşmış ruhî bir saadet sayesinde, bizzat yaşanan bir varoluş biçimidir. İsyan ahlâkı 
elbette felsefidir. Ne var ki mistik bir kökene dayandığı için felsefenin sınırlarından 
taşar ve bir iman meselesi hâline gelir; dolayısıyla vahye muhatap olan Peygamber’i 
(s.a.v.) izlemeyi temel görev kabul eder. İsyan ahlâkı, elbette akli açıklamalarla ilerler 
ve bu nedenle rasyonel alanı kaplar. Bununla birlikte, zaman ve mekân üstünü amaç-
layan bir bakış anlamında “teori” kadar, bireyin tüm zamanlarını ve onu içeren tüm 
mekânları kuşatmaya da yönelir. Dolayısıyla isyan ahlâkı, insan ruhu kadar teorik ve 
insan bedeni kadar pratiktir. Fakat aynı nedenlerle, teorik ve pratik ayrımını ortadan 
kaldıran isyan ahlâkı, kesinlikle güzel sözlerden müteşekkil bir “retorik” değildir. 
Çünkü o, “söylenen” değil, her şeyden önce imanı ve felsefesi, teorisi ve pratiği 
ile “yaşanan” bir ahlâktır ve isyan ahlâkına sahip birinin söyledikleri, doğal olarak 
onun yaşadıkları olacaktır. İsyan ahlâkının temeli, bir insanın –sadece kendisi ile baş 
başa olduğu– ruhunun derinliklerinde baş gösteren arayışlarda bulunmaktadır; fakat 
“kurtararak kurtulmak” ilkesi nedeniyle, salt olarak bireysel ve bireyci de değildir. 
Bireye ve onun toplumsal alana isyan edebilme iradesine dayandığı için, toplumcu 
da değildir. Dahası, insanın varoluş katmanı ötesinde, tüm kâinata uzanmaya ve son 
aşamada “varlığın birliği”ni müşahedeye yöneldiği için “birey” ve “toplum” ayrılığın 
çok ötesine ulaşır.
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İşte bu yüzden, modern zihin tarafından birbirlerinden olabildiğince kopartılmış 
tüm bu alanların tümünü kuşattığı ve “bütün, parçaların toplamından fazla bir şey 
olduğu” için, “isyan ahlâkı”nın özüne temas etmenin en kestirme yolu, elbette İsyan 
Ahlâkı’nın basamaklarından tırmanmak olacaktır.

1. Başlangıç: Samimiyet Buhranı

Bizzat Nurettin Topçu’nun kavramlaştırmasıyla “samimiyet buhranı”, isyan ahlâ-
kının ilk basamağını oluşturmaktadır. Samimiyet, iki anlama gelir: ilk olarak, dürüstlük 
ve ikinci olarak sevgi. Nurettin Topçu, samimiyetten bahsettiğinde, bu iki anlamı birden 
kastetmektedir. O hâlde, mutlak bir dürüstlük ve sevgi arayışı, isyan ahlâkının temelidir. 

Topçu’nun, 1926’da yani daha on yedi yaşındayken yazmaya başladığı, ancak 
vefatından uzun yıllar sonra yayımlanabilen Reha adlı romanındaki bazı pasajlar, 
“samimiyet buhranı”nın mahiyetini dile getirmektedir. Yirmi altı yaşında bulunan, 
hem yetim hem öksüz büyümüş, Darulfünun’u terk edip Millî Mücadele’ye katılmış, 
fakat harp sonrası gelişmelerin hayal kırıklığına uğrattığı roman kahramanı, bu genç 
yaşına kadar yaşadıklarını düşünmekte ve şöyle hayıflanmaktadır:

Ben ki bin bir felâketin zevkini tatmış, sevmiş, sevilmiş, yetim kalmış ve atılmış, aldatılmış 
ve düşman kurşunuyla delik deşik olmuş, çırçıplak kalbini ancak kendimin tanıdığım, 
insanlara acaip ve çok gizli bir varlıktım. Hakikatte bu hayatın anlaşılmayacak bir tarafı 
yoktu. Yalnız insanlar beni tanımak istemedikleri için anlamadılar. Her yerde ve herkeste 
aradığım samimilik yerine bulduğum riya, ihtiras ve korkunç benlik kalbimi cemiyetten 
uzaklaştırmış ve içimde müthiş ve derin bir uçuruma atmıştı. Beni kimse tanıyamadı. 
Çünkü dünyanın vefasıyla samimiyeti bana kâfi gelmedi.1

Aldatan, aldanan, daima görünüşü ve kabuğu esas alan, dolayısıyla kötülüğün kol 
gezdiği dünyevi yaşama karşı duyulan tiksinti, elbette “samimiyet” arayışının hayal 
kırıklığı ile ilgilidir. İnsanların büyük çoğunluğu, Topçu’nun deyişiyle “günahkârların 
yurdu” olan bu görünüşler dünyasına, çocukluk döneminden itibaren uyum sağlar ve 
samimiyet arayışını unutur. Artık o da, toplumu teşkil eden diğerleri gibi, günü yaşamak-
tadır. Fakat bazı insanlar, “mutlak dürüstlük ve sevgi” anlamındaki samimiyet arayışında 
ısrar ederler. İşte bu noktada insanlardan kaynaklanan hüsranlar, onları toplum içinde 
yalnızlaşmaya ve dolayısıyla giderek artan bir hızla iç dünyalarına yönelmeye zorlar. 

İnsanlardan yüz çeviren bir insan, nereye gidecektir? Elbette, insanın elinin değ-
mediği “tabiat”ın kucağına; Nurettin Topçu, bir mektubunda tüm bu süreci şöyle 
özetlemektedir:

1 Nurettin Topçu, Reha, İstanbul: Dergâh Yay., 1999, s. 15.
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Çocukluk rüyamızdan daha gözlerimizi açarken, cemiyet bizi kendi varlığımızın dışına 
fırlatıyor. Dış dünyanın bize yabancı olan bütün kuvvetlerine esir olarak yaşamaya mah-
kum ediyor. Ancak içimizden bazıları, dış dünyanın çemberini kırıp kendi içlerine dönmek 
ve kendi ruhlarının samimiyetinde yaşamak istiyorlar. Dışa itilişle içe dönme kuvvetleri 
arasındaki bu mücadele buhran doğuruyor. Böyle bir ‘kendi asıl benliğine kavuşma irade-
si’ne sahip olanlar, başkalarında da samimiyet ararlar. Eşyanın bile bir iç dünyası varmış 
gibi, her şeyin iç yapısı ile temasa düşkündürler. Bunların en ziyade kendilerini buldukları 
âlem, tabiattır, en samimi dostlukları tabiatladır. Bu yol, dinin de gerçek yoludur. Taklit 
dinine değil de Allah’a götüren yol, tabiat tapınağından geçmektedir.2

2. Teşhis: Sonsuzluk Aşkı

İsyan ahlâkının ilk basamağında bulunan ve samimiyet buhranı yaşayan bir insan, 
bin türlü maskeler üzerinden işleyen dünyevi yaşamdan soğudukça, kendi içine yö-
nelmektedir. Onu, bu derin yalnızlık içinde rahatlatan tek yer –insanların aksine– her 
şeyin olduğu gibi göründüğü “tabiat”tır. Gökyüzünde parlayan Güneş, gürül gürül 
akan bir dere, çayırların başını eğen rüzgâr, ne ise odur; çünkü hiçbir hesap ve çıkar 
ilişkisine sahip değildir. Fakat işin doğrusu, insan, ne ise o olmayan tek varlıktır. Bu 
durumu, etrafı kuşatan insanlarda ve onların eliyle yürüyen toplumsal hayatta keşfe-
den bir kişinin, çevresinde gezinen samimiyet arayışını, bizzat kendisine yönelterek, 
“kendisinin aslında kim olduğunu” sorgulaması ise, samimiyet buhranının özüdür.

Peki, böyle bir buhran yaşayan insan ne düşünür? Ana problemi nedir? 
Bu sorunun cevabı aslında basittir: Başı ağrıyan insan, elbette ağrısının geçmesini 

istediği için öncelikle “niçin başının ağrıdığını” düşünür. Samimiyet buhranı içindeki 
insan da kendisine tedaviyi bulmak için, neden böyle bir iç sıkıntısı yaşadığını soracak-
tır. Acaba diğer insanlar gibi “günü yaşamak” yerine, niçin duyulara hitap eden kalın 
perdeler altında ötesinde saklı olan “görünmeyenleri, duyulmayanları, bilinmeyenleri” 
görmek, duymak ve bilmek ihtirasına sahiptir? 

Burada dikkat edilmesi gereken husus, buhrana neden olan bu tutkunun, ancak, 
–görüntülerin ötesinde– görünmeyen bir şeylerin varlığının kabulü ile anlamlı olaca-
ğıdır. Sonuç itibariyle “samimiyet buhranı” içindeki birey, esasen duyularıyla muhatap 
olduğu evrenin ötesinde bir “varlık” bulunduğuna inanan kişidir. Gelip geçen, sürekli 
değişen ve en sonunda ölümle biten bu dünya hayatı, böyle bir insanı tatmin etmediği 
için, sorgulama ve rahatsızlık ortaya çıkmıştır. 

Meselenin felsefi olan tarafı, işte burada çıkmaktadır karşımıza: Duyularımızla 
muhatap olduğumuz bu evrenin temel özelliği, “sonlu” olmaktır. Aslında her şey, 
kendisine ait sınırı nedeniyle, bir şey hâline gelmektedir. Mesela “üçgen” kavramı, 
sonsuz sayıda üçgeni içermektedir; ama bir “üçgen” düşündüğünüzde, gözünüzün 

2  Hece, Nurettin Topçu Özel Sayısı, Nu:109, Ocak 2006, s. 472.
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önüne, belli uzunluk ve açılara sahip –dolayısıyla sınırlı ve sonlu– bir üçgen şekli 
gelecektir. Çünkü sınırlı olan her şey, aynı zamanda sonludur. O hâlde, “samimiyet 
buhranı”nın temel kaynağı, dünyevi yaşamdan bir türlü tatmin olamamanın nedeni, 
sınırlılık ve dolayısıyla sonluluk içine hapsolduğunu hisseden bir şahsiyetin içinde 
fokurdayan “sonsuzluk” arzusundan başka bir şey değildir. 

3. Teşebbüs: Sanat, Ahlâk ve Din Denemeleri

Asla değişmeyecek bir bilginin, hiçbir zaman yitirilmeyecek bir mutluluğun 
peşinde olan bir insan, bu arzusunun verdiği ıstırapla harekete geçer. İşte bu noktada 
Topçu, arayışın eyleme dönüştüğü üçüncü basamağı, bir yelpazenin kanatları gibi 
açarak, üçlü bir kademelendirmeye tâbi tutar. Tekrar belirtelim ki samimiyet, sürekli 
değişim içinde görünen ve sonlu/sınırlı olan “gerçek” (realite) adını verdiğimiz yüzeyde 
değil, tüm görünümlerin ardındaki sonsuz/sınırsız olan “hakikat” içinde bulunabilir. 
“Gerçeği nasıl bulalım? Nerede arayalım?” diye soruyor Topçu ve şöyle cevap veriyor:

Bütün gafletlerden bizi kurtaracak olan hakikatin yolunu bulmak için sonsuzluğa götüren 
bazı denemelerin yapılması lâzımdır. Gerçek ibadet sonsuzluğa çevrilen isteğimizdir. 
Sonsuzluğa çevrilen samimi istek, insan için selâmetin ilk adımını teşkil ediyor. Bu iste-
ği sık sık tekrarlamak, bu isteği sevmek, onu elde etmek lâzımdır. Bu tekrar, bu isteğin 
tekrarı, arkası nâmütenahi aydınlıklar dolu ilâhî bir kapıyı zorlamak gibidir. Bu kapıyı 
kımıldattıktan sonra bizim tarafımıza ışıklar süzülüyor. Yeni denemeler başlıyor: Sanat 
denemesi, ahlâk denemesi, din denemesi.3

Sanat, ister göze ister kulağa hitap etsin, realite dışına uzanan bir dünyanın yolunu 
açmaktadır; unutulmamalıdır ki gerçeğin en yakın kopyası dahi gerçekten farklıdır. 
İster Tanrı’ya inansın isterse şiddetle inkâr etsin, Topçu’ya göre sanatkâr, esasen mistik 
bir öze sahiptir. Çünkü sanatkâr da –farkında olsun ya da olmasın– sonsuzluğun peşin-
dedir. Ne var ki, hayal gücü aracılığıyla, sonlulukla perçinlenmiş realite zindanından 
çıkmaya çalışan sanatkârın teşebbüsü, genellikle akim kalmaktadır. Çünkü sanat, yine 
bizzat realiteyi kullanmakta yani çoğunlukla sonsuzluk arzusunu sonlular dünyasında 
tatmine yönelmektedir:

Sanat, sonlu âlemde ebediyyen tatmin bulamıyacak olan hareket iradesinin, sonsuzluk 
hülyâsında tatmin aramak için hayalgücüne dönüşmesidir. Bu, iradenin kendi kendine, 
tek başına yetmeyişidir. Sanat, diyoruz yine, tabiatüstünün tabiatta, Bir olanın çokluk 
âleminde aranması, yolumuzu saptıran, genellikle sonuçsuz kalan, iradeyi kendi kendisiyle 
çeliştiren, hatalı bir arayıştır.4 

3  Nurettin Topçu, Var Olmak, İstanbul: Dergâh Yay., 1999, s. 33.
4  Nurettin Topçu, İsyan Ahlâkı, İstanbul: Dergâh Yay., 1998, s. 168.
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Nurettin Topçu’ya göre, sanatkârın denemesi, yine de çok değerlidir; zira her 
gerçek sanat eseri, onu müşahede eden insanın ruhunun derinliklerine, o eseri meydana 
getiren sanatkârın ruhundaki “sonsuzluk arayışı” ıstırabını ve tutkusunu aktarmak-
tadır. Böylelikle her sanat eseri, sınırlı ve sonlu gerçekliğin üstüne yükselme isteği 
uyandırmaktadır. 

Sanat, bu kısır döngüden hiçbir zaman kurtulamaz mı? Elbette, kurtulabilir; ama 
bunun tek yolu, sonlu realitenin dışında fakat yine sonlu olduğu için âdeta başka bir 
realite yaratan hayal gücünün terk edilmesidir:

Bu çelişki durumundan kurtulmak için iradeye bir tek yol görünmektedir; bir olanın ira-
desine boyun eğecek, hayal gücünün düşünü yıkmak suretiyle aydınlıklar Aydınlığı’na 
çevirecektir. Kâinatı bütünüyle çevreleyen hayal gücünün isteyerek ortadan kaldırıldığı 
her yerde dinin doğduğunu ve yeniden hayat bulduğunu görmekteyiz.5

Bu basamakları tırmanabilen mesut bir sanatkâr, “Bir”i bilecek ve “Bir” ile bile-
cektir artık. O, ilâhî nurla aydınlanmıştır artık.

Herkes sanatkâr olamaz şüphesiz; bu, doğuştan verilmiş bir kabiliyettir. Do-
layısıyla sanat denemesini yapmak, ancak sanatkârların harcıdır. Fakat –kuşkusuz 
sayıları sanatkâr olarak doğanlardan fazla miktarda– insanoğlu, belli bir düzeyin 
üstünde ‘irade’ gücüne sahiptir. Böyle insanlar, dünyevi yaşamın içindeki yalanlara, 
ikiyüzlülüklere ve aldatmacalara karşı çıkabilirler. Kendi iradesine dayanarak, kendi 
çıkarlarını, zevklerini, ihtiraslarını hatta bazen canını bile feda edebilecek bir karakter, 
sonsuzluğa doğru “ahlâk denemesi”ni gerçekleştirebilir. 

Ne var ki ahlâk denemesi de büsbütün tehlikelerden arınmış değildir; zira ahlâkî 
olan hareketin, daima sonsuzluğa bir yöneliş niteliğinde olması gerekir. Oysa sadece 
realiteye bağlı rasyonel açıklamalar yahut itibarını koruma veya toplum baskısı ve 
ceza endişesi gibi nedenlerle, ahlâkî davranışların dünya hayatına çakılı kalması söz 
konusu olabilmektedir. Bu nedenledir ki Topçu’ya göre ahlâkî hareket, başlı başına 
bir hedef olmanın ötesinde –tıpkı sanat denemesi için geçerli olduğu gibi– ancak dine 
bağlandığında, ilâhî ışığı görmemizi sağlayacaktır.

Geriye, “din denemesi” kalıyor; fakat dikkat edilirse, Topçu, hem sanat hem 
de ahlâk denemelerinin, bizzat dine bağlanmak şartı ile hakikate ulaştırabileceğini 
açık biçimde ifade etmektedir. Peki, neden müstakil olarak “din denemesi”nden söz 
etmektedir Topçu?

Bu sorunun cevabı açıktır; zira her insan, sonsuza yönelen sanat denemesini yapa-
mayacağı gibi, aslında pek az insan, içinde yaşadığı dünyevi hayatın ötesine götürecek 
ahlâk denemesini gerçekleştirebilir. İşte bu noktada ilâhî merhamet, peygamberleri 
aracılığıyla “din” göndermiş, böylece basit ve sıradan tüm insanlara, sonsuza doğru 

5  A.g.e., s. 168.
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hareket edebilmenin yolunu açık bırakmıştır. Dinin emirlerini ve yasaklarını izleyen 
samimi her kalp için, sonsuzluğa yönelen bir deneme yapma imkânı daima mümkün 
olacaktır. Fakat burada asıl dikkat edilmesi gereken, dinin, zâhir ve bâtın ayrımıdır; 
önceleri taklitle öğrenilen ve uygulanan “görünüş/form”, Topçu’nun “din denemesi” 
adını verdiği aşamanın temelini oluşturmaktadır. Dolayısıyla, nasıl ki sanat ve ahlâk 
denemeleri, dinin mistik özüne yükselebildikçe sonsuza/hakikate yaklaştırmakta ise, 
dinin zâhirinden yola çıkan bir kişi, dinin mistik özüne yani bâtınına yürüdükçe, asıl 
amaç olan sonsuzluğun tecrübesine ulaşabilecektir.

4. Sonuç: Sonsuzluğa Dalış

İnsana, isyan ahlâkının bu üç basamağını tırmandıran kuvvet, Topçu’ya göre 
“aşk”tır. Aşkın kaynağı ise, hiç şüphesiz sonsuzluğa karşı duyulan tutkudur. Birçok 
ıstıraplarla perdelenmiş olan isyan ahlâkının basamaklarını çıkma kudretini, aşk sağlar. 

“İsyan ahlâkı”nın basamaklarından yükselmiş mesut kişi, nereye varacaktır? 
İsterseniz bu sualin cevabına dair, ancak latif imalar dile getiren, Topçu’nun şu 

etkileyici pasajına kulak verelim:

Şu bütün sonu olan varlıkların âlemine varlığı hapseden perdeleri yırtarak sonsuzluğun 
kapısını kendi açabilen insan, orada gerçek murada erecektir. Ve ancak o perde açıldıktan 
sonra eşyanın gerçeği anlaşılacak, hâdiseler asıl kendi mânalarını kazanacaklardır: Haya-
tın bir deneme sahası, ölümün bir istasyon olduğu oradan sükûnetle temaşa edilecektir. 
Çokluğun vehim olduğu anlaşılacak, her şey Bir’de birleşecektir. Her şeyin bir şey olduğu 
bilinecek, Bir’inse mekâna sığmayan Dost yüzü olduğu görülecektir. 6
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ETHICAL STAGES FOR NURETTIN TOPÇU

Mehmet Fatih Birgül*

The aim of this article is to study the understanding of “ethics” introduced by 
Nurettin Topçu (1909-1975). However, our words on the subject which essentially 
needs extensive evaluation, have to be limited to several pages. For this reason, it will 
probably be most suitable to discuss the views of Nurettin Topçu on ethics shortly 
in terms of processes they include and try to show the stages of “rebellion ethics” as 
he calls in some of his writings by emphasizing their aspects, which are of course 
original but less stressed.

As a matter of fact, there is a matter we all need to consider: If we are talking 
about Nurettin Topçu, we need to remember that he is a very different and extraordinary 
character. The first and most important determination related to the opinions of this 
great muslim philosopher, as if having written about his own existence, on ethics is that 
rebellion ethics can not be comprehended through such distinctions as philosophical/
religous, theoretical/practical or individualistic/socialist. It is a personally experienced 
style of existence occuring by the virtue of spiritual bliss blended with the apparent 
misery. The rebellion ethics is of course philosophical. However, since it is based on a 
mystical root, it goes beyond the limits of philosophy and becomes a matter of faith; so 
it accepts it as a basic duty to follow Prophet Mohammed (s.a.v), who was the object 
of revelation. The ethics of rebellion progresses of course via reasonable explanations 
and, for this reason, it covers the rational area. On the other hand, in a point of view 
targeting meta time and meta place, it inclines not only toward “theory” but it also 
focuses on encircling all times of an individual and all the places they involve. For 
this reason, the ethics of rebellion is as theoretical as human soul and as practical as 
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human body. But for the same reasons, the ethics of rebellion eliminating the distinction 
between theoretical and practical is not definitely a “rhetoric” composed of words of 
wisdom. Because, it is not something “said”, but it is primarily an ethics “lived” with 
its faith and philosophy, theory and practice, and the words of a person with “ethics 
of rebellion will naturally be the same as what he lives. The basis of the ethics of 
rebellion” is found in quests appearing in the depth of one’s soul –where he is on his 
own– but due to the principle of “being saved by saving”, it is not purely individual 
or individualistic. Since it is based on the individual and his will of rebellion against 
the social sphere, it is not socialist. Moreover, beyond the layer of human existence, it 
reaches the whoe universe and, in the final stage, since it inclines toward observing the 
“unity of existence”, it goes much beyond the distinction of “individual” and “society”.

That is why, since it covers all the areas seperated as much as possible from one 
another by the modern mind and “the whole is bigger than the total of its parts”, the 
quickest way to touch upon the core of ethics of rebellion  will be, of course, to climb 
the steps of ethics of rebellion.

1. Beginning: Sincerity Crisis

As personally conceptualized by Nurettin Topçu, “sincerity crisis” constitutes the 
first step of the ethics of rebellion. “Sincerity” has two meanings: the first is honesty 
and the second is love. When Nurettin Topçu mentions about sincerity, he refers to 
both meanings. In this case, the quest for absolute honesty and love is the basis of the 
ethics of rebellion.

Some passages in Topçu’s novel called Reha, which he started to write in 1926, 
that is to say, when he was seventeen, but was published long years after he passed 
away, reflects the nature of sincerity crisis. Aged 26, grown parentless, joining the 
National Struggle after having left Daru’l-funun (the Ottoman university), but being 
disappointed by the post-war developments, the protagonist thinks over his experiences 
which he lived up to his young age and regrets like this:

I, who took pleasure in numerous disasters, loved and was loved, raised as an orphan, 
abandoned and cheated, riddled by the bullets of the enemy, myself could recognize my 
own bare heart, was a very strange and mystic character for others. In reality, there was 
nothing about this life to misinterpret. They did not recognize me only because they did 
not want to. The hypocricy, ambition and horrible ego I found instead of sincerity which 
I have looked for in every person and everywhere have alienated my heart from the soci-
ety and thrown it into an awful and deep cliff inside me. Nobody could get to know me. 
Because the fidelity and the sincerity of the world did not satisfy me. 1

1  Nurettin Topçu, Reha, Ist.: Dergâh Pub., 1999, p. 15.
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The feeling of disgust for the cheating and gullible worldly life based on appearance 
and outlooks and where evil is all around is certainly related to the disappointment of 
the quest of “sincerity”. The great majority of people adapt to this world of appearances, 
as called the “world of sinners” by Topçu, starting from childhood period and forget 
about the quest of sincerity. Like others constituting society, now he lives his day. But 
some people insist on the quest for sincerity meaning “absolute honesty and love”. At 
this point, frustrations resulting from people force them both to become isolated in the 
society and therefore turn toward their inner worlds at an increasing rate.

Where will a man who turns away from people go? Of course, to the untouched 
arms of the “nature”; Nurettin Topçu summarizes this entire process in one of his 
letters as follows:

As we leave behind our childhood dreams, the society pushes us beyond our own exis-
tence. It condemns us to live as a slave to all the strange powers of the external world. 
Yet, some of us want to break the chains of the outer world and return to self and live in 
the sincerity of their own souls. The struggle between the forces of being pushed away 
and turning to oneself causes crisis… Those who have such a “will to regain their real 
identity”, also look for sincerity in others, too. As if even things have an inner world, they 
are keen on contacting with the internal structure of everything. The world where these 
people find themselves most is the nature, they have the most intimate friendship with the 
nature. This is the real path of religion as well. The path leading to God,  not to imitation 
religion, goes through the temple of nature.2

2. Diagnosis: The Love of Eternity

A person being in the first stage of the ethics of rebellion and experiencing the 
crisis of sincerity turns to oneself as s/he takes a dislike to the worldly life functioning 
over a thousand of masks. The only place relieving him in this deep solitude is –unlike 
people– the “nature” where everything seems as they are. The shining sun in the sky, 
an affluent stream, a wind bending the heads of the meadows are what they are because 
they do not have any relationships based on interest. However, frankly speaking, a 
human is the only being who is not who he is. And the calling of a person discovering 
this situation in people surronding him and in social life carried out according to their 
rules into question the quest for sincerity walking around him by personally asking to 
himself “who really am I” is the core of the “sincerity crisis”.

Well, what does a person experiencing such a crisis think? What is his main 
problem?

Actually the answer to this question is simple. A person with a headache primarily 

2 Hece, Nurettin Topçu Özel Sayısı, Nu:109, Ocak 2006, p. 472.
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thinks of “the reasons for his headache” since he wants to kill his pain. The person in 
sincerity crisis will of course ask himself the reasons for his inner frustration in order 
to find the cure. Instead of “living the day” like others, why does he have the ambition 
to see, hear and learn the “unseen, unheard, unknown” hidden behind the thick curtains 
and appealing to the senses?  

The point to consider here is that this ambition causing the crisis will only make 
sense when the existence of unseen being –beyond the apperances– is accepted. As a 
result, the individual in sincerity crisis is the one believing in the presence of a “be-
ing” beyond the universe he deals with essentially using his senses. Since this quickly 
passing, constantly changing worldly life ultimately ending up with death does not 
satisfy such a person, questioning and discomfort appear.

Here the philosophical side of the matter stands out: The main feature of this 
universe which we deal with via our senses is that it is “finite”. In fact, because of their 
own limits, everything turns into one thing. For example, the concept of “triangle” 
involves an infinite number of triangles; yet when we think of a “triangle”, we will 
conjure up a mental picture of it with  certain sizes and angles therefore  it will be a 
limited and finite triangle. Because anything that is limited is also finite. In that case, 
the main source of the “sincerity crisis”, the reason for not being satisfied with the 
worldly life, is nothing more than the desire of “eternity” of a person who feels trapped 
into limitedness and finiteness. 

3. Attempt: Tests of Art, Ethics and Religion

A person pursuing never changing information and never lost happiness takes 
action with the pain of his desire. At this point, Topçu subjects the third stage, where 
the quest turns into an action, to a triple staging by opening it like the wings of a fan. 
Let us repeat again, sincerity can not be found on the finite/limited and constantly 
changing surface which we call “reality” but within the infinite /limitless “truth” be-
yond all the seen. “How can we find the truth? Where should we look?” asks Topçu 
and then answers as follows:

It is necessary to make some tests which lead us to eternity in order to find the path to truth 
that can save us from all the negligence. The real worship is our desire turned to eternity. 
The sincere desire translated into eternity forms the first step of salvation for humans. 
It is necessary to repeat this desire frequently, love and achieve it. This repetition, the 
repetition of this desire is like forcing a divine door beyond which lies endless light. Only 
after we move the door a little can we get light to our side. New tests begin: Test of art, 
test of ethics and test of religion.3

3 Nurettin Topçu, Var Olmak, Ist.: Dergâh Pub., 1999, p. 33.
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Whether it appeals to eye or ear, art leads to a the path to a world extending beyond 
reality; it should not to be forgotten that even the closest imitation of reality is different 
from the reality itself. According to Topçu, whether he believes in God or strongly rejects 
Him, an artist has actually a mystical core. Because, the artist, –whether consciouly 
or unconsciously– goes after eternity, too. However, the attempt of the artist trying 
to get out of the reality dungeon riveted by finiteness becomes unsuccessful most of 
the time. For art again uses the reality itself, in other words, directs us to satisfy the 
desire of eternity in the world of the finite most of the time:

Art is the transformation of action willpower which can not find satisfaction in the finite 
world forever into imagination in order to seek satisfaction in the dream of eternity. This is 
the insufficiency of the willpower on its own. To repeat, art is the quest for the supernatural 
in the nature and the quest of one in the world of plurality, an imperfect quest deviating us 
from our way and conflicting the willpower with itself and usually remaining inconclusive. 4

According to Nurettin Topçu, testing of an artist is still very valuable; for every 
real work of art transfers the pain and the desire of the “quest for eternity” in the soul 
of the artist creating it to the depth of one who observes it. Thus, every work of art 
evokes the desire to uprise beyond the limited and finite reality.

Could not art ever get rid of this vicious circle? Of course, it could; but the only 
way is to abandon the imagination which creates nearly another reality nevertheless 
finite, other than the finite reality:

In order to get rid of this contradiction, there seems to be only one way for the willpower; 
it will submit the willpower of the only One and by means of breaking down its power of 
imagination, it will turn the light into His light. We see the birth and enliving of religion 
in every place where imagination surronding the universe is removed intentionally.5

A fortunate artist who can climb up those stairs, will know the “One” and will 
learn with “One” from now on. He is now enlightened with divine light.

Undoubtedly, not everyone is an artist; this is an ability given at birth. Therefore, 
making a test of art is only an artist’s business. However, people –undoubtedly out-
numbering artists– have a “willpower” above a certain level. These people can oppose 
lies, hypocricies and cheatings in the worldly life. Based on his own willpower, a 
character, who can sacrifice his benefits, pleasures, ambitions and even his own life, 
can realize his ethic trial towards eternity. 

However, the ethical test is not completely free from dangers; for an ethical 
action always needs to be oriented toward eternity. However, rational explanations 

4 Nurettin Topçu, İsyan Ahlâkı, Ist.: Dergâh Pub., 1998, p. 168.
5 Var Olmak, p. 33.
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based only on reality or for such reasons as trying to protect one’s reputation or social 
pressure or worry of punishment, ethical behaviours can be stuck in worldly life. For 
this reason, according to Topçu, an ethical behavior –as is true for the test of art– is 
not only valid beyond being a target on its own but it also enables us to see the divine 
light  only when related to religion.

 “Test of religion” remains the last; if it is paid attention to, Topçu clearly expresses 
that both art and ethic tests can reach reality only if they are related to religion. Well 
then, why does Topçu mention about the “test of religion” seperately? 

The answer to this question is clear; for every person cannot make the test of art 
heading for eternity, but in fact only a few people can make an ethical test to take them 
beyond the worldly life he lives in. At this point, the divine compassion sent “religion” 
through His prophets and left the path to eternity open for all simple and ordinary 
people. For every sincere heart following the orders and prohibitions of religion, there 
is always a possbility to make a test directed toward eternity. But the actual point to 
consider here is the seen-unseen distinction of religion; the “appearance/ form” learned 
and applied previously by immitation constitutes the basis of the stage which Topçu 
calls “test of religion”. Therefore, just as tests of art and ethics make us come close to 
eternity/the truth as they reach to the mystical core of religion, a person starting from 
the seen part of religion can experience eternity, which is the actual target, as he walks 
towards to the mystical core, unseen part of religion.

4. Conclusion: Diving into Eternity

According to Topçu, the power that makes man climb these three steps of the 
ethics of rebellion is “love”. The source of love is undoubtedly the desire for eternity. 
“Love” provides the power needed to climb up the steps of ethics of rebellion that is 
veiled by many pains.

Where will the fortunate person who has climbed up the steps of the ethics of 
rebellion reach?

If you like, lets take a look at the following impressive passage of Topçu’s making 
pleasant implications:

The person, who can open the door of eternity on his own by tearing the veils that imprison 
the being in the finite world of all othe beings, will achieve real goal there. And only after 
the veil is removed will the reality of property be understood and will the events gain their 
meaning: The fact that life is a testing area and death is a station will be observed in silence 
there. It will be understood that multitude is a delusion and everything will gather in the 
One. That everything is only one thing will be known, and that the One is the Friendly 
face which does not fit into any space will be seen.
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MİLADİ XXI. ASIRDA SANATTAN MEDET UMMAK

Özkan Gözel*

Der Ursprung des Kunstwerkes, d. h. zugleich der 
Schaffenden und Bewahrenden, das sagt des gesc-
hichtlichen Daseins eines Volkes, ist die Kunts. Das 
ist so, weil die Kunst in ihrem Wesen ein Ursprung 
ist: eine ausgezeichnete Weise, wie Wahrheit seiend, 
d. h. geschichtlich wird.
     Martin Heidegger, Holzwege

Sanat eserinin kökeni, yani aynı zamanda hem ibda 
edicilerin hem de himaye edicilerin kökeni, demek 
istediğim o ki bir halkın tarihsel varoluşunun kökeni 
sanattır. Öyledir zira sanatın kendi, başka bir şey de-
ğil, özünde, bir kökendir. Kendinde hakikatin varlığa 
geldiği yani tarihsel olduğu üstün bir tarzdır sanat.

HOPING FOR HELP FROM THE ART IN THE C.E. 21st CENTURY

ABSTRACT
By having recourse to Martin Heidegger and Thomas Stearns Eliot, this work 
argues the transformed socio-ontological meaning and status of art in our age. 
At the end of Second World War, Ernst Jünger said that “As to war, nations lost, 
companies won”. Today, we undergo the results of this situation in the area of art 
as well as in other areas. After 1945, the social status and position of art, that is 
to say, its relation to the society has been profounly transformed. Today, broken 
off society, art is seized to the wheels of the art industry in the very conditions 
of globalisation. Today, the transformation of art along with that of the social 

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Sayı 25, Mart 2014, s. 213-227

* Yrd. Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü.



214 Özkan Gözel

necessitates the philosophical and sociological revision of relation of art and 
society. In this work, we try to rethink the ontological relevance of art to society 
by referring especially to poetry. In this regard, we point out the necessity of the 
presence of a distinctive group in the area of art, especially in poetry. This avant-
garde group which would have a metaphysical sensibility can be ferment of a 
new society or a social renewal.
Key words: art, art industry, society, nation, socio-ontology, Heidegger, Eliot, 
Jünger, poetry, distinctive group, globalisation, nation-state.

ÖZET 
Bu çalışma Martin Heidegger ve Thomas Stearns Eliot’a gönderme yaparak ça-
ğımızda sanatın dönüşen sosyo-ontolojik anlamını ve statüsünü tartışıyor. Ernst 
Jünger İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminde “Savaşı milletler kaybetti, şirketler 
kazandı.” demişti. Bugün diğer alanlarda olduğu gibi sanat alanında da bu durumun 
sonuçlarını yaşamaktayız. 1945’ten sonra sanatın sosyal statüsü ve konumu yani 
onun toplumla ilişkisi derin bir biçimde dönüşüme uğradı. Bugün küreselleşme 
koşullarında sanat, toplumdan kopuk bir hâlde, kendini küresel sanat endüstrisi-
nin çarklarına kaptırmış bir durumdadır. Bugün toplumsal olanın dönüşümü ile 
birlikte sanatın da dönüşümü, sanat-toplum ilişkisini yeniden gözden geçirmeyi 
gerektirmektedir. Bu çalışmada sanatın toplumla/milletle/halkla ontolojik bağı 
ağırlıklı olarak şiir üzerinden yeniden düşünülmeye çalışılıyor. Bu bağlamda, 
sanat alanında, bilhassa da şiirde öncü bir zümrenin varlığının zaruretine işaret 
ediliyor. Metafizik duyarlığa sahip bu öncü zümre, yeni bir toplumun ya da top-
lumsal yenilenmenin mayası olabilir, toplum hayatına yeni bir canlılık üfleyebilir. 
Anahtar kelimeler: sanat, sanat endüstrisi, toplum, millet, sosyo-ontoloji, Hei-
degger, Eliot, Jünger, şiir, seçkin gurup, küreselleşme, ulus-devlet. 

...

Giriş

Bugün sanat hâlâ “bir milletin hayat damarlarından biri” mi? Kuvvetle muhtemel 
ki bu cümle miladi XXI. asrın ilk çeyreğini idrak ettiğimiz şu zamanda bize bir parça 
küflü, handiyse arkaik, düpedüz anakronik bir ifade gibi gelebilir. Organik, yekpare 
bir bütüne işaret eden, dinî çağrışımlar da yapan “millet” kavramını artık pek telâffuz 
etmeyişimiz ile ilgili değil bu durum yalnızca, dahası burada “millet” ile “sanat” arasında 
sosyo-ontolojik dolayısıyla hayatî bir bağ varsayılmasıyla da ilgili. Yaygın bir kabule 
uyarak ulus-aşırı bir evreye geçtik veya geçmekteyiz diyoruz, sıkça ulus-devletler 
çağının kapandığını ya da kapanmakta olduğunu söylüyoruz. Bu yeni evrede başka 
şeylerin yanısıra sanata ve topluma ve de sanat ve toplum arasındaki ilişkiye değin 
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temel değişimler söz konusu oluyor bu yeni evrede. Bununla birlikte, ulus-devletler 
çağının tam anlamıyla kapanmadığını, bu evrenin nereye yönseyeceğini tam olarak 
kestiremediğimiz bir geçiş evresi olduğunu söylemek daha ihtiyatlıcadır. Zira esasta 
aynı kalıp suretâ kılık değiştiren, büründüğü yeni kılık altında varlığını mahçup ve 
çekingen bir şekilde sürdüren daha derin yapılar da söz konusudur.

Ulus-devlet yapısının çökmekte ve/veya dönüşmekte olduğu doğru ise, hâliha-
zırda bir ara-zamanı idrak ediyoruz demektir. Bu “ulus-aşırı evre”de bizdeki sanatın 
durumuna şöyle kısaca göz atmak üzere, bugünden biraz geriye gitmekte fayda var. 
Sözünü ettiğimiz, ulus-devletin her alanda varlığını güçlü bir şekilde hissettirdiği bir 
zaman dilimi, yani Tek Parti dönemidir. Burada niyetimiz ne verilere dayalı ampirik 
bir serimleme ne de salt söylem analizi; ama Türkiye’de sanat meselesinin –en azın-
dan Tek Parti döneminde ve de en kuvvetli olarak bu dönemde– nasıl devletin politik 
ontolojisiyle iç içe geçtiğine dikkat çekmek, dahası mezkur dönemde sanatın taşıdığı 
sosyo-ontolojik anlamın nasıl radikal bir biçimde göz ardı edildiğine bir örnekle, yal-
nızca bir örnekle işaret etmektir. Bu amaçla, bir vecize (retorik bir söylem), bir de bir 
vakıa (bir yasaklama) üzerinde duracağız. Vecizemiz, M. Kemal’in mahut “Sanatsız 
kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” sözüdür. Vakıamız, 
Türk musikisinin yasaklanması, susturulması hadisesidir.

 Cumhuriyet’in Batıcı-elitist sanat politikalarının genel eğilimine bakıldığında, 
icraatın, yukarıda dile getirilen vecizeyle uyumlu olmak şöyle dursun, taban tabana 
zıtlık arz ettiği görülür. İlginç bir ironi! Toplumu Batıcı bir rotada tepeden aşağıya 
dönüştürmeyi hedefleyen Cumhuriyet topluma yönelik politikaları retorik düzeyde 
uzviyetçi bir karakter arz ediyor görünse de uygulamalar ekseriya ameliyatçı diyece-
ğimiz bir tarzda vuku bulmuştur. Yönetici elit, toplumsal bünyede müşahade ve teşhis 
ettiği arıza veya nakısalara, yer yer organ nakli gibi implantatif yöntemlerle müdahale 
yoluna tevessül etmiş, ne var ki bünyenin kendine mahsus özelliklerini mütemadiyen 
göz ardı eden bu müdâhaleler, yol açtığı doku uyuşmazlığı ve sair nedenlerle, başlı 
başına maraz kaynağı olmuştur. Sanat da devletin “şifa veren” ellerinde böyle pek 
çok ameliyatlar geçirmiştir. Bu bakımdan Türk musikisine 1934’te konan yasak hayli 
semptomatiktir.1 İki yıla yakın bir zaman zarfında radyolardan Türk musikisi kaldı-

1 “1934 yılı başlarında, radyodaki Türk müziği yayınlarına eleştiriler yoğunlaşmaya başladı. Bu tartış-
malara son noktayı Atatürk koydu. 1934 Kasım’ında Büyük Millet Meclisi’nin açılış konuşmasında 
o yıllarda dinletilen müziğin yüz ağartacak değerde olmaktan uzak olduğunu ifade ederek, ‘ince duy-
guları, düşünceleri anlatan yüksek deyişleri toplamak ve onları son musiki kurallarına göre işlemek’ 
gerektiğini söyledi. Gazi’nin bu konuşmasının hemen ertesinde İçişleri Bakanlığı, İstanbul ve An-
kara radyolarında Türk müziği yerine yalnızca ‘Garp tekniğiyle bestelenmiş’ parçaların çalınacağını 
açıkladı. Bu yasak, 1935’te ve 1936’nın ilk yarısı boyunca sürdü. İki yıla yakın bir zaman diliminde 
İstanbul ve Ankara radyolarında yayınların yüzde 30’unu söz programları, yüzde 70’ini ise Batı mü-
ziği oluşturdu. Klasik Türk müziği kendisine radyoda hiç yer bulamıyor, türküler ise tek tük çalını-
yordu. Radyosunda klasik Türk müziği dinlemeye alışmış olan radyo sahiplerinin önemli bir kısmı, 
Batı müziğine kıyasla Türk müziğine daha yakın olan Arap şarkılarını dinlemek için antenlerini Mısır 
radyosuna çevirdi. Hatta Kırım ve Erivan’ı dinleyenler vardı.” Hakkı Duran, “Türk Müziğinin Yasak 
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rılmış, yerine Batı müziği implante edilmiştir. Türk musikisinin öz yurdunda maruz 
bırakıldığı bu ameliye/bu ameliyat gerçekte ne anlam ifade eder? Ne denli ironik olsa 
da bu durumu, belki de en iyi yukarıdaki vecizenin ışığıyla açıklayabiliriz: “Hayat 
damarlarından biri” kopartılmak suretiyle bu millet sanatsız (musikisiz) bırakılmış-
tır! Yasak iki yıla yakın sürmüştür gerçi, ama musikimiz ondan sonra da üvey evlat 
muamelesi görmeye devam etmiştir. Türk musikisinin gördüğü bu trajik muamele 
devletin; siyaset, sanat, din, dil ve sair alanlardaki ameliyatçı (kesip-biçici, kestirip-
atıcı) yaklaşımına dair örneklerden biridir.2 

 Osmanlı’nın geç döneminde devlet “hasta adam” olarak kabul ediliyordu. Cum-
huriyet’te ise “hasta” muamelesi gören bizzat toplumdur. Toplumsal beden âdeta ope-
ratör-devletin hastayı sağaltmak üzere hünerlerini sergilediği bir operasyon alanıdır. En 
kanamalı ve en sorunlu operasyonlar belki de implantation ve protez uygulamaları gibi 
sıklıkla doku uyuşmazlığı neticesi veren alanlarda olmuştur. Ama doku uyuşmazlığının 
asıl devlet ile millet arasında vuku bulduğunu söylemeliyiz; nitekim devletin sanatı ile 
milletin sanatı arasındaki uyuşmazlık da esasen buradan kaynaklanır. 

Toplumsal dokuyu değiştirip dönüştürmeye yönelik operasyonlarda “devletin 
ideolojik aygıtı”3 olarak bazen neşter, bazen pansuman bazense müsekkin işlevi gören 
sanat, ayrıksılığı ve besleme karakteri icabı, devletin kanatları altında, toplumunsa 
tepesinde paraziter bir hayat sürmüştür. 

Sonuçta, devlet toplumu Batılı model uyarınca yukarıdan aşağıya ve tepeden 
tırnağa dönüştürmede sanatı araçsallaştırıyor, bu yolla hem toplumu hem de toplumun 
sanatını dönüştürmeyi umuyordu. Bu ameliyede, toplum (millet/halk), gassal elinde 
meyyit gibi, devletin gözetleyici, kural koyucu, yasaklayıcı, düzenleyici, tedip ve terbiye 
edici işlemlerine tam anlamıyla tâbi kılınıyordu. Devlet, sanatla, toplumun sanatıyla 
sahici bir ilişki kurmak yerine, kendi mevhum politik teleolojisinin g/ereklerini (Batılı 
gibi olmanın icaplarını) ona dayatıyor ve toplumun yeniden kurgulanmasında sanatı 
operatör-devletin ideolojik bir aygıtı olarak işe koşuyordu. Burada sakatlanan, hatta 
ölümcül bir biçimde halel gören, sanatın bağıl özgürlüğü ve görece özerkliğiydi, do-
layısıyla da toplumun sanatla (ve de sanat üzerinden kendi kendisiyle) sahici, verimli 
ve üretken bir ilişki kurma imkânıydı.

Yılları”, http://www.cansaati.org/topluluk/forum. Bu konuda ayrıca bkz. Tanrıkorur, C., Müzik Kültür, 
Dil, İstanbul: Dergâh yay., 2009, s. 66-72.

2 Öte yandan, askeri müdahaleler, bu ameliyatçı yaklaşımın en bariz ve maalesef en kanlı örnekleridir. 
Bu dönemlerde devlet/asker-sanat ilişkileri deşilesi, ilginç bir konudur. Türkiye’deki 12 Eylül Darbe-
si’nin meşrulaştırılmasında sanat nasıl yönetilmiştir? Bu konuda bkz. Artun, A. (ed.), Sanat/Siyaset: 
Kültür Çağında Sanat ve Kültürel Politika, çev. M. Tüzel vd., İst.: İletişim yay., 2008.

3 İfade L. Althusser’e ait. Bkz. Althusser, L., İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, çev. Y. Alp & M. 
Özışık, İstanbul: İletişim yay., 1994.
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1. Şirketler Çağında Sanat

Bugün, mevcut küreselleşme koşullarında, sanatın devletten görece olarak bağım-
sızlaştığından söz açabiliyoruz. Ne var ki öte yandan, sanatın ulusal ya da ulus-aşırı 
büyük organizasyonların kanatları altına sokularak ispat-ı vücut etme eğilimine girdi-
ğine tanık olmaktayız. Bu yeni durumda, sanatın toplumla ilişkisinin esaslı anlamda 
başkalaştığından, sanatın topluma giderek daha fazla yabancılaştığından söz etmeliyiz. 
Bu başkalaşma, bu yabancılaşma, çağımızda sanatın  sosyo-ontolojik (öze ilişkin) 
dönüşümünün bir eseridir. Esasen sanatın ne idüğünün, giderek varlığının-yokluğunun 
tartışma konusu edildiği bir çağdayız. Bu bağlamda, ilk gözümüze çarpan tema “sa-
natın ölümü” olacaktır ki bu da çoğu kez “toplumsalın dönüşümü” temasıyla birlikte 
anılmaktadır. Gerçekte, bir vakıa veya –Hegel’deki gibi– yalnızca bir beklenti olarak 
sanatın ölümü, sanatın toplumla, toplumun da sanatla ilişkisini gündeme getirmez, 
dahası toplumu ve çağımızı ve toplum olarak bu çağda olmanın ne mânaya geldiğini de 
gündeme getirir. Öyle bir çağdayız ki artık sanatın sosyo-ontolojisinden bahsetmekte 
zorlanıyoruz; başka bir deyişle sanatla toplum arasındaki ilişkiyi anlamlandırmada 
güçlük çekiyoruz. Sanatın ve toplumun ne idüğü, bunlar arasındaki bağın ne menem 
bir şey olduğu üzerine kafa yorarken biz XXI. yüzyılın ilk çeyreğini idrak edenler, 
küreselleşme-öncesi diyeceğimiz dönemde yaşamış olan Heidegger’den (1889-1976) 
yardım almayı umuyoruz. Onun sanatta neden “kurtarıcı bir güç” vehmettiğini –zor-
lanarak da olsa– anlamak istiyoruz.4 

Bilindiği üzere Heidegger Volk (halk) ile sanat arasında sembiyotik bir ilişkiyi 
varsayıyor, giderek de sanatı “bir halkın tarihsel varoluşu”nun (geschichtlichen Daseins 
eines Volkes) kökeni (Ursprung) olarak kabul ediyordu.5 Filozof, dönüşen toplumun 
ürünü olan, hakeza geri dönüp ürünü olduğu toplumu dönüştüren (aşağıda 13. dipnotta 
örneklendirildiği üzere) postmodern türden bir sanat eserine ve bu eserin içine doğ-
duğu sanat endüstrisine herhâlde dudak büker, kuşkuyla yaklaşır ve sanatın (bu denli) 
endüstriyelleşmesini kaygı ve yadırgama ile karşılardı. Nitekim “Sanatın Doğuşu ve 
Düşüncenin Yolu” başlıklı makalesinde Heidegger, “Endüstri toplumu kendi yarattığı 

4 Heidegger’in “tanrıların geri çekildiği” bir dünyada çağdaş/aktüel hâliyle sanatın “kurtarıcı vasfı” 
üzerinde pek de ısrarcı olmayacağı aşikârdır. Öte yandan, Heidegger’in “modern sanat”a ilgisine dair 
bkz. Young, J., Heidegger’s Philosophy of Art, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, s. 120-
174. Şuna da işaret etmeli ki filozof ölümünden hemen sonra, 1976’da Der Spiegel’de yayınlanan 
söyleşisinde (ki bu söz aynı zamanda söyleşiye başlık da olmuştur) “Bizi ancak bir tanrı kurtara-
bilir.” diyordu. Bu söz, Heidegger’in –her hâl ve şartta sanatı değilse bile– mevcut sanatı (Mevcut 
Durum’u sarsmak ve muaheze etmek yerine sağlamlaştırıp pekiştiren sanatı) artık pek de “kurtarıcı 
güç” olarak görmediği düşündürüyor. Bu tarihi söyleşi –filozofun  ölümünden sonra yayınlanmak 
şartıyla– 1966’da yapılmış ve 1976’da yayınlanmış olup farklı bir başlık altında Türkçeye de tercüme 
edilmiştir: Heidegger, M., Profesör Heidegger 1933’te Ne Oldu?, çev. T. Ilgaz, İstanbul: YKY, 1993. 

5 Heidegger, M., “L’Origine de l’Oeuvre d’Art”, in M. Heidegger, Chemins Qui ne Menent Null Part, 
Gallimard, trad. W. Brokmeier, 1962, s. 88-9.
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kapatılmışlık içinde varolmaktadır.” tespitinde bulunduktan hemen sonra endüstri 
toplumunda sanatın durumuna dair şunları ifade etmektedir: 

Sibernetik olma yolundaki endüstri toplumu dünyasında sanat ne durumdadır? Sanatın 
verdiği mesajlar bu dünyada ve onun için gereken bir enformasyona mı dönüşecek? Sanatın 
ortaya koydukları endüstriyel çember-düzenin doğasınca, onun denetim ve yürütücülüğü 
tarafından mı belirlenecek? Böyle olduğunda yapıt yapıtlığını koruyabilir mi? Yapıtın 
modernliğinin anlamı daha baştan sürekli ve seri üretme uğruna kendi içine kapanarak 
kendini düzenleyen yaratı sürecinin gerçekleştirilmesinde saklı değil mi? Modern sanatın 
kendisi de endüstri toplumunun ve bilimsel-teknolojik dünyanın çember-düzenindeki 
denetim devreleri için gerekli bir geri-besleyici enformasyon olarak ortaya çıkmıyor mu? 
O çok sözü edilen “kültür ticareti” (Kulturbetrieb) de meşruiyeti için gerekli dayanağı 
tam burada bulmuyor mu?6   

“Teknolojik nihilizm” çağında sanatı bize “kurtarıcı güç” ve modernliğin açtığı 
yaraları tedavi edecek çare olarak öneren Heidegger7 –hiç değilse ruhen ve zihnen– 
yaşadığımız bu asrın değil, daha ziyade XX. asrın bir insanı, bir düşünürüydü. XX. 
asrın –kronolojik mânada değilse de– hükmen İkinci Dünya Savaşı’nın bittiği tarih 
olan 1945’te sonlandığını söylemeliyiz. O tarihten beri  Pax Americana hükümfermadır. 
Küreselleşme denen olay, Pax’ı sonlandırmış olmak şöyle dursun, onun Doğu Bloku’nun 
çöküşünü müteakip evresini teşkil ediyor, nasıl ki post modernlik modernliğin sonraki 
evresinden başka bir şey değilse.  Evet, bugün, biz XXI. asrın insanları, işçi, burjuva, 
akademisyen, sanatçı, sıradan vatandaş, televizyon seyircisi,  cep telefonu kullanıcısı, 
kredi kartı taşıyıcısı, internet sörfçüsü, sergi/galeri müdavimi… olarak hâlâ Pax Ame-
ricana’nın hükmü ve mührü altında yaşıyoruz. Pax güncel küreselleşme koşullarında 
dönüşüme uğramakla birlikte, hâlihazırda varlığını ve etkinliğini sürdürmeye devam 
ediyor. Bugün, uluslararası ilişkiler, siyasetbilim, “global studies” ve sair disiplinlerde 
genel kabul gören yaklaşım, “uluslararası”ndan ulus-üstü ya da ulus-aşırı bir aşamaya 
geçildiği, geçilmekte olduğu veya geçilmesi gerektiği yönündedir. Bu genel yaklaşım, 
Heidegger’le çağdaş olan başka bir Alman düşünürünün öne sürdüğü yargıyı teyit 
eder mahiyettedir. Ersnst Junger, İkinci Dünya Savaşı’nın hemen bitiminde “Savaş’ı 
milletler kaybetti, şirketler kazandı.” demişti.

Bugün bir bakıma doğumuna veya bebekliğine tanık olduğumuz ulus-aşırılaşma 
veya küreselleşme, kökenleri Modern Çağ’ın başlangıçlarında vuku bulan daha temel 
ve belirleyici, dünya-tarihsel bir olaya kadar geri götürülebilir. Bu etkilerini ekonomik, 
sosyal ve kültürel alanlarda, hayatımızın neredeyse her safhasında bugün de hissetti-
ğimiz “modernlik olayı”dır bu. 

6 Heidegger, M., “Sanatın Doğuşu ve Düşüncenin Yolu”in Patikalar. Martin Heidegger ve Modern 
Çağ, ed. H. Ünal Nalbantoğlu, İstanbul: İmge yay., 1997, s. 23. Bu metnin aslı Heidegger’in çağrılı 
gittiği Atina’da 4 Nisan 1967’de Bilimler ve Sanatlar Akademisi’nde yapmış olduğu bir konuşmaya 
dayanmaktadır. 

7 Bkz. Heidegger, M., Tekniğe Yönelik Soru, çev. D. Özlem, İstanbul: Alfa yay., 1997, s. 97-99; “La Qu-
estion de la Technique”in M. Heidegger, M., Essais et Conférences, Galimard, Paris, 1958, s. 46-48.
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Bugün, düşünce sahasında olduğu gibi sanat sahasında da post-modernliğin mo-
dernliğin “sonu” mu yoksa “devamı” mı olduğu, yani bu ikisi arasında bir süreklilikten 
mi yoksa bir kopuştan mı bahsetmek gerektiği tartışması henüz hızını kesmiş değildir. 
Post-modernlik, modernliğin ecelini mi getirmiştir yoksa –tam tersine– onun –bir şe-
kilde– ömrünü mü uzatmıştır? Ya da post-modernlik dedikleri esasında modernliğin 
post-mortem yaşantısı mıdır? Burada modernliğin çekip gider gibi yapan ama gitmeyen, 
bir şekilde hep geri dönüp (revenant) daima tebelleş olan “hayaletimsi” varlığından 
söz ediyoruz. Post-modernlik modernliği bir anlamda sonlandırmışsa bile, başka bir 
anlamda onun ömrünü uzatmıştır demek belki daha doğrudur. Evet, “modernliğin 
kökensel olayı” kendini postmodern durumda, fakat bu kez daha farklı bir şekilde 
yeniliyor/yineliyor. Post’lu ya da post’suz modernlik bugün de bata çıka yoluna devam 
ediyor. Velhasıl, daha derin yapılar itibariyle, modernlikle post-modernlik arasından 
kopuştan çok süreklilik söz konusudur. 

Heidegger’i takip ederek diyebiliriz ki modernliğin asli olayı insanın özne (Subje-
ctum) olarak ortaya çıkışı ve buna paralel olarak da dünyanın bir resme/tasarıma (Bild) 
dönüşmesidir.8 Bu iki hadise filozofa göre eş-kökenseldir. Özne olmak, varolanların 
“bağlantı noktası” veya “referans merkezi” olma vasfıyla dünyanın resimleştirilme-
sidir/nesneleştirilmesidir/bir tasarıma dönüştürülmesidir. Böylece insan yeryüzünün 
zilyetliğini (emanetçiliğini değil!) ele geçirebilmiş ve varlık üzerinde hükümranlığını 
ilan edebilmiştir. Öznenin doğuşuyla başlayan Modern Çağ’da bilim, hâkim bilme 
tarzı olarak öne çıkmış ve yeryüzünün keşfinde (gaspında!) epistemolojik keşif kolu 
olarak işlev görmüştür. Ya sanat? Sanat, Heidegger’in gözünde, Kültür Endüstrisi’nin 
çarkına kapılıp, kapanıma uğramazdan önce, “teknolojik nihilizm”e karşı “kurtarıcı” 
bir işleve sahipti.

Düzünden veya tersinden çağımızı (modernliğimizi, post-modernliğimizi) anlamak 
için, sanat hâlâ öğreticidir, zira semptomatiktir. Ona içkin bir değer, kendi başına bir 
önem atfetmesek de olanca kesâfeti ile üzerimize sinen âhir zamanların ahvalini, asri 
zamanların encâmını pekâlâ sanatın aktüel hâllerinden öğrenebiliriz. Sadece modernliğin 
1945 sonrası sürecine değil, tüm sürecine, hatta bizzat köklerine dair aktüel veya değil, 
modern veya post-modern sanattan öğrenebileceğimiz bir şeyler muhakkak ki vardır. 
İster vâki, ister eli kulağında, isterse müstakbel olsun muhakkak “sanatın ölümü”nde 
dahi tefekküre konu bir şeyler vardır. Zira “Sanatın ölümü” neyin doğumu olabilir 
diye merak etmek dahi yeni bir düşünceyi başlatabilir. Ama sanatın ölümünden medet 
ummada bunca acelecilik göstermektense, belki ilkin olduğu kadarıyla diriminden ne 
umabiliriz diye sormak daha iyidir.     

8 Heidegger, M., “L’Epoque des Conceptions du Monde”, in Heidegger, M., Chemins qui ne Menent 
Null Part, Gallimard, trad. W. Brokmeier, 1962, s. 115 vd.
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2. Sanatın Bağıl Özgürlüğü9 

“Milletlerin kaybettiği ve şirketlerin kazandığı” İkinci Dünya Savaşı’nı müteâkip 
süreçte, başka şeylerin yanı sıra, toplum ile sanat da dönüşüme uğradı; keza sanat-
toplum ilişkileri de tabiatıyla bu dönüşümden payına düşeni aldı. Bu süreçte “sanata 
ne olduğu” meselesi, “aktüel sanatın ne anlam ifade ettiği” sorusuyla sıkıca irtibatlıdır. 
Bu iki sorunun cevabının araştırılmasında, “kendinde” sanatın neliğine dair felsefi-
estetik soruşturmalar ile sanat tarihi çalışmalarına müracaat etmek kadar, çağın ruhunu 
anlamak üzere tarihsel-konjonktürel bağlama başvurmak da önemlidir. 

Altını çizmek gerekir ki sanat her hâlükârda –en azından onu aşmak üzere– bağ-
lamsallığa (toplumsallığa) ihtiyaç duyar. Bu bakımdan, sanatın gelenek ile ilişkisi, 
gelecek ile ilişki demektir, zira ancak “gelen’e ek” (supplément10) olabilen sanat geleceği 
yaratabilir. Geleceği yaratmak, gerçekte geleneği –bir bakıma– yeniden yaratmak, yani 
ona yeni bir kavis, yeni bir form, yeni bir tarz, yeni bir üslup, yeni bir mecra kazandır-
maktan başka bir şey olmasa gerek. Evet, geleneği aşmanın belki de en doğrudan, en 
doğurgan yolu, ona “ek” olmak, “onu aşmak” ve bu surette “onu aşılamak”tır. Keza 
“geleneği aşmak” da müspet anlamda bundan başka bir şey değildir. Gelenek (ve/veya 
toplum), “bağlam”dır, sanatın bağlamı. Sonuçta, sanatın bağlamsallığı (toplumla bağı), 
onun aynı zamanda “bağıl” özgürlüğüdür. 

Peki ama aktüel sanat söz konusu olduğunda durum nedir? Bugün sanat, daha 
ziyade, artistik-endüstriyel ağlar içinden, toplumun dışında veya tepesinde “art-i-fici-
el” bir para-toplum (une para-société artificielle) yaratarak etkinlik göstermiyor mu? 
Toplumsalla çiftleşmek, hemhâl olmak yerine, ekseriya, bir tür oto-erotizm söz konusu 
değil mi? Veyahut da gelenekle sarkıntılığın hafifliğinde ve sathîliğinde kurulan bir 
ilişki söz konusu değil mi? Sanatın, endüstriyelleşen sanatın, bugün daha ziyade bir 
tür kendine “kapanıklığı” söz konusu değil mi?

İmdi, bugünün sanatı/sanatçısı, Heidegger’in “dünya-kurucu” bir işlev yüklediği 
sanatı, podyum-dünyalar içinden parodileştirmiyor mu? Peki ama burada parodileşen 
sanatın bizatihi kendi değil mi? Sanat, bu şekilde, oyun ve oyalanmanın hafifliğinde 

9 Burada “bağıl” sıfatını bilhassa ikili, ikircikli bir anlamda yani “context-relevant” ve/veya “relative” 
anlamında kullanıyoruz ki burada bu iki anlam esasen içiçe geçiyor. Sanatın “bağıl özgürlüğü” öyle bir 
şey ki o, bir bakıma “topluma-bağlı”, bir bakıma da ondan “görece özgürdür” biri diğerini, dışlamak 
şöyle durusun, gerektirir.  

10 “Çifte bir anlama sahip olan “suppléer” fiili hem ek bir şey katmak, ilave etmek anlamına hem de 
birinin ya da bir şeyin yokluğunda onun eksikliğini gidermek, onu ikame etmek, ona vekalet etmek 
anlamına geliyor.” [ç.n]. Bkz. Derrida, J., “İnsan Bilimlerin Söyleminde Yapı, Gösterge ve Oyun”, çev. 
Özkan Gözel, Toplumbilim, n: 10, Ağustos, 1999, s. 173. İmdi “gelene ek” olmak, geleneğe katılmak, 
ona dahil olmak, ona ilave olmak, giderek de ek-olmaklığın ötesine geçerek geleneğin yerini tutmak, 
ona vekalet etmek, onu ikame etmek anlamına geliyor. Esasen “gelenek” dediğimiz şeyin kendisi, bir 
gelene ek olma süreciyle vücut buluyor. Tabii, geleneği dönüştürmenin yolu da yeni bir gelenek (?) 
yaratmaktan ziyade ona ek (supplément) olmaktan geçiyor.       
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poetik-ontolojik ağırlığından kurtulmuş ve fakat böylece asli imkânını heba etmiş 
olmuyor mu? Tuhaf görünse de şunu söylemek gerekir: Sanatın (art) özü “artistik” 
(artistique) değildir. Artistikleşen sanat o hâlde özüne ihanet ediyor. Nitekim Heidegger 
de sanat eserinin kökeni olarak sanatçıya, onun dehasına, öznelliğine artistik yaratım 
kabiliyetine işaret etmiyordu.11    

3. Sanat Toplumu Kurtarabilir Mi? 

Sanat üzerine yazdıklarından anlıyoruz ki, Heidegger sanatın toplumla, keza 
toplumun sanatla bağını önemsiyor, giderek bu bağı vazgeçilmez buluyordu. Filozof, 
sanatçıyı yaratıcı, sanat eserlerini kişisel beceri, yaratım ya da performans, hiç kuşkusuz 
bu eserlere muhatap olanları da alımlayıcı müşteri kitlesi olarak görmeyi reddederdi. 
XXI. asrın sanat algı ve pratiği içerisinden baktığımızda Heidegger’in sanata yüklediği 
anlam ve rolü yersiz ya da abartılı bulabiliriz. Keza onun, “tanrıların geri çekildiği” 
Modern Zamanlarda sanata telafi edici tinsel, hatta dinsel bir rol yüklemesini de tar-
tışma konusu yapabiliriz. Edebiliriz, zira herkes kendi çağının çocuğudur ve kimse 
gölgesinden öteye atlayamaz. Bununla birlikte, dönemler arası iletişim imkânı da 
kendini öğrenmeye açan için her zaman mevcuttur.

Bugün önceki zamanlara göre dönüşmüş ve farklılaşmış olarak da olsa, sanat 
faaliyetleri şu veya bu tarzda varlığını sürdürüyor. Dönüşen ve farklılaşan, biçim ve 
işlev bir yana, haddizâtında sanatın ve/veya estetiğin ontolojik anlamıdır. Bugün, bu 
makalenin hemen ilk satırında alıntı olarak yer alan ifade, keza Heidegger’e ait ünlü 
sanatın “kurtarıcı güç” olduğu/olabildiği kanaati bize, belki anlaşılmaz değil, ama yersiz 
ve abartılı görünebiliyorsa, bu, öncelikle zamanın ruhunun değişmesine bağlı olarak 
günümüzde sanatın sosyo-ontolojik anlamının köklü bir biçimde değişime uğramasıyla, 
hatta böyle bir anlamdan artık neredeyse hiçbir şekilde söz edilemez oluşuyla ilgilidir. 

Dün önce kilisenin, sonra sarayın, sonra da ulus-kurucu modern devletin hima-
yesi ve/veya hâkimiyeti altında varlık gösterebilmiş olan sanat, şimdi kendine biçtiği 
“yaratıcı bireyliğin varoluşsal tarzı” yollu payelere sarılarak lâyüsel bir varoluş tarzı 
sergiliyor. Aktüel sanat, artık toplum bağından da kurtulduğu vehmiyle, bugün ken-
dini bu kez de kültür/sanat/beğeni endüstrisinin kucağına, pazar koşullarının tam orta 
yerine atmış bulunuyor.

Toplum sanatın sahici bağlamıdır; ne var ki sanat, bağlamdan bağlam-ötesi bir 

11 Heidegger’e göre gerek sanatçının ve gerekse –kendisinde varolanların hakikatinin vuku bulduğu– 
sanat eserinin kökeni başka şey (mesela yaratıcı-sanatçı) değil sanattır; sanatta hakikat kendini aç-
makta ve varolanlar –denebilirse– o ışık altında kendilerini yeni bir şekilde göstermektedir. Heidegger 
sanatçının öznel yaratımı olarak sanat fikrine yabancıdır. Kockelmans, J. J., Heidegger on Art and Art 
Works, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/Lancaster, 1985, s. 67, 168; Heidegger, M., 
“L’Origine de l’Oeuvre d’Art”, in Chemins qui ne Menent Null Part, s. 88. 
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hamleyle yükselir ve bir ayağı o irtifa düzeyinde diğeri ise toplumda olarak toplumdan 
aldığını yine ona verir. Bu alışveriş toplum için ilerletici, besleyici ve onarıcı bir işlev 
görür. Keza bu alış-veriş aradaki ontolojik bağı teyit eder. Peki ya aktüel sanat? Orada 
durum nasıl? Gerçi, aktüel anlamda, sanatsal görünürlük talebi ile buna bağlı “gösteri/ş 
mantığı” kamusallığa had safhada açıklığı, hatta açık-saçıklığa varan bir açıklığı 
buyursa da hâlihazırda sanat erbabı, ezoterik bir “estetler cemaati” olarak toplumun 
tepesinde ve toplumsalın kenarında kendine-kapalı, monadik bir varoluşu sürdürüyor. 
Bugün, sanat yapıcılarından, sanat pazarlayıcılarından, sanat eleştiricilerinden, sanat 
alımlayıcı veya müşterilerinden müteşekkil sanat camiası, kendinden devraldığını 
yine kendine devreden alışverişsiz, iletimsiz, geçirimsiz ve –evet– kısır egolojik bir 
“tinsellik” üretiyor, varlığını daha ziyade bu surette sürdürüyor.12 Toplumun “hayat 
damarlarından biri” nicedir kesiktir. Bir uzviyet olarak toplum fikri de yara bere için-
dedir. Aktüel sanat ise topluma nazaran protez mesabesindedir.

Toplumun ve sanatın ayrı ayrı yeniden tarifine, ama daha önemlisi bu ikisinin daha 
geniş bir planda (yeniden) birlikte-tarifine ihtiyaç duyulduğu bir zamanda yaşıyoruz. 
Burada amaçladığımız sanatı toplumsal işlevine indirgemek ya da hapsetmek değildir, 
burada sanatı toplumsalla mukayyet kılmakda söz konusu değildir. Burada yalnızca 
sanat için toplumla bağın özsel ve vazgeçilmez olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. 
Elbet sanat toplum-aşırı bir imkânı da barındırır içinde, barındırmalıdır da. Ama bu 
imkân, toplumun (tarihin ve geleneğin), daha en başta, ancak varsayılmasıyla aktüalize 
olabilir. Bu durumda, sanatın görece toplum-dışılığı dahi, toplumun bizzat imkânı, 
kazancı hâline gelir. Demek istediğimiz şu ki, sanat her hâlükârda topluma/geleneğe 
ihtiyaç duyar –en azından onu aşmak üzere–. Öte yandan, pazar koşullarına teslim 
olduğu, şirketlerin ağına yakalandığı, kişisel performans düzeyine rapt olduğu ölçüde 
sanat, toplumdan, toplumsaldan bağımsızlaşarak kendine suni bağlamlar yaratır ve bu 
surette “sanatın kıymetini bilmeyen” topluma yönelip beyhude yere ona tesir etmeye, 
onu kendi istediği şekilde dönüştürmeye çalışır. Sanatın para-toplumu, âdeta kendini 
toplumun yanı başında, toplumdan ayrı bir toplum, toplumla bağı koparmış bir toplum 
gibi konumlandırmıştır. Sanatla toplum arasında bir Antik Çağ’da söz konusu olduğu 
gibi içiçelik hatta bir ayniyet hiçbir şekilde söz konusu değildir burada.

Toplumun/milletin yerini “kitle” (mass) dediğimiz amorf güruhun aldığı bu çağda, 
sanat kültür endüstrisinin çarkına yakayı iyiden iyiye kaptırmış bulunuyor.13 Ne popüler 

12 O’Dohery, B., “Galeri Mekanının İdeolojisi”, Beyaz Küpün İçinde, trc. A. Antmen, İstanbul: Sel Yay., 
2013; aktüel sanat eserlerine ve oluşumlarına, giderek aktüel sanatın anlamına dair bu çalışma, “nes-
nelerin sanat statüsü kazanmalarındaki süreçleri”ni irdelemek suretiyle “modern sanatın ardındaki 
mekanizmaları görünmez kılan örtük kuralları açık etmesi”, dahası “sanatın estetik temellerinin yanı 
sıra sosyolojik ve ekonomik bağlamını” ele alması, kısacası bir “piyasa ve sistem eleştirisi” yapması 
bakımından ufuk açıcı ve fakat aynı zamanda sanatın ne türden bir çembere kapılmış olduğunu göz-
lemlemek bakımından da bir o kadar iç karartıcıdır.  

13 Damien Hirst “Sanat eserinin değeri, yandaki adamın ona ödeyebileceği para kadardır.” demektedir. 
Yaratıcı yönetmen denen sanatçılardan biri olan Hirst For the Love of God (Tanrı aşkına) isimli eseri 
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sanat mâsundur bundan ne de elit dediğimiz sanat. Keza, toplum bir “kitle”ye dönüş-
tüğü ölçüde, sanatın toplumla (sahici) bağı kopmuş ve sanat giderek bir “kopukluğa” 
dönüşür olmuştur. Kopukluk olmaklığıyla sanatın hâlihazırda üstlendiği işlev, toplum 
dediğimiz “sağır sultan”a hariçten gazel okumaktan ibaret olmuştur âdeta.

Böylece, geldiğimiz noktada, bu bölümün başlığını oluşturan “Sanat toplumu 
kurtarabilir mi?” sorusu tuhaf bir şekilde “Toplum (bu) sanattan kurtarılabilir mi?” 
biçiminde tersine dönüyor ve toplumun “kitle”ye dönüştüğü bu noktada, sabık soru 
(Sanat toplumu kurtarabilir mi?) sanki geç kalmış bir soru hâline geliyor. Haddizatında, 
aktüel sanatın toplumun “sağır” kulaklarına, üstelik bir de “hariçten” gazel okuması 
garabeti daha epey sürecek görünüyor. 

Sonuçta, olup biten şey, sanatın sosyo-ontolojik özünün pazar koşullarında çözün-
mesinden ibaret. Süreç tersine dönebilir mi yani –öyle bir işlevi olduğunu varsaydığı-
mızda– “sanat topluma yeniden maya olabilir mi, onun ruhunu yeniden ve derinden 
kavrayabilir mi” sorusu şimdilik muallakta kalıyor. 

 

önce finanse edip sonra 50 milyon pounda satmıştır; bu eser elmaslarla bezeli bir kafatasından iba-
rettir. B. Bold’a göre, bu söz/tavır “Heidegger’in sanat endüstrisinin hüküm sürdüğü yerde sanatın 
‘hakikati’nin unutulacağı yolundaki öngörüsünü doğrular niteliktedir”. Bkz. Bold, B., Yeni bir Bakışla 
Heidegger, çev. M. Özbank, İstanbul: Kolektif Kitap, 2013, s. 83. Aynı yerden bir başka alıntı:

a “Mark Pennings, Mariko Mori’nin Tom Na H-iu (2008) isimli işini değerlendirirken, Pipilotti Rist, 
Olafu Eliasson, Mattihew Barney ve Morko Mori gibi sanatçılar hakkındaki yorumu dikkat çekici-
dir (…) Pennings bu sanatçıların yaratıcı yönetmenler veya proje yöneticileri olarak çalışan yeni bir 
seçkinler gurubunun üyeleri olduğunu söyler. Bu sanatçılar sanat eseri üreten taşeron ekiplere ve şir-
ketlere fikirlerini satarlar, bu şekilde üretilen işler de sürekli olarak yenilik peşindeki küresel sanat ku-
rumlarına sevk edilirler. Pennings’e göre, ‘Bu düzenlemenin başarısı sanatçılara önemli mali kazanç 
sağlaması ve böylece çok büyük yaratıcı ve ekonomik kaynakları seferber etmelerini mümkün kılma-
sıdır. Bu da onlara yeni bir güven verir ve daha büyük ve daha iddialı işlere girişmelerine olanak tanır’. 
A.g.y.; bu alıntı, Heiddegger’in endüstriyelleşen sanata, kültür ticaretine (Kulturbetrieb) ve endüstriyel 
çember düzene kapılan sanatın durumuna dair yukarıda, metinde, filozoftan yaptığımız alıntıda geçen 
görüşleri çarpıcı bir şekilde teyit etmiyor mu? Yine, bu konularda, şu eserdeki analiz ve örneklere 
müracaat edilebilir: Artun, Ali, Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi-Estetik Modernizmin Tasfiyesi, İstanbul: 
İletişim yay., 2012; kitabın tanıtım yazısından: “1990’lardan başlayarak sanat dünyasını bir ‘çağdaş 
sanat’ humması sardı. Birbiri ardına faaliyete geçen çağdaş sanat müzeleri, çağdaş sanat galerileri, 
çağdaş sanat müzayedeleri vb. aracılığıyla dev bir küresel sanat piyasası inşa edildi. Küresel met-
ropoller arası yarışta hamle yapmaya çabalayan İstanbul da bu piyasanın merkezlerinden biri hâline 
geldi. Çağdaş sanatın alabildiğine örgütlü olduğu ortadadır, ama onun ne olduğu henüz bir bilmecedir. 
Sanatın, sanat tarihi, eleştiri ve estetik gibi evrensel kaynakları, ‘çağdaş sanat nedir?’ sorusunu daha 
yeni yeni tartışmaya başlamıştır. Bu tartışmalarda çağdaş sanatın örgütlendiği ortamların incelenmesi 
kilit yer tutmaktadır. Ali Artun’un yazıları da bu kapsamdadır: sanat yönetiminin yükselişi; bienallerde 
benimsenen yönetim/işletme modelleri; tasarım ile çağdaş sanatın bağı; sanatın müzayedeleşmesi; 
çağdaş estetik, realizm ve şiddet; çağdaş himaye sistemleri; sanat tarihinin ve eleştirinin kaderi... Ama 
bütün bu konuların altındaki asıl tema ortaktır: modernizmin tasfiyesi.”
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4. Şiir Dillenir Toplum Şiirlenirse

Sahi, ne olur o zaman? Bu soruyu “Şimdikinden ‘başka türlü’ olur!” diye ce-
vaplandırırsak kaçamak bir cevap vermiş mi oluruz? Yoksa “Böyle bir şey asla vuku 
bulmayacağından bu soruya beyhude yere cevap aramayalım” mı demeliyiz? Bir 
“pür-şiir toplumu” serâpâ ütopya (u-topos) değil midir, enikonu bir rüya veyahut da 
bir hülya değil midir? Peki ama neden söz ediyoruz? Ütopyanın, hülyanın, rüyanın 
bir gerçekliği var mı ki, varsa ne türden? 

Son soruya kestirmeden bir cevap verelim: Ütopya, hülya ve rüyanın objektif 
bir varlığı yoksa bile, bunlar “etki ve sonuçları itibariyle” reeldirler. Ömrünüzü bir 
ütopya peşinde geçirebilir, bir hülyaya dalarak avunabilir veyahut da tüm varlığınızı 
bir rüyanın uğrunda seferber edebilirsiniz. Bunların hepsi müşahhastır, gerçektir, 
olabilirdir. Oraya “ermek-erişmek” muhâl olsa bile, bu uğurda “olmak/ölmek” elle 
tutulur sonuçları olan müşahhas bir “erdem”dir.   

Ithaki diye bir yer (topos) yoksa bile benim ona doğru yolculuğum vâkidir, ger-
çektir, reeldir. Bu yolculuğun beni değiştirmesi, geliştirmesi, dönüştürmesi de öyle. 
Demek ki olmayan-varlığıyla ütopya (u-topos), gerçekleşmesi/vukuu/tahakkuku muhâl 
olmakla birlikte (etki ve sonuçları itibariyle) pekâlâ gerçektir. “Ora”dadır “ütopik 
olan” –farklı bir varlık kipinde–: “yok-da-var-gibi” ya da “var-yok-arası” bir hâlde. 
“Kutup yıldızı gibidir o, ona bakarak yönleniriz-hiçbir zaman ona erişemesek de!” 
Ütopik olanla ilişkimizin kipi arzudur, umuttur, korkudur, bekleyiştir. Bununla birlikte, 
uzaktaki, çok uzaktaki, var-yok arası varlığıyla kutup yıldızı burada-olmaklığımızı, 
“durum”umuzu, mevcut konumumuzu değiştirebilir. Bizi cezp bizi celp edebilir “ora”ya: 
“henüz-olmayan”, ya da –belki de– hiç olmayan “ora”ya. Bu surette biz gündelikliğin, 
hergünkülüğün, sıradanlığın, olağanlığın mantığından çıkar, “yok-da-var-gibi” olana 
dair (onu kavrayamasak, yakalayamasak bile) bir ön-fikir, bir ön-duyum elde edebiliriz 
ki; bu, mevcudiyetimizin (giderek “mevcudiyet”in kendisinin!) böyle değil de “baş-
ka türlü” olabileceğine dair bizde derin bir farkındalık yaratabilir, giderek topyekûn 
hayatımızın dönüşümüne vesile olabilir. 

Evet, “olmayan-ora”ya doğru atılımımız, delikli, havadar, havalı bir toplu-
ma doğru dönüşümün başlatıcısı olabilir, teknolojik-bilimsel çağın, “öz-denetimli 
çemberdüzeni”nden, “kapanım-toplumu”ndan kurtuluşa doğru hareketin mukaddi-
mesi olabilir, “ucu-açıklığın” (open-endedness) vaki –yani daha buradayken tecrübe 
edilmiş-umudunu, neşvesini, umut dolu neşvesini bize yaşatabilir– ama belirsizlikten 
kaynaklanma sancısını, beklentinin huzursuzluğunu, metafizik gerilimini de aynı 
şekilde yaşatabilir. 

Kapıldığımız, kapatıldığımız, kapalı kaldığımız bu meşum “çemberdüzen”den 
kurtulmak için, hiç olmazsa onda delikler, menfezler, gedikler açmak ve “ora”ya dair 
en azından bir ön-fikre, bir ön-duyuma sahip olmak için, keza “bura”dan “ora”ya bir 
“geçiş (trans-) imkânını yoklamak” için bildiğimiz üç yol var: din, sanat, aşk.     
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Sanatlar arasında şiirin mümtaz bir yeri var. Hergünkülüğe boylu boyunca gark 
olmuş, tekno-bilimsel kapanıma uğramış, burada-mevcudiyete iyiden iyiye gömülü 
kalmış işbu Toplum’da; şiir –mümtaz şiir– zihinlerde, ruhlarda, bedenlerde harekete 
geçirici bir işlev görebilir, hiç olmazsa toplumun uyuşmuş bedeninde, o bedenin bir 
bölgesinde bir helecan veyahut da uyuşmaya mukabil bir karıncalanma yaratabilir. 
“Ora”ya dair “metafizik bir ürperti”yi tetikleyebilir. Bize “artık-olmayan”ı hatırlatabilir, 
bizi şimdiye dair uyarabilir, bize “henüz-olmayan”ı ima ve işaret edebilir.

Peki ama, şimdi, artık-olmayan, tam da şiir ise ne olacak? Toplumun şiirle uzvi-
ontolojik bağı kopmuş ya da kopmaya yüz tutmuşsa ne olacak? 

Şiirin varlığı tehlikededir. Zira ulus-üstü şirketler marifetiyle “bir dünya birliğine 
doğru giden” dünya düzeninde bizatihi toplumun/milletin varlığı tehlikededir. Dola-
yısıyla dillerin, hatta kimi duyguların varlığı tehlikededir. Yakın, reel, elle tutulur bir 
tehlikedir bu. Uzak değil, soyut değil, muhayyel hiç değildir. İkinci Dünya Savaşı 
bitiminde, tam da 1945’te, “Şiirin Sosyal Görevi” isimli makalesinde “Çağımızın 
derdi”, diyordu İngiliz şairi Thomas Stearns Eliot (1888-1965):

Tanrı ve İnsan hakkında atalarımızın inandıkları şeylere inanmamak değil sadece, ama 
Tanrı ve insan konusunda onlar gibi hissedememektir (…) Benim korktuğum şey, bu [dini] 
duyguların ölmesidir. Aynı şekilde şiirde ifade bulan duyguların ve şiire duyduğumuz 
ihtiyacın da yok olması mümkündür. İşte böyle bir yok oluş, belki de, bazı kişilerin, hiçbir 
amaca hizmet etmeyeceği hâlde, arzu edilir buldukları bir dünya birliğini kolaylaştırabilir.14 

“Hiçbir sanatın şiir kadar ısrarlı bir şekilde millî olmadığı”nı, keza “kültürler 
arsındaki farkların benzerlikler kadar önemli olduğu”nu bize hatırlatan da yine aynı 
şairdir.15 “Şiirin sosyal (millî?) görevi”ni savunan bir şairin, toplumlar arasındaki 
farkları silici, tek-düzleştirici, asimile edici, yekpare bir “dünya birliği”ne –daha 
1945’te– neden itiraz ettiğini böylece anlıyoruz. Peki ama ne yapmalı? Miladi XXI. 
asrın ilk çeyreğinde yaşayan ve mevcut durumdan rahatsız olan bizler ne yapmalıyız? 
Bugün (1945’e göre çok daha hissedilir ve belirgin bir biçimde) bir birliğe (bir kapa-
nıma) doğru giden bu Şirketler Çağında, bu “Teknolojik Nihilizm” Çağı’nda, farkın 
silindiği, aynılığın giderek daha fazla hükümran olduğu bu Tekno-bilim Çağı’nda bize 
düşen “görev” ne olabilir? 

Üç yoldan bahsetmiştik, aşkınlığın üç imkânından: din, sanat, aşk. Diğerleri 
bir yana, şu ân sanatın sahasındayız. Şiirden, mümtaz şiirden, şiirin mümtazlığın-
dan bahsediyoruz. Yine Eliot’tan ilhamla şunu söyleyebiliriz: “Mevcut durum”dan 
rahatsız olan ve metafizik gerilimi zihninde, ruhunda, serâpâ hayatında hissedebilen 
öncü, “seçkin bir zümre” gerek bize, bir “durum”dan memnuniyetsizler takımı, bir 

14 Eliot, T. S., Edebiyat Üzerine Düşünceler, çev. S. Kantarcıoğlu, Ankara: Kültür Bakanlığı yay., 1990, 
s. 199; italikler bana ait.

15 A.g.e., s. 191, 197.
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akıncılar gurubu… “Şiir”de anlaşan, “şiir”le anlaşan bir seçkinler zümresi. “Aynılığa” 
itirazla “Başka türlü olan”ı g/özleyen, hâkezâ “ora”dan işaret alıp bize “ora”yı işaret 
eden “metafizik duyarlığa sahip bir zümre”. Ütopyaya, pür-şiir sitesinin inşasına taş 
taşıyacak güzidelerden bahsediyoruz burada, ümit ve beklenti kipinde. Akıncılardan. 
Burada orayı arayanlardan. Toplumun antenlerinden, duyargalarından.

Nihayet, mimariden resme, resimden musikiye ve edebiyata diğer sanat dalları 
da şiirin/şiirlemenin (Dichtung) farklı farklı modifikasyonlarıdır bir bakıma16 ve fakat 
dilde dile gelen, dilden ileri gelen şiir, sanatların kıdemlisi ve hasıdır. Öyledir zira 
Varlık, Dil’de (Logos-Kelâm) görünüşe gelir. “Kelimelerle görürüz.” der Heidegger. 

Sonuç yerine

Velhâsıl, “Bir şairin” diyor Eliot;

kendi zamanında büyük bir okuyucu kitlesine sahip olması çok önemli değildir. Önemli 
olan, her nesilde hiç olmazsa küçük bir grubun kendisini anlayabilmesidir. (…) Bir şairin 
kendi zamanında kendisini anlayabilen küçük bir okuyucu kütlesine sahip olması çok önem-
lidir. Bir toplumda, daima, kendi zamanının ilerisinde, ona bağımlı olmaksızın yenilikleri 
hazmedebilen ve şiirden anlayan öncü bir gurubun olması gerekir. Kültürde değişme ve 
gelişme, bir toplumdaki her kesimin aynı seviyede şuurlu olması demek değildir. Kültürde 
değişme zamanın ilerisinde, ama gerçekle ilgisini kaybetmemiş bir seçkinler gurubu ve 
onu en çok bir kuşak geriden takip eden, tesire açık bir okuyucu kütlesiyle mümkündür. 
Öncü küçük bir gurubun duyuş ve düşünüş şeklindeki değişiklikler ve gelişmeler giderek 
dilde ifade bulacaklar ve sonra o toplumun bundan etkilenen ve çok okunan yazarları va-
sıtasıyla öteki guruplara da yayılacaklardır. Bu değişiklik iyice yerleştikten sonra, toplum 
yeni bir atılıma hazır hâle gelecektir.17   
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EDEBİYATIN FELSEFİ TEMELİ ÜZERİNE 
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ON THE PHILOSOPHICAL BASIS OF LITERATURE

ABSTRACT
In this article, the possibility of doing a philosophy of literature based on the 
question of what literature is has been discussed. It can be said that the relationship 
between literature and philosophy could be uncovered by two approaches to the 
literary texts. The first of these two approaches is the philosophy of language and 
the second is the axiology. It has been claimed in this article that the philosophical 
basis of the literature regarding language is at the struggle of the author to bring 
the language to perfection; and the philosophical basis of the literature regarding 
values is at the tendency of the author to the truth, goodness and beauty. Herein, 
the philosophy has been addressed as an effort for the perfection of human beings.
Key words: philosophy of literature, language, truth, axiology, art, beauty.

ÖZET
Bu makalede edebiyatın ne olduğuna ilişkin sorudan yola çıkarak bir edebiyat 
felsefesi yapmanın imkânı ele alınmıştır. Edebiyat ile felsefe ilişkisinin edebî 
metinlere iki açıdan yaklaşımla açığa çıkarılabileceği söylenebilir. Bu iki açıdan 
birincisi dil felsefesi, ikincisi ise değer felsefesidir. Bu makalede edebiyatın dil 
ile ilgili felsefi temelinin yazarın dili yetkinleştirme çabasında; değerlerle ilgili 
felsefi temelinin ise, yazarın hakikat, iyilik ve güzellik değerlerine yöneliminde 
olduğu iddia edilmektedir. Burada felsefe ise insanın yetkinleşme çabası olarak 
ele alınmaktadır.
Anahtar kelimeler: edebiyat felsefesi, dil, hakikat, değer felsefesi, sanat, güzellik.
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...

Giriş

Edebiyat ile felsefe arasındaki ilişki, felsefeden edebiyata doğru ya edebiyatın ne 
olduğuna yönelik felsefi bir soru merkezinde gelişir ya da kimi filozofların bazı edebi 
metinlerden etkilenmesi, kimi filozofların ise felsefelerini şiir ya da roman gibi edebî 
türlerle ifade etmesi gibi edebiyatı felsefi bir form olarak kullanma şeklinde açığa 
çıkar. Bu ilişkinin edebiyattan felsefeye doğru gelişimi ise, bir edebiyatçının eserini 
yazarken felsefi sorun ve düşüncelerden etkilenmesi bağlamında ele alınabilir.  Bu 
makalede edebiyatın ne olduğuna ilişkin sorudan yola çıkarak bir edebiyat felsefesi 
yapmanın imkânı ele alınacaktır. 

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki edebiyatın ne olduğuna yönelik felsefi soru, 
edebiyat ile felsefeyi birbirinden ayırmayı, nesnel ve eleştirel bir zeminde dışsal bir 
yaklaşımı gerektirmektedir. Fakat eğer felsefenin kendisi öykü, roman, şiir ya da de-
neme gibi bir edebî tür ise, bu tür dışsal bir yaklaşım mümkün olmayacaktır.1 Başka 
bir deyişle felsefe tarafından “edebiyat nedir” diye sormak felsefeyi edebiyatın dışına 
çıkarmayı gerektirmektedir. Ancak bu ne derece mümkün olduğu tartışmalıdır. 

Bu bağlamda Heidegger’in felsefe metinleri ile edebiyat metinleri arasında yap-
tığı ayrım, bir hareket noktası teşkil edebilir. Heidegger’e göre felsefe ve edebiyatın, 
her ikisinin de dilin hizmetinde olmaları bakımından gizli bir akrabalıkları varsa da 
aralarında aşılmaz bir uçurum olduğu da yadsınamaz; çünkü apayrı dağları mesken 
tutmuşlardır.2 Kuşkusuz edebiyat ile felsefe arasındaki yakınlık, edebiyat gibi felsefenin 
de dili kullanması ve bir dil içinde yapılmasından kaynaklanır. Bununla birlikte her dilin 
felsefe yapmak için uygun olmadığı, felsefi düzeydeki bir düşünceyi sadece iletmek 
için değil, düşünebilmek için bile gelişmiş ve soyut kavramlar dağarcığı zenginleşmiş 
bir dil kullanmanın gerekliliği açıktır.3    

Öyleyse buradaki uçurumun dilin kavramsal ve imgesel yönleriyle ilgili olduğu 
söylenebilir. Felsefe dili hep kavramsal boyutuyla kullanmasına karşın, edebiyat im-
gesel boyutunu göz önüne alır. Başka bir deyişle aynı dil içinde de olsa, felsefe aklın, 
edebiyat ise imgesel düşünmenin ürünüdür. Dünyanın ve hayatın anlamını, önce an-
lamak sonra anlatmak için filozof kavramlarla çalışırken edebiyatçı imgelerle çalışır. 
Bu anlamda edebiyat ile felsefe arasında ayrım yaparken, edebiyatı karakterize eden 
şeyin gerçekçi ya da imgesel ancak “tasarlanabilir”, felsefeyi karakterize eden şeyin 

1 Richard Shusterman, “Philosophy as Literature and More Than Literature”, A Companion to the Phi-
losophy of Literature, Edited by Garry L. Hagberg and Walter Jost, (Wiley-Blackwell, 2010), s. 7.

2 Martin Heidegger, Nedir Bu Felsefe?, çev. Dürrin Tunç, İstanbul: Logos Yay., 1990, 46.
3 Arda Denkel, “Felsefede Edebiyat”, Düşünceler ve Gerekçeler-I içinde, Ed. Ahmet Haluk Atalay, İs-

tanbul: Göçebe Yay., 1997, s. 26-27. 
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ise “kavranabilir” bir evren sunduğu söylenebilir.
Edebiyat ile felsefe arasında bu tür keskin bir ayrımı Platon’da da görmek müm-

kündür. Nitekim Platon akıl ile duygu ya da tanıtlama ile söylev arasında keskin bir 
ayrım yaparken bu çiftlerden birincisini felsefeyle, ikincisini ise edebiyatla ilişkilen-
dirir. Ona göre bir metin, felsefenin özü olan temellendirme ve tanıtlamadan yoksunsa 
felsefe değil, edebiyattır. Bilgi, akla işaret eder ve eğer bir metinde akli temellendirme 
yoksa edebiyat olur.4 

Bu durum sadece yazılı metinle de ilgili değildir. Öyle ki Eski Yunan düşüncesinde 
felsefenin şiir ve retorik gibi söylemlere üstünlüğü, sadece hayatı yetkin bir biçimde 
yönetmemizi sağlayacak hakikatin bilgisini sunması bakımından değil, aynı zamanda 
Platon’un Symposion adlı diyalogunda savunduğu biçimiyle en yüksek iyiyi ve mutlak 
güzeli arama çabasında açığa çıkar.5 Nitekim Eski Yunan’da filozoflar, felsefeyi salt 
edebiyattan ayırmak için kendi girişimlerinin sözlü ya da yazılı, şiirsel ya da retoriksel, 
dilsel bir biçim olmaktan ziyade, açıkçası sadece sözde ya da yazıda değil, eylemde 
ifadesini bulması gereken bir yaşama biçimi olduğunu savunmuşlardır.6 Bu anlamıyla 
felsefe,  Alain Badiou’nun ifadesiyle, “öznenin doğrudan dönüşümüne, varlığın bir 
şekilde baştan sona değişmesine, var oluşun topyekûn altüst olmasına dayanır.” Sonuçta 
felsefe her ne kadar imkânları bakımından alenen rasyonel olsa da dinle epey yakınlaşır; 
aşkla da öyle, ama arzunun azgın desteği olmaksızın; siyasi bağlılıklarla da yakınlaşır, 
ama merkezîleşmiş bir örgütün kısıtlaması olmaksızın; sanatsal yaratımla da yakınlaşır, 
ama sanatın duyarlılık imkânlarına sahip olmaksızın; bilimsel bilgiyle de yakınlaşır, 
ama matematiğin biçimciliği ya da fiziğin deneysel ve teknik araçları olmaksızın.”7

Bu açıdan bir yaşama biçimi ve hakikat arayışı olarak felsefenin pek çok kez 
yazıyla karşıtlık içerdiği de söylenebilir. Öyle ki yazı, var olanı durağanlaştırdığı gibi 
bilgiyi aşkınlaştırma ve hayatın dışına çıkarma gibi olumsuz bir işleve de sahiptir. 
Platon bu durumu Phaidros adlı diyalogunda tanrı-kral Thamus Ammon’un, daha 
önce sayıları, aritmetiği, geometriyi, astronomiyi, tavla oyununu ve zarları bulan Mısır 
tanrısı Theuth’a hitabıyla şu şekilde dile getirir: 

Ey eli hünerli Theuth!.. Harflerin babası olan sen, kendilerine duyduğun sevgi dolayısıyla, 
verecekleri neticenin tam aksi bir neticeyi onlardan bekliyorsun. Harfleri öğrenenler artık 
belleklerini işletmeyecekleri için, unutkan olacaklar: İşte bu, bilgiyi elde etmenin sonu. 
Yazıya güvendikleri için etraflarındaki şeyleri içerden kendi kendilerine hatırlayacakları 
yerde, dışarıdan, kargacık burgacık izler sayesinde hatırlamaya çalışacaklar. O hâlde sen 
bellek için değil, hatırlama için bir ilaç buldun. Öğrenime gelince, sen öğrencilerine ancak 

4  Roger A. Shiner, “Philosophy and Literature: Friends of the Earth?”, A Companion to the Philosophy 
of Literature, Edited by Garry L. Hagberg and Walter Jost, Wiley-Blackwell, 2010, s. 22.

5  Platon, Symposion, çev. Eyüp Çolaklı, İstanbul: Kabalcı Yay., 2007, 210a- 212a.
6  Shusterman, “Philosophy as Literature…”, s. 8. 
7  Alain Badiou, Yeni Bir Siyaset İçin Felsefe, çev. Barış Özkul, Erkan Ünal, İstanbul: Encore Yay., 2013, 

s. 16-17. 
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gerçeğe benzer şeyleri öğretirsin, gerçeğin kendini değil. Bunlar, senin harflerin sayesinde, 
öğretmensiz olarak gırtlaklarına kadar bilgiye gömüldüler mi, çoğu zaman hiçbir şeyi 
doğru dürüst düşünemedikleri hâlde kendilerini bilgin sanacaklardır.8

Açıkçası felsefe bir söz ya da yazı sanatı olmanın ötesindedir. Paradoksal bir 
biçimde Platon da felsefesini ifade etmek için yazıyı kullanmış olsa da bu durum ili-
nekseldir. Felsefe asıl ifadesini varlıkla kurulan bağda açığa çıkarır ve bu bağ bilginin 
yazıyla değil, “usta-çırak ilişkisi” içinde aktarımıyla kurulabilir.

Öyleyse şu soru kaçınılmazdır: Yukarıda yapıldığı gibi, felsefe ile edebiyatı 
birbirinden ayırt etmeye çalışırken, birini kavramsal düşünmeye diğerini de imgesel 
düşünmeye hasretmekle sorun gerçekten çözülmüş mü olmaktadır? Nitekim soruna 
edebiyat açısından yaklaşıldığında, edebiyatın imgesel düşünceyle karakterize edilmesi 
onun tümüyle kurmaca bir yaratım olduğunu, kavramsal hiçbir yanının olmadığını 
düşündürmemelidir. Edebiyatın gerçeklikle uygunluk gibi bir amacı olmasa da anı, 
biyografi, otobiyografi, deneme gibi kimi edebî formlar gerçekçi bir yaklaşıma sahip-
tirler. Ayrıca kurmaca olduğunu düşündüğümüz roman bile realist akımın temsilcileri 
tarafından hiç de öyle görülmez. Yine bir gerçekliği ifade etmenin tek yolu simgesel 
ya da imgesel (bu bağlamda kurmaca) bir anlatım olabileceği gibi, bu simge ya da 
imgeler de kavrama işaret edebilir. Dolayısıyla simge ya da imgelerin tümüyle kavram 
dışı ya da gerçek dışı olduğunu iddia etmek de mümkün görünmemektedir. 

Soruna felsefe açısından bakıldığında ise, felsefenin de tümüyle imgesel düşün-
ceden ve yaratıcılıktan uzak olduğunu söylemek makul görünmemektedir.9 Nitekim 
Platon’un kendisinin de çeşitli eserlerinde bu tür simgesel anlatımlara başvurduğu 
görülebilir. Yine felsefe tarihinde Herakleitos, Augustinus, Schopenhauer, Nietzsche 
gibi birçok filozofun görüşlerini şiir ya da şiirsel bir dille ifade ettiklerini, yirminci 
yüzyılda Miguel de Unamuno, Jean Paul Sartre ve Albert Camus gibi filozofların ise 
roman sanatını kullandıkları, yine pek çok filozofun deneme, eleştiri, diyalog, mektup, 
söylev, fragman, aforizma, itiraf gibi edebî biçimlerde görüşlerini ifade ettiği görüle-
bilir. Ayrıca Sokrates örneğinde olduğu gibi kimi filozofların görüşlerini yazılı olarak 
değil, sözlü bir biçimde sarfettikleri de bu bağlamda göz önüne alınırsa, edebiyat ile 
felsefe arasındaki sınırların nerede başlayıp nerede bittiğini belirlemek oldukça güçtür.

Bununla birlikte Aristoteles, Fârâbî, Spinoza, Kant ve Wittgenstein gibi filozofların 
eserlerinin edebî anlatım biçimleriyle karşılaşma olanağından yoksun salt kavramsal 
nitelikte olması, yine de felsefe ile edebiyatı birbirinden ayırmanın gerekliliğini ortaya 
koymaktadır. Öyle ki bir eserde ifade edilen bir düşünüş biçiminin felsefi olarak nite-
lenmesi için refleksif olma, mantıksal ve tutarlı önermelerden meydana gelme, var olan 
karşısında bir tavır alışı dile getirme, eleştirel olma ve en yüksek genellik derecesinde 

8  Platon, Phaidros, çev. Hamdi Akverdi, İstanbul: Milli Eğitim Yay, 1990, 274 d-e.
9  Terry Eagleton, Edebiyat Kuramı, çev. Esen Tarım, İstanbul: Ayrıntı Yay., 1990, s. 25-26.
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bir bilgi arayışına yönelme gibi hususların yanında sistematik olma, ontolojik bir temele 
dayanma, felsefe tarihi çerçevesinde belli bir soruna yönelik çözüm önerisi geliştirme 
gibi fikrî inşa gereklerine de ihtiyaç duyulmaktadır.10 Bu durum felsefi düşünceyi şiirden, 
mitostan ve söylevden tam anlamıyla ayıran Sokrates örneğine taşınacak olursa, onun 
hiçbir eser yazmamasına rağmen her türlü retoriksel söylemi yadsıyarak “maiotik” 
yöntemiyle ruhlarda gizil olarak bulunan bilgiyi açığa çıkarmakla hakikat ile sözde 
hakikati birbirinden ayırma gibi bir amaç güttüğü ve dolayısıyla felsefi düşünceye 
karakteristiğini veren şeyin hakikat arayışı olduğu söylenebilir.      

Bununla birlikte bir edebiyatçının da hakikati aramayı ve sağlam bir dünya gö-
rüşüne sahip olmayı amaçladığı iddia edilebilir.  Nitekim Tolstoy’un da ifade ettiği 
gibi; “Açık, kesin ve doğru bir dünya görüşüne sahip olmayan ve özellikle bunun 
istenmeyeceğini düşünen bir adam, sanat eseri üretemez. Hayranlık verici pek çok şey 
yazabilir, fakat bunlar, bir sanat eseri olmayacaktır.”11 Bununla birlikte hiçbir şair ya 
da romancının hakikati kavramsal bir açık-seçiklikle ifade etmeye çalışmadığı, başka 
bir deyişle bir edebiyat eserinin gerçekliğin kavramsal bir tasarımını sunmadığı da 
açıktır. Bu yüzden bir edebiyat metnini kavramsal düşünmeyle anlamaya çalışmak 
boşa giden bir çaba olur. 

Öyleyse, felsefe ile edebiyat arasındaki sınır her ikisi açısından da belirsiz olsa da 
edebiyatın ne olduğuna yönelik felsefe yönünden sorulan soru öncelikle, edebiyatın 
felsefi bir form olarak görülmemesi gerektiğine işaret ettiği gibi, felsefenin de edebî 
bir form olarak görülmemesi gerektiğini telkin eder. Bu bağlamda edebiyatı bir felsefi 
form olarak görmek, onun ontolojik yerini ve varoluş tarzını anlamamızda yardımcı 
olmayacağı gibi, bir edebiyat eserini “ana fikrine” ya da bir “dünya görüşü”ne indirgeme 
türünden aşırılıklara da yol açabilir. Bununla birlikte, bu durum edebiyat eserinde fel-
sefi bir içeriğin olmadığı anlamına gelmez. Çünkü, edebiyat tarihi düşünceler tarihiyle 
paralel gider ve onu yansıtır. Çoğunlukla ya açık beyanlar ya da telmihler bir şairin 
belli bir felsefeye bağlılığını gösterir veya onun geçmişteki yaygın felsefeleri doğrudan 
doğruya tanıdığını ya da bunların farkında olduğunu ortaya koyar.12 

Bu yüzden Coleridge, “Hiç kimse aynı zamanda büyük bir filozof olmadan büyük 
bir şair olmamıştır.” der. Fakat bu durum edebiyat metninde yukarıda sıraladığımız 
türden felsefi metin özellikleri aramak anlamına gelmemektedir. Daha ziyade edebiyat 
metninin oluşmasına olanak sağlayan bir anlam dünyasının edebiyatçının zihninde 
olması gerekliliğine dikkat çeker. Bu yüzden felsefe ve edebiyat birbirine bilimden 
(pozitivist anlamıyla) çok daha yakın durur. Bilim olgu ve olayların yasalarını fiziksel 
kaynaklardan çıkararak kıtalara ve okyanuslara yayar; oysa felsefe ve edebiyat fiziksel 

10 Ali Osman Gündoğan, “Edebiyat ile Felsefe İlişkisi Üzerine”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, Prof. Dr. Necati Öner Armağanı, C. XL, Ankara: Ankara Üniversitesi Matbaası, 1999, s. 196. 

11 Tolstoy, Sanat Nedir?, çev. Kabil Demirkıran, İstanbul: Şule Yay., 2000, s. 74.
12 René Wellek, Austin Warren, Edebiyat Teorisi, çev. Ömer Faruk Huyugüzel, İzmir: Akademi Yay., 

2005, s. 90.
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kaynakların ötesinde, suda ya da karada olmayan başka bir ışıkla, insan ruhunun üretici 
ve yaratıcı gücünde parlayan tanrısal bir ışıkla ilgilenir.13

Bu anlamda her edebiyat eserinin, kurgusu bilinçli ya da bilinçsiz olsun, felsefi 
bir ya da birçok anlam taşıdığı, birçok toplumsal ereği içerdiği söylenebilir. Gerçekte 
her edebiyat metni, farklı duyarlıklara kapı aralayıp çeşitli hazların kaynağı olabildiği 
gibi, aynı zamanda bizi, hayatın ve dünyanın anlamı üzerine düşünmeye çağırır. Bu 
açıdan genelde edebiyat felsefeye hizmet etmekte, felsefenin soyut ve kavramsal 
diliyle herkesçe anlaşılamayan hakikat edebiyatın simgesel diliyle anlatım olanağına 
kavuşabilmektedir.14 Başka bir deyişle hakikatin kavramsal dille ifadesinin herkesçe 
anlaşılamaması nedeniyle imge ve simgelerle bezenmiş bir dilin kullanımı gerek-
mektedir. Bu simgesel dil, hakikati hakikat olarak ortaya koymasa da ona işaret eder. 
Açıkçası edebiyatın yolu kaçınılmaz bir biçimde felsefeden geçmekle birlikte,15 felsefe 
de bu kimi zaman simgesel bir dil kullanmak durumunda kalır. Öyleyse başta Platon 
olmak üzere birçok filozofun eserlerinde mitten yararlanmaları ve simgesel/edebî bir dil 
kullanmalarının arka planında hakikati daha geniş kitlelere yayma ve anlayabilecekleri 
düzeyde halkı eğitme gibi bir amacın olduğu düşünülebilir. Özelde felsefelerini daha çok 
roman yoluyla aktaran Jean Paul Sartre, Albert Camus gibi yirminci yüzyıl varoluşçu 
filozoflarda da bu tür bir siyasi amacın olduğu görülür. Buna karşılık Aristoteles başta 
olmak üzere birçok filozofun ise hakikati ifade etmede, mantıksal formu içerisinde 
soyut ve kavramsal bir dil kullanmaları felsefenin halk kitlelerinden uzaklaştırıp belli 
bir seçkin azınlığa özgü kalmasına yol açmaktadır.

Şu var ki bu tür bir yaklaşımla yetinecek olursak edebiyatı araçsallaştırmış ve so-
runu edebiyat açısından kabul edilebilirlikten uzak bir noktaya taşımış oluruz. Nitekim 
edebiyat açısından hakikatin ifadesi sorunu, sadece bir eğitim-öğretim sorunu değil, 
hayatın aşk, ölüm, sonsuzluk, acı, hastalık, endişe, isyan gibi kavramsallaştırılama-
yan –çünkü bu konular ile ilgili deneyimler hep biriciktir– ve dolayısıyla mantıksal 
bir formla anlatılamayan yönleriyle de ilişkilidir. Nitekim felsefi/kavramsal düşünce 
analiz, sentez, soyutlama ve genelleştirme gibi zihinsel işlemleri gerektirmektedir. Oysa 
insanî gerçeklik çok yönlülüğü, karmaşıklığı ve herbir bireye özgünlüğü oranında bu 
türden mantıksal işlemlere uygulanamamaktadır.

Bu durumda simge de sadece felsefi hakikatin daha alt düzeydeki başka bir ha-
kikat ile temsil edilmesi değil, aynı zamanda ve belki de daha fazla insanî gerçekliğin 
mantıksal formla ifade edilemeyen yönüyle de ilgilidir. Dolayısıyla edebiyattaki felsefi 
temelin hem hakikat ile simge hem de insanî gerçeklik ile simge arasındaki ilişkiyle 
ilgili olduğu ve bu ilişkiyi aydınlatmanın edebî metinlere iki açıdan yaklaşımla orta-

13 George Trumbull Ladd, “The Philosophical Basis of Literature”, The Philosophical Review, Vol. 8, 
No. 6, Nov. 1899, s. 562.

14 Ali Osman Gündoğan, “Edebiyat ile Felsefe İlişkisi Üzerine”, s. 203.
15 Metin Cengiz, Felsefe ve Şiir, İstanbul: Digraf Yay., 2010, s. 31.
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ya konulabileceği söylenebilir. Bu iki açıdan birincisi dil felsefesi, ikincisi ise değer 
felsefesidir. Bu makalede felsefeyi Aristotelesçi bir yaklaşımla, “insanın yetkinleşme 
çabası” olarak tanımlayıp bu tanımdan yola çıkarak edebiyatın dil ile ilgili felsefi 
temelinin yazarın dili yetkinleştirme çabasında; değerlerle ilgili felsefi temelinin ise, 
yazarın hakikat, iyilik ve güzellik değerlerine yönelmesiyle açığa çıkabileceği iddia 
edilmektedir. 

Dil Felsefesi Açısından Edebiyatın Felsefi Temeli

Dil felsefesi açısından öncelikle edebiyatın dilin varlığına bağlı olduğu ve geniş 
anlamda ancak belirli bir toplumun dili içinde ortaya çıkıp gelişebileceği söylenebilir. 
Şu var ki dilin varlığı edebiyatın ortaya çıkması için gerekli olsa da yeterli değildir. 
Edebiyat, dilin toplumsal ve iletişimsel işlevinin ötesine geçen bir etkinliktir. Temelde 
edebiyatçının dilindeki kelimeler, müzisyenin kulağındaki sesler, ressamın gözündeki 
renkler ya da bir heykeltıraşın elindeki çamur gibidir. Hatta bunlar içinde en kaypak, 
en ele avuca gelmez olanı kelimelerdir. Çünkü kelimelerin ses, renk ya da çamur gibi 
somut bir varlığı yoktur. 

Bu bağlamda bir edebiyat eseri, beyaz kâğıt ya da parşömen üzerindeki siyah 
mürekkeple yazılmış satırlar veya Babil şiirlerini göz önüne aldığımızda da tabletler 
üzerine kazınmış şekillerden çok daha fazlasıdır.16 Tıpkı havada uçuşan seslerin ancak 
bir “beste”de ya da bir düzlem üzerindeki renk ve çizgilerin ancak bir “tablo”da varlık 
kazanabilmesi gibi kelimeler de ancak, dilin kendisi içinde sadece yaşayan birinin 
ruhundan ve bu ruhun düşüncelerinden, tutkularından ve imgelerinden beslenerek bir 
edebiyat metninde var olabilir.17 Bu yüzden bir edebiyat eserinin varlık bulması, her 
şeyden önce yazarın dile “kendi ruhundan üflemesi”ne bağlıdır. Yazarın kelimelere 
kattığı ruh onların birer kum tanesi gibi, ses ya da çizgi hâlinde dağılıp gitmesini önler. 
Kelimler ancak anlamla varlık kazanır. Dolayısıyla insan kelimelere varlık kazandıracak 
bir ruhu, bir duygu, düşünce, tutku ya da imgeyi aktarmaya başlamakla edebiyata adım 
atar. Ne var ki insan bazı şeyler söylemeyi seçtiği için değil, onları belli bir biçimde 
söylemeyi seçtiği için yazardır. Edebiyata asıl değerini veren şey biçimdir.18 Erwin 
Edman’ın dediği gibi hayat, bir biçime girdiği ölçüde sanattır ya da sanat, hayata bir 
biçim verdiği ölçüde değerlidir.19 Biçim bir edebî eserin estetik yapısının, onu edebiyat 
yapan şeyin adıdır. Başarılı bir sanat eserinde malzemeler biçim içinde tamamıyla 

16  Wellek, Warren, Edebiyat Teorisi, s. 118.
17  Ladd, “The Philosophical Basis of Literature”, s. 566.
18  Jean-Paul Sartre, Edebiyat Nedir?, çev. Bertan Onaran, İstanbul: Can Yay., 2008, s. 34.
19  Irwin Edman, Sanat ve İnsan, çev. Turhan Oğuzkan, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yay., 1991, s. 

13-18.
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eritilir. Artık “dünya” olan şey “dil” hâline gelmiştir.20 
Bu durum her bir yazarın kendi dilini kendisinin yarattığı anlamına gelir. Bununla 

birlikte ne dil ne de edebiyat bireysel bir şey değildir. Aynı dil içinde her farklı üslup 
o dili daha yetkin bir duruma kavuşturur. Çok eski zamanlardan gelen fısıltılar bile 
dil içinde yankılanır. Bu yüzden bir edebiyatçı konuşurken ya da yazarken kendinden 
öncekilerin sesini duymazdan gelemez; şimdikilere sesini duyuracaksa eğer, onların 
kulaklarına yabancı bir dille konuşamaz ve eğer sesi gelecekte yankısını bulacaksa 
dili olabildiğince yetkin kullanmak zorundadır.

Bu yüzden her ne kadar edebiyatçı zihnindekini açığa çıkarmak ve diğer zihin-
lerle tinsel bir birlik kurmak için içine doğduğu dili kullansa da bu dili olabildiğince 
yetkin bir biçime kavuşturmaya çalışır. Vezin, ünlü veya ünsüzlerin belli bir düzende 
sıralanışı, aliterasyon, asonans, kafiye gibi vasıtalarla dili olabildiğince yetkinleştirir. 
İşte dilsel açıdan bu yetkinleşme çabası, edebiyatta dil, üslup ve yapı ile ilgili felsefi 
temeli açığa çıkarır. 

Burada şunu da belirtmek gerekir ki edebiyatçının dilde ortaya koymaya çalıştığı 
biçimsel yetkinlik doğada kimi canlıların ortaya koyduğu biçimsel yetkinlikten farklıdır. 
Sözgelimi arı kovanlarında, örümcek ağlarında gözlemlediğimiz biçimsel yetkinlik 
karşısında hayranlık duyabiliriz. Ancak bu olayın milyonlarca yıldır aynı biçimde 
tekrarlandığını ve dünyanın her yerinde benzer biçimde gerçekleştiğini düşündüğü-
müzde, bu hayranlık estetik hazza neden olmaz. Bilakis bu faaliyetlerin mekanik ve 
güdüsel olduğunu kavrarız. Buna karşılık edebiyatçının dilde gerçekleştirmeye çalıştığı 
biçimsel yetkinlik, tümüyle özgür bir ruhun ne yaptığının bilincinde olarak yaptığı işin 
bir sonucudur. Sanatçı kendi iradesi doğrultusunda biçimsel yetkinliği elde etmeye 
çalışarak nesnesine biçim verir. Ve sonunda ne yapmış olduğunu anlamaya çalışır. O 
kendisine niçin sorusunu sorar; biçimsel yetkinliğin yasalarını araştırır.21 Platon’un 
Ion adlı diyalogunda ifade ettiği gibi, kendisine ilham gelmiş olsa ve eserini kendin-
den geçmiş bir cezbe hâlinde yapmış olsa bile, sanatçı, bitirdiği eserini bir eleştirmen 
tarzıyla ciddi bir biçimde inceler; yaptığı şeyin ne olduğunu anlamak için içsel bir 
muhakeme içine girer.22 

Böylece her dilin niçin edebiyat anlamına gelmediği açıklık kazanmış olur. Dil 
insanın zihin dünyasını ifade etmek için kullandığı en elverişli araçtır. Bununla birlikte 
insan bir şeyleri ifade etmenin değil, bir şeyleri yetkin bir biçimde ifade etmenin yolunu 
aramaya başlamasıyla edebiyat ortaya çıkar. Bu anlatım sayesinde, insan kendi zihinsel 
dünyasını kendi cinsinden olan başkalarıyla paylaşıp onların zihinlerinde estetik haz 
ve beğeni oluşturma imkânı elde eder.  

20  Wellek, Warren, Edebiyat Teorisi, s. 216.
21  Ladd, “The Philosophical Basis of Literature”, s. 571.
22  Ray Livingston, Geleneksel Edebiyat Teorisi, çev. Necat Özdemiroğlu, İstanbul: İnsan Yay., 1998, s. 

84; Ayrıca bkz. Platon, İon, çev. İhsan Bozkurt, İstanbul: Milli Eğitim Yay., 1989, s. 533e-535a.
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Filozof ise bu estetik haz ve beğeninin de ötesine geçerek edebiyatın sunduğu 
biçimsel yetkinliği düşüncenin yasalarıyla mecz eder. Bu açıdan filozofun da düşünmesi 
ve kendisini ifade etmesi dile bağlı olduğu yadsınamaz. Dolayısıyla biçimsel açıdan 
yetkinlik kazanamamış bir dil içinde filozofun yetişmesi beklenemez. Sonuçta filozof, 
ustaca bir düşünme etkinliğine ulaşabilmek ve düşünceler arası ilişkileri açık bir biçimde 
belirleyebilmek için yetkin bir dil içine doğması gerekir. Filozofa bu imkânı sağlayan 
ise edebiyattır. Açıkçası dil, edebiyata hizmet ettiği ölçüde edebiyat da felsefeye hizmet 
eder. Bu anlamda her filozof aynı zamanda bir edebiyatçıdır ve felsefe yapmak bir 
sanattır. Filozof tıpkı bir edebiyatçı gibi dilli kullanmak durumundadır; ancak bunu 
yaparken o, düşünmenin yasaları ve bilimin verileri üzerinde çalışır. Söz konusu olan 
şey yetkin bir dil aracılığıyla biçimsiz olana biçim vermek, bilgiyi hayata çağırmaktır. 

Şu var ki filozof için dilin yetkinliği biçimsel açıdan değil içerik açısındandır. 
Yani tek başına kelimelerin işaret ettiği anlamın açık seçikliğinin, onların cümle içinde 
nasıl bir sıralamayla ortaya konulduğunda düşünceyi yetkin bir biçimde ifade ettiğinin, 
cümlelerin nasıl bir sıralama ile ortaya konulduğunda doğru bir akıl yürütmeyi ifade 
ettiğinin ve bu doğru akıl yürütmenin varlıkla ne ölçüde örtüştüğünün belirlenmiş ol-
masıdır. Açıkçası filozof dilin mantıksal yapısıyla ilgilenir ve dilde anlam bulanıklığına 
yol açacak psikolojik etkileri olabildiğince ortadan kaldırmaya çalışır. Dolayısıyla 
filozofun işi varlık, bilgi ve söz arasındaki ilişkiyi aklın ışığında çözümlemektir. Filozof 
kelimeler ve cümlelerle ancak bu bağlamda ilgilenir. Böylelikle dildeki yetkinleşme 
edebiyattaki öznellikten felsefedeki nesnelliğe doğru yol alır. Başka bir deyişle filozof 
için, edebiyattaki öznelliğin ötesine geçerek dilde nesnellik zemini olacak bir araştır-
ma söz konusudur. Nitekim edebiyatta dil her ne kadar yetkin bir duruma getirilmeye 
çalışılsa da anlam öznenin psikolojik durumlarının etkisi altındadır. Bu durum Eski 
Yunan’da söz kavramına karşılık gelen üç kavramla ilişkilendirilebilir. Bu kavram-
lardan birincisi olan “mitos”, söylence dilidir ve ölçüleri yok gibidir. İkincisi “epos” 
ise belli bir düzen ve ölçüye göre söylenen sözdür. Bununla insanlar duygularını belli 
bir ölçü içerisinde, düzyazı ya da şiir biçiminde ortaya koyarlar. “Logos” ise, bir yasal 
düzeni yansıtır ve gerçeğin bu düzen içerisinde dile getirilmesini sağlar.23  Filozofun 
işi, “mitos” ve “epos” aşamalarının ötesine geçerek “logos”a ulaşmaktır. Bu anlamda 
felsefe ise düşünmenin yasaları ile varlığın yasalarının örtüşmesi ve evrene bir kozmos 
(düzen) olarak bakabilme demektir. Nitekim insanda olduğu gibi evrende de bir “logos” 
vardır ve Herakleitos’un dediği gibi, “nasıl ateşe yaklaştırılan kömürler başkalaşarak 
ateşleşirler, ruhumuz da ortaklaşa olanın ardından giderse “logos”tan pay alır, ayrılırsa 
“logos”suzdur… Benim değil “logos”un sesini duyduktan sonra bütün şeylerin bir tek 
şey olduğunu “logos”a uyarak söylemek bilgeliktir.”24

Bununla birlikte edebiyatı sadece dilin biçimsel yetkinleşmesi amacına yönelen 

23  Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1972, s. 5.
24  Walter Kranz, Antik Felsefe, çev. Suat Y. Baydur, İstanbul: Sosyal Yay., 1994, s. 62-63.



238 Mustafa Yıldız

bir sanat felsefeyi de bu biçimsel yetkinliğin üstüne çıkarak dildeki mantıksal yapıyla 
ilgili bir yetkinleşme arayışı olduğu söylenemez. En az bir filozof kadar bir edebiyatçı 
da ontolojik, epistemolojik ve politik problemlerle cebelleşir. Ancak edebiyatçının 
yaklaşımı, bu problemlere aklın getirebileceği çözümler bakımından değil, duygula-
nışlar üzerinde oynadığı rol bakımındadır. Bu bağlamda edebiyatçı, dilin gerçeklikle 
ne ölçüde uyuştuğu probleminden daha çok dilin kudretine yönelir. T. S. Eliot’un 
ifadesiyle “dili önce muhafaza etmek, sonra da geliştirip yaymak şaire düşer. Diğer 
insanların duygularını ifade eden şair, bu duyguları daha şuurlu bir hâle getirerek 
değiştirmekte, insanların, kendi duygularının farkına varmalarını sağlayarak onlara 
kendilerine ait şeyler öğretmektedir… Gerçek bir şair yeni duygu tonları bulup bunları 
ifade ederken, konuştuğu dili de zenginleştirmektedir.”25 Böylelikle edebiyatçı için 
dilin yetkinleşmesi duygulanışlara ve bu duygulanışların etkilerine en uygun düşen 
biçimsel ifadeyi bulmak demektir. Bu ise edebiyatın kaçınılmaz biçimde değerler 
alanıyla ilgili bir içeriğe sahip olmasını gerektirir.

Değer Felsefesi Açısından Edebiyatın Felsefi Temeli

Edebiyatın dildeki varlığı üslup ve biçime bağlı olmakla birlikte biçimin yetkinliği 
ve insanda oluşturduğu estetik beğeni de edebiyatın ortaya çıkması için yeterli değil-
dir. Çünkü edebiyat biçim aracılığıyla farklı türden duygu ve düşüncelerin taşıyıcısı 
olmak durumundadır. Başka bir deyişle edebiyatta biçim, düşünsel ya da duygusal 
bir değerin taşıyıcısıdır. Bir açıdan edebiyata yaklaşımımız bir oyun ya da eğlence, 
biçimin dansından duyulan haz ya da yazınsal bağlantıları çözme oyunu şeklinde 
olabilir. Ancak edebiyat sadece bunlar değildir; onun konuşması bizim hakkımızda, 
yaşantımız, seçimlerimiz ve duygularımız hakkında, toplumsal bağlarımız ve gerçek-
likle kurduğumuz tüm bağlantılarımız hakkındadır. Onu bir oyundan çok daha derin 
kılan özelliği de budur.26 

Bu anlamda edebiyat, bireysel ya da toplumsal gerçekliğin değerler aracılığıyla 
farklı biçimlere sokulması demektir. Bu biçim sadece bir olayın resmedilmesi değil; 
bu resim aracılığıyla bir amacın dile getirilişidir. Aksi takdirde edebiyatçının işi bir 
dil oyunundan başka bir şey olmazdı. Bir edebiyat eserinde kelimeler sadece anlamlı 
değil, aynı zamanda hüzünlendirici, ürpertici, coşku verici, sevdirici ya da nefret ettirici 
nitelikleriyle bir araya gelerek yeniden yaratılmış bir dünya hâline gelirler. Bu yüzden 
hangi biçimde ifade edilmiş olursa olsun edebiyat metinlerinin ortak bir özelliği de 
insana ve insanî değerlere gönderme yapması, insanı değerler alanıyla yüzleştirmesi-

25 T.S. Eliot, Edebiyat Üzerine Düşünceler, çev. Sevim Kantarcıoğlu, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. 
1990, s. 192-193.

26 Martha C. Nussbaum, “Literary Theory and Ethical Theory”, A Companion to the Philosophy of Lite-
rature,  Edited by Garry L. Hagberg and Walter Jost, Blackwell Publishing, 2010, s. 243-244.
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dir. Bu yüzden bir edebiyat eserini ona izafe edilen değerlere bakmaksızın anlamak 
ve tahlil etmek mümkün değildir. Bir anlamda bu durum edebiyatçı için, Sartre’ın 
ifadesiyle “Başkalarına aktarılacak kadar değerli bir şeyiniz var mı?”27 sorusuyla yüz 
yüze gelmek demektir. Bu bağlamda edebiyatçının, biçimsel yetkinlikten belki de daha 
fazla değerlerle ilgisi olduğu anlamına gelmektedir.

Dolayısıyla Roman Ingarden ve diğer biçimci sanat kuramcılarının en önem-
li hatası değerden ayrı bir yapının olabileceğini varsayarak sanat eserini değerlere 
başvurmaksızın tahlile çalışmış olmalarıdır.28 O hâlde burada ortaya çıkan en önemli 
sorun, edebiyatın değerlerle ve değer yargılarıyla ne türden bir ilgisi olduğudur. Bu 
da “hakikat”, “iyilik” ve “güzellik” olmak üzere üç değer yargısı çerçevesinde edebî 
eserlerin içeriğini araştırmakla çözümlenebilir.

1. Edebiyatın Teorik Değerle (hakikat) İlişkisi: 

Edebiyatın amacı hakikati iletmek midir? Didaktik (ta’limî/bilgi verici) edebiyat 
açısından bakıldığında bu soruya olumlu cevap verilebilir. Ancak bu cevap, edebiyatın 
diğer türleri göz önüne alındığında yetersiz kalarak yerini olumsuz bir cevaba bırakır. 

Bununla birlikte başka hangi amaç hakikati iletmekten daha üstün olabilir ki? 
Doğruluğun yanlışlıktan ya da bilginin bilgisizlikten daha üstün olması, edebiyata 
değerini verecek olan şeyin de hakikati aktarmasında olabileceği sonucunu doğurur. 
Şu var ki hakikat ancak felsefeye özgü olan kavramsal bir açık-seçiklikle ifade edi-
lebileceğine göre, edebiyatın aktarmayı amaçladığı hakikatin bu türden bir hakikat 
olmaması gerekir. Başka bir deyişle, eğer edebiyat eserine aktardığı hakikat nedeniyle 
bir değer atfediliyorsa, burada bilimsel ya da felsefi türden bir hakikatten başka, özel 
bir tür hakikati içermesi nedeniyledir.29 

Edebiyatın bir tür “özel hakikat” sunduğunu söylemekle tam da sorunu felsefi bir 
zemine taşımış oluruz. Öyleyse hakikat nedir ve bu “özel hakikat”i, hakikatin kendi-
sinden ayıran şey nedir? Kuşkusuz bu sorunun çözümü, hem özneyi hem de öznenin 
bilmesine konu olan varlık alanını dikkate almayı gerektirmektedir. Nitekim Arapça 
kökenli bir sözcük olarak hakikat kavramı, hem bir şeyin gerçekliğine hem de bu 
gerçekliğin insan zihnindeki kavramsal karşılığına uygunluğu anlamına gelmektedir.30 
Dolayısıyla hakikat kavramı hakkında herhangi bir araştırma için ne yalnızca gerçeklik 
ne de yalnızca öznenin zihin durumunun araştırılması yeterli değildir. Gerçeklik ve özne 

27 Sartre, Edebiyat Nedir?, s. 30-31.
28 Wellek, Warren, Edebiyat Teorisi, s. 131.
29 Peter Lamarque, “Literature and Truth”, A Companion to the Philosophy of Literature,  Edited by 

Garry L. Hagberg and Walter Jost, Wiley-Blackwell Publication, 2010, s. 367.
30 Seyyid Şerif Cürcânî, Kitabü’t-Ta’rîfât, Beyrut: Mektebetü Lübnan, 1985, s. 94-95.
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birbirini gerektirmektedir. Ancak edebî metinlerde söz konusu edilen hakikat, gerçeklik 
ile zihin durumunun birbiriyle uyumu anlamında bir hakikat değildir. Bu bağlamda 
edebiyatın hakikat değeriyle ilgisinin gündelik, teknik ya da bilimsel düşünüş biçim-
lerimizin ötesinde bir yerde olduğu ve bu tür hakikatin ancak ilkin genelde sanatçılar 
özelde ise edebiyatçılar tarafından ifade edilebileceği söylenebilir. Gündelik, teknik ya 
da bilimsel düşünüşte özne kendisini tam anlamıyla nesneden ayırır; onu kendi dışında 
bir varlık olarak tasarlar. Buna karşın edebî metinlerde nesnenin bilgisinin ne sofistlerde 
olduğu gibi algıyla özdeşleştirilmesi, ne Descartes’ta olduğu gibi öznenin durumuna 
indirgenmesi ve ne de pragmatizmde olduğu gibi araçsallaştırılması söz konusudur.  

Bu yüzden Yunus Emre’nin sarıçiçekle konuşmasını dinlediğimizde, bizi ilgilen-
diren bu konuşmanın gerçekte olup olmadığı değildir. Görünen ya da zâhirî gerçekliğin 
ötesinde sarıçiçeğin şairin duygusal ve düşünsel dünyasına ilham ettiği daha üst bir 
gerçekliktir. Burada şairin sıradan bir nesne ya da olayın ardındaki görünmeyen ya da 
bâtınî bir gerçeklikle ilişki kurduğunu varsayabiliriz. Duyusal gerçekliğin ardındaki bu 
türden bir hakikatle ilişkiye giren edebiyatçı için dünya artık bütünüyle şiirseldir. Ya 
da İstanbul’da modern gökdelenlerin arasında sıkışıp kalmış kırık dökük bir köşk bir 
mühendisin bakış açısından yıkılması elzem görünür. İşte tam bu noktada aynı köşk 
söylemek istediklerini dile getirmesi için bir şairin dizelerini arar. Yine edebiyatçı için 
önemli olan bilimsel açıdan suyun nasıl buharlaşıp hava çıktığı ve orada soğuk hava 
tabakasıyla karşılaşmasıyla yağmura, kara ya da doluya dönüştüğü değildir. Yağmurun, 
karın ya da dolunun insanın iç dünyasına ilham ettiği daha üst bir gerçekliktir. “En iyi 
sonuçlar, nesnenin dış görüntüsünün doğrudan gözlemlenmesi yoluyla değil, ancak o 
nesnenin hakikatinin düşünce dünyasında şekillendirilmiş görüntüsünün seyredilmesi 
yoluyla elde edilir.”31 İşte bu bakış tek ve benzeri olmayan bir şeydir ve onu kavra-
manın genel geçer bir kuralı yoktur. Tam da bu anlamıyla edebiyat, bizim de edebiyat 
geleneğimizde bir dergiye adını veren “mâverâ”ya32 açılan kapıdır. Bu bakımdan 
gündelik, teknik ya da bilimsel düşünüşün gerçek olarak dayattığı şeye kapılmak, bu 
tür hakikat karşısında insanı körleştirir. Bu körleşmeden kurtulmanın öncelikli yolu 
edebiyatçının imgelem yetimize hitap eden sesine kulak vermektir. Öyle ki bu yolla 
gündelik, teknik ve bilimsel gerçeklik dağılarak yerini daha üst bir gerçekliğe bırakır. 

31 Livingston, Geleneksel Edebiyat Teorisi, s. 64.
32 Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Erdem Beyazıt, Akif İnan, Nazif Gürdoğan, Bahri Zengin ve Ha-

san Seyithanoğlu gibi şairlerin 1975-76 yıllarında tasarlanmaya başlayan ve 1979’dan itibaren kesin-
tisiz olarak on dört yıl yayınlanan Mâverâ dergisinin ismi hakkında Necmettin Turinay şu açıklamada 
bulunur:  “İşte elinizin altındaki dergi! İsmini hiç düşündünüz mü? Niçin başka bir şey değil de, 
Mâverâ? Mâverâ; öte demek, ötelerin ötesi demek. Görünenin arkası, daha doğrusu bütün görülenlerin 
arkası ve ötesi... İnsana ilk hatırlattığı, tesâdüfî bir kelime olmadığı. Düşünülerek bulunmuş olmalı di-
yorsunuz ve bu hükme varmadan, iniş ve çıkışlarıyla; uzayan, sonra duran ve arkasından tekrar uzayan 
mûsikîli bir ses olarak, size aruza has ölçüler içerisinde ulaşıyor: Mâverâ!.. Kelimeleri sadece mâna 
olarak almamak, onları, ince, şeffaf ve biraz da ledûnnî bir âlemden sabırla fakat “haddeden geçmiş” 
mûsikîli sesler olarak sağmak...” (Necmeddin Türinay, “Zal Tepesinde Kudüs Kuşları ya da Misafir 
Kelimeler”, Mâverâ, Haziran 1982, Sayı: 66, s. 22)
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Bu bağlamda Gregor Samsa’nın, Raskolnikov’un, Don Quishot’un ya da Madam 
Bovary’nin çevremizdeki insanlardan daha az gerçek olduğu söylenemeyip bilakis 
belki de daha fazla gerçek olduğu söylenebilir.   

Bununla birlikte ortaya çıkan diğer sorun, bir sanatçı olarak edebiyatçının idrak 
ettiği bu özel türden hakikati nasıl ifade ettiği ile ilgilidir. Nitekim burada gündelik, 
teknik ya da bilimsel düşünmenin konusu olmaması bakımından bu özel hakikatin, 
yine önermelerden oluşan gündelik, teknik ya da bilimsel dille ifade edilmesi mümkün 
görünmemektedir. Çünkü düşünmenin yasaları ile dilin yasaları birbirine koşuttur. 
Biz gündelik ve bilimsel düşünmenin ifadesi olan dilde mantık yasalarını ve ilkelerini 
ararız. Ancak bir edebiyat eserinde en temel mantık ilkeleriyle çelişen durumlar hiç 
de az değildir. Bu yüzden bir edebiyat eserinde önermelere indirgenemeyen bir şey 
vardır; dolayısıyla da böyle bir eser, bütünüyle ele alındığı zaman hakikati sezdiren 
bir simge sayılabilir. Başka bir deyişle bir edebiyat eserinin ihtiva ettiği hakikat, kav-
ramsal dille söylenemeyecek türdendir.33 Edebiyatçıların sembolik bir dil kullanma 
zorunluluğu buradan kaynaklanmaktadır. Coomaraswamy’nin tanımıyla Sembolizm, 
“belli bir seviyedeki hakikatin, başka bir seviyedeki ona tekabül eden başka bir ha-
kikat ile temsil edilmesidir”.34 Bu bakımdan Heidegger’in de işaret ettiği gibi, sanat 
eserindeki hakikat, simge ya da alegori sayesinde resmin renkte, müziğin seste ve 
dilin kelimelerde durması gibi durmasından ziyade salt nesne haricinde söyledikle-
riyle ötekiyi ortaya koymasında açığa çıkar.35 Burada artık, kelimelerin alışılagelmiş 
anlamlarından koparılarak öznenin başka bir evrene girmesi söz konusudur. Sözgelimi 
“masa” kelimesi gündelik, teknik ya da bilimsel düzeylerde içinde yer aldığı bağlama 
göre masa şeklindeki nesnelere işaret etse de bir edebiyata metnine girdiğinde tüm bu 
bağlamlardan sıyrılıp bir başka gerçeklik izlenimi yaratır. Edip Cansever’in “Masa da 
Masaymış Ha” adlı şiirindeki masa, üzerinde kahvaltı yaptığımız, yemek yediğimiz, 
yazı yazdığımız bir masa değildir artık; üzerine sonsuzun, sevginin, acının, pişmanlığın, 
açlığın ve tokluğun konulduğu bir başka gerçekliktir.

Bu açıdan bakıldığında edebiyat, insanı gündelik, teknik ya da bilimsel gerçeklikten 
daha üst bir gerçekliğe taşıyan dilin simgesel kullanımıyla ilgili bir sanattır. Bu yüzden 
Dante İlâhî Komedya’yı yazarken gerçekten cehennem, araf ve cenneti görmemiş de 
olsa, öylesine hakiki bir evrene kapı aralar ki burada temsil edilen her şey, hiçbir şekilde 
keyfî olmayan tuhaf bir kesinlik içerir. Dante’nin “Cehennem” imgelerinin bu kadar 
sahici olmasının nedeni tam da tutkulu insan ruhuyla aynı esasa dayanıyor olmalarıdır. 
“Araf”ta ise insan ruhu bu kez yıldızlı gök katlarını, günü ve geceyi, şeylerin saçtığı 
güzel kokuları içine alarak kozmik bir düzleme açılır. Araf dağının tepesinden dünyadaki 
cennete bakan Dante, birkaç mısrada baharın bütün mucizesini dile getirir; dünyadaki 

33  Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul: Cem Yay., 1991, s. 253.
34  Livingston, Geleneksel Edebiyat Teorisi, s. 110-112.
35  Martin Heidegger, Sanat Eserlerinin Kökeni, çev. Fatih Tepebaşılı, İstanbul: Babil Yay., 2003, s. 8.
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bahar doğrudan ruhun baharına dönüşür, insan ruhunun özgün ve kutsal durumunun 
simgesi olur. Nihayet “Cennet”te kutsanmış ruhların ilâhî güçlerin çekimiyle kesintisiz 
bir biçimde yükselmelerini, aşağı doğru değil de yukarı doğru süzülen kar tanelerine 
benzeterek yetkinleşmenin hiyerarşik basamaklarını ortaya koyar.36  

Böylece daha üst bir gerçekliğe ulaşma anlamında yetkinleşme çabası edebiyatın 
hakikat değeriyle ilgili felsefi temelini açığa çıkarır. Nitekim felsefe gibi edebiyat da 
insan ile evren arasında bir uyum tesis etmek için hakikati tanıklığa çağırır. Bir şair de 
en az bir filozof kadar evrenin tini ile iç içe yaşar. Nitekim bilgi edinmede nihai amaç, 
yine Aristotelesçi felsefe geleneğini izleyecek olursak, özne ile nesnenin bir olmasıdır. 
Ancak filozof insanın evrenle bu uyumunu aklın kategorileri bağlamında ele alırken 
edebiyatçı duygulanışlar bağlamında ele alır. 

İşte bu ayrım nedeniyledir ki kimi zaman felsefe ile edebiyat karşıt kutuplara 
yerleştirilebilmektedir. Özelde Platoncu ve Yeni-Platoncu felsefe geleneğinden gelen 
bu kutuplaşma, sanatı duyusal ve duygusal özelliğinden dolayı akıl ve teori hayatından 
uzaklaştırdığı ölçüde mahkum eder. Bu bağlamda “Giriş” bölümünde de ifade edildiği 
gibi, felsefe ve edebiyat arasındaki ayrımdan hareketle, felsefede kurgusal hiçbir tasarım 
olmadığı hâlde edebiyatın temelinde kurgusallığın bulunduğu ve kurgusal olanın ise 
gerçekliği saptırdığı iddiasıyla karşı çıkılabilir. Bu tür bir itiraza karşı ise, kurgusal 
olanın gündelik, teknik ya da bilimsel açıdan duyumsanan gerçekliği çarptırmış olsa 
bile hakikat değerinden tümüyle uzak olmadığı söylenebilir. Bu bağlamda Miguel de 
Unamuno’nun Sis adlı romanında, yazar ile romanın başkahramanı Augosto arasın-
daki diyalog, kurgusal olanın gerçekliği ile gerçekliğin kurgusallığı arasında ayrım 
yapmanın en azından edebiyat metinleri söz konusu olduğunda oldukça zor olduğunu 
ortaya koyar. Öyle ki burada yazar, kendi romanının kahramanı Augusto’ ya hitaben:

 
– Hakikat şudur, sevgili Augusto, sen kendini öldüremezsin, çünkü yaşamıyorsun; sonra 
ne ölü ne de dirisin, çünkü mevcut değilsin.
– Nasıl? Niye mevcut değilmişim, diye bağırdı Augusto.
–Hayır, senin varlığın ancak tasavvur mahsulü fictif bir yaratığın varlığıdır, zavallı Augusto.  
Sen ancak benim hayalimin mahsulüsün; uydurma maceralarının, saadetinin, felaketinin 
bu benim yazdığımın hikâyesini okuyan okuyucularımın mahsulüsün...
– İyi dikkat ediniz Don Miguel! Siz de yanılmış olmayasınız? Sizin zannınızın ve deminki 
izahınızın aksi varit olmasın... Ne malum, hakikatte mevcut olmayan, ne ölü ne de diri 
bir hayal yaratığı ben değilim de sizsiniz belki. Sizin sırf hikâyemi insanların vukufuna 
ulaştırmak için bir vesile olmadığınız ne malum?37   

Elbette diyalog bize duyu ya da tasarım ile akıl ya da teori arasındaki ayrım hak-
kında bir şey söylememektedir. Ancak insanın içinde yaşadığı gerçekliğin algılanma 
biçimleri arasında bir ayrım yapıldığında, bunun bir dışlama gerektirmemesini telkin 
etmektedir. 

36  Titus Burchhardt, Aklın Aynası, çev. Volkan Ersoy, İstanbul: İnsan Yay., 1994, s. 93-94.
37  Miguel de Unamuno, Sis, çev. Behçet Necatigil, İstanbul: Milli Eğitim Yay., 1989, s. 236.
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2. Edebiyatın Etik Değerle (iyilik) İlişkisi: 

Edebiyatın iyi değeriyle ilişkisi hakikat değeriyle ilişkisinden daha karmaşıktır. 
Çünkü bu değerin edebiyat eserine bağlılığı, hakikat değerinden çok daha güçlü ve 
ayrılmaz niteliktedir. 

Kuşkusuz bir edebiyatçının insanın dünyasında ortaya çıkan sevgi ve nefret, 
bencillik ve özgecilik, öfke ve acıma gibi birbirine karşıt duygulardan ve bunların 
diğer etkenlerle olan çelişkilerinden söz etmeksizin bir eser ortaya koyması mümkün 
değildir. Şu var ki tüm bu duygulanışlar bir filozofunun da insanî evrende ortaya çıkan 
iyilik ve kötülüğü anlamlandırmak için ele alması gereken şeylerdir. 

Bu bağlamda filozof ve edebiyatçının yolları kesişir.  Her ikisi de etik değeri bir 
problem alanı olarak ele alır. Ancak edebiyatçının etik değere yaklaşımı filozofunkinden 
tümüyle farklıdır. Nitekim felsefi açıdan bakıldığında temel olan iyiliktir ve gücünü 
kötülükle mücadelesinden alır. Evrenin bünyesinde kötülüklerin bulunması, onun olası 
evrenler içinde en iyisi olmasına engel değildir. Amaç var olan kötülüklerle mücadele 
ederek daha iyi bir evrene ulaşmaktır. Bu bağlamda kötülükler ilineksel niteliktedir ve 
ortadan kaldırılabilirdir. Fakat evreni bir drama gibi algılarsak, o zaman temele iyilik 
değil mücadelenin kendisi gelir ve biz onun kesinlikle olduğundan farklı, açıkçası daha 
iyi olmasını istemeyiz. Bir edebiyat eserinde kötülüğün onun omuzlarına tırmanması 
iyiliğin varlık sebebi olarak gösterilebilir ve evren kötü bir şaka ya da oyun olarak 
gösterilebilir.38 

Edebiyata görkemini veren de tam da bu noktada bize bir “hayat anlayışı” değil, 
Matthew Arnold’un ifadesiyle “hayat eleştirisi” sunmasıdır. Bu durum edebiyat eserinin 
ahlâkî konuların sergilendiği bir öğreti sunmadığı anlamına gelir. Edebiyatçı mantık-
sal formüllerle ifade edilen ahlâkî kurallar koymaz. Ama yine de bir edebiyat eserini 
anlamaya başladığımızda, ahlâkî normlardan bağımsız düşünsek de ahlâkî kavram ve 
duygulara bağlı kalmaya devam ederiz. Örnek vermek gerekirse, Shakespeare’ın ünlü 
Romeo ve Juliet adlı oyununun sonunda Romeo’nun zehir içip öldüğü, Juliet’in de 
kendisini öldürmesi karşısında büyük bir acı duysak da ne Romeo’yu ne de Juliet’i hiç 
de ahlâkî görülmeyen bu eylemlerinden dolayı suçlamayız. Temelde nefret karşında 
ve endişenin ötesinde aşk aracılığıyla daha ahlâkî (tüm ahlâkî normları aşan ve hatta 
çoğu zaman deviren) bir hayata duyulan özlemin anlatımını buluyoruz. Dolayısıyla 
edebiyatçı bir etik teori peşinde değildir; bu yüzden de bir edebiyat eserinde iyi ve kötü 
açık seçik ve kavramsal bir tarzda tanımlanmaz; bilakis bu değerler kişi ve olayların 
içinde yaşanan bir süreç olarak sunulur ki edebiyata evrensel nitelik kazandıran unsur, 
tam da bu noktada iyi olanın kötüyle mücadelesinin serimlenmesinde görülebilir. Bu 
mücadele, insanın iyi ve kötü, üstün ve aşağı arasındaki gidip gelmelerinde amaç olarak 

38  P. Leon, “Literary Truth and Realism, The Aesthetic Function of Literature and its Relation to Philo-
sophy”, Mind, New Series, Vol. 30, No. 120, October 1921, s. 430.
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gördüğü yetkinliğe ulaşma idealinde yatmaktadır. Bunun gereği ise edebiyatçının dış 
dünyada gördüğü ve olduğu gibi kendi içine yansıttığı çelişmeleri ve karşıtlıkları yine 
olduğu gibi eserine yansıtması, bunları çarpıtmaya çalışmamasıdır. Edebiyatçı çelişki-
den kaçtığı ölçüde mücadeleden kaçmış olur ve normatif ahlâk kurallarının sunduğu 
çerçevenin ötesine hiçbir zaman geçemez. Neticede normatif ahlâk kurallarına uygun 
olan şiiri ya da öyküsü yazılacak bir aşk da yoktur.

Elbette bu durum aşkla da sınırlı değildir. Adalet ve erdem, toplumsal eşitlik 
ve eşitsizlik, kimlik ve kişilik, kural koyuculuk ve itaat, akılsallığın doğası, yazgı 
ya da şans, arzu ve ihtiras gibi yaşanan süreçler öncelikle edebiyatçının imgelem 
gücüyle birleşerek edebiyat eserlerinde tartışmaya açılır. Victor Hugo’nun Sefiller 
adlı romanında, aç ailesini doyurmak amacıyla ekmek çaldığı için kürek çekmeye 
mahkum edilmesiyle başlayan Jean Valjean adındaki köylünün hikâyesi sadece hu-
kuk sistemindeki zayıflıkları tartışmaya açmakla kalmaz; aynı zamanda yetkinliğin 
normatif etik açısından değerlendirmesi karşısında bir tavır alışı dile getirir. Nitekim 
Valjean’ın iyilik ile kötülük arasında gidip gelmelerinde kazandığı yetkinlik, ezelî 
düşmanı Javert’in kesin meşruiyet ve hukuka dayanan ahlâkî dünyasını altüst etmeye 
yeter. Çünkü bir mahkumun kanuna saygı duyan bir vatandaştan çok daha iyi bir insan 
olabileceğini düşündürür.

Bu bağlamda ahlâk filozofları, etik değerlerin kaynağını anlamak için disiplinle-
rarası bir çalışmaya giderek, sözgelimi duygulanışlar konusunda psikologlarla, ahlâkî 
rölativizm konusunda kültür antropologlarıyla, iyi yaşamanın koşulları konusunda 
ekonomistlerle canlı bir diyaloga girmesi kaçınılmaz ise, bu konuların tartışılmasında 
aynı zamanda ve belki de daha fazla edebiyat eserleri önemli bir rol oynar. Çünkü 
edebiyat insanî evrende ortaya çıkan değerleri normatif olmayan bir tarzda sunması 
bakımından insana bir içgörü sunar.39 Bu içgörü, çoğu kez gündelik dile karşıt olduğu 
gibi, iktidarın dilde ürettiği anlamla ve bu anlamın tekçil yapısıyla homojenleştirme-
sinin de karşısında yer alır.40 Bu yüzden edebiyat belli bir dönemin ve belli toplumsal 
koşulların gerçekliğini solusa da bu gerçekliği aşarak dünyayı ve hayatı değiştirmeye, 
daha yetkin bir varoluş düzlemi yaratmaya çalışır.

İşte ahlâkî açıdan bu yetkinleşme çabasıdır ki edebiyatta etik değerlerle ilgili 
felsefi temeli açığa çıkarır. Kuşkusuz bu tür bir yetkinleşme ideali hem filozof hem 
de edebiyatçı için kabına sığmamayı gerektirir. Bu yüzden yerleşik düzen açısından 
filozoflar kadar edebiyatçılar da kovuşturma altındadır. Çünkü gerek filozofun aklı ve 
gerekse şairin imgelemi, dünyaya düzen olarak dayatılan kalıplar içinde bakmayıp, 
ahlâkîliğin gerçek kaynağı olan özgürlüğün çerçevesiz penceresinden bakar ve bu 
özgür bakış, insanın aklını ve duygulanışlarını tüm engellerden sıyırmak ve normatif 
ahlâkın hizmetinden kurtarmak için girişilen içten bir çabayla gerçekleşir.   

39  Nussbaum, “Literary Theory and Ethical Theory”, s. 242.
40  Hasan Bülent Kahraman, Post Entelektüel Dönem ve Edebiyat, İstanbul: Agora Yay., 2009, s. 81.
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3. Edebiyatın Estetik Değerle (güzellik) İlişkisi: 

Değerler alanı içinde estetik değer, kuşkusuz bir sanat olması bakımından edebi-
yatın amaçları içinde nihai amacı oluşturur. Felsefenin güzellik değeriyle ilişkisi ise 
güzelliğin ne olduğuna yönelik felsefi bir soru temelinde gelişir. Oysa bir sanat olması 
bakımından edebiyat için güzelliğin ne olduğu değil, temaşasından alacağı estetik haz 
bakımından güzelliğin ortaya konulması esastır. Ancak edebiyatın serilmemeye çalıştığı 
güzelliğin gerçekten bir güzellik olup olmadığı sorunu, edebiyatçının güzelliğin ne 
olduğuna yönelik felsefi soruya kayıtsız kalamayacağını gösterir.

Güzellik genelde duyusal olanla ilişkilendirilmesine karşın, duyuların temel 
işlevlerini dikkate alındığında duyuyu aşan bir yönü olduğu da söylenebilir. Nitekim 
duyuların öncelikli işlevi dış dünya hakkında bilgi vermektir. Gerçi Aristoteles’in 
ifadesiyle faydalarının dışında duyular sırf sağladıkları bilgi bakımından haz verirler 
ve onlar içinde bize en fazla bilgi kazandıranlara öncelik veririz.41 Bununla birlikte 
nasıl ki hakikat değerine ulaşmak için hiçbir şekilde duyulardan çıkarsanamayacak 
olan nedenlerin bilgisine yükselmek gerekiyorsa, benzer şekilde güzellik değerine 
ulaşmak için de duyusal olanın aşılması gerekir. Ayrıca güzellik salt duyuya indirge-
necek olursa, duyusal bilginin göreceliliği içinde güzelliğin olmadığı iddia edilebilir. 

Öyleyse estetik değer ya da daha özel anlamda güzellik duyuya dayanmakla 
birlikte, duyusal olanın ne bilginin temeli olması bakımından teorik içeriğiyle ne de 
duygulanışların temeli olması bakımından etik içeriğiyle ilgilidir.  Duyusal temel 
aynı zamanda estetik değerin de dayanağıdır; ancak bu, oldukça farklı bir bağlamda, 
kavramsız ve çıkarsız bir hazzın konusu olması bakımındandır.

Bu türden bir değerin taşıyıcısının sanat eseri olduğu genellikle kabul edilir. Sa-
nattaki güzel, içinde yaşadığımız dünyadan başka bir dünyanın imgelenmesine götürür.  
Ancak burada şu soru açığa çıkar: Dünya güzel değil midir ki edebiyatçı güzeli arar 
ya da kendisi yaratmaya kalkar? Bu soruya en azından sanatçı/edebiyatçı açısından 
olumlu cevap vermek zor görünür. Çünkü burada söz konusu olan dünya, insandan 
bağımsız olarak ele alınan doğadan ziyade, bu doğanın insanın elinde yozlaşmış bi-
çimidir. Genelde sanat, doğanın ve canlılığın rastgele ya da fayda amacı güdülerek 
insan elinde bayağılaşması karşısında bir tavır aldığı gibi, özelde edebiyatçı da top-
lumsal gerçeklikte dilin kullanımındaki bayağılığın ötesine çıkmak ister. Bu bakımdan 
edebiyatçı bir güzellik düşkünüdür ve güzellik uğruna toplumsal hayattan kaçar. Bir 
şeyin güzelliğine dalmakla da bayağı dünyadan sanat dünyasına adım atmış olur. Bu 
yüzden sanat, daima bilimin ve ahlâkçılığın donuklaştırdığı dünyadan, güzel bir renk, 
ışık ya da ses evrenine, gerçekliğin yeniden yaratıldığı bir imgeler dünyasına kaçış 
olagelmiştir.42 Başka bir deyişle, bilimin donuklaştırdığı doğa, sanat eseri aracılığıyla 

41  Aristoteles, Metafizik-I, çev. Ahmet Arslan, İzmir: Ege Üniversitesi Yay., 1985, s. 980a.
42  Edman, Sanat ve İnsan, s. 21.
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yeniden canlılığına kavuşur. Bununla da kalmayıp ahlâkçılığın donuklaştırdığı duygu-
lanışlar da yeniden coşkusuna kavuşur. Bir sanat eseri, çoğu kez duygulanışlarımızın 
tercümanı olmuştur. Yine birçok kez duygulanışlarımızın ne olduğunu hayattan değil, 
bir edebiyat eserinden öğreniriz ve bunu ahlâkçılığın sunduğu kalıplarla değil, büyük 
bir coşkuyla hissederiz.43 Bu yüzden insan, insan olarak var olduğu sürece güzelliğin 
büyüsü altındadır ve dolayısıyla sanatın da sonu gelmez.

Bununla birlikte sanat eserlerinin tek amacı güzellik olmadığı gibi, sanatı/edebi-
yatı bir kaçış olarak görmek edebiyatın daha pek çok işlevini görmeme ve sanatçıyı 
gerçeklikten soyutlama gibi olumsuz bir yaklaşıma neden olabilmektedir. Çünkü gü-
zelliğin saltık ve kendinde bir anlamı yoktur ve belirsiz bir amaçtır. Bütün güzellikler 
biçimsel, göreceli ve belli bir cinse özgüdürler; yani kendi cinsleri kıstas alınarak 
değerlendirilirler. Nesneler kendi cinsleri içinde değerlendirildiğinde güzeldir, mutlak 
mânada ve diğer cinslerle karşılaştırıldığında ise güzel olmazlar. Bu yüzden Thomas 
Aquinas’ın da ifade ettiği gibi “sanatın ürettiği her şeyin müşterek maksadı insandır. 
Bu eserler onun hatırına yapılmıştır.” Bu anlamda güzellik Coomaraswamy’nin yo-
rumladığı biçimiyle “insanı yetkinliğe ulaştırmanın çekici gücüdür”44. Dolayısıyla 
sanatçının aradığı güzellik diğer insanî değerlerden soyutlanamayacağı gibi, sanatçı 
da insanî gerçeklikten soyut bir varlık değildir. Güzellik diğer insanî değerlerle bir 
araya geldiğinde anlam kazanır. Bu bağlamda eskilerin günlük hayatlarında kullandık-
ları ve büyük bir incelikle işledikleri kaşıklar, vazolar, taraklar, küpler vs. müzelerde 
sergilenirken, günümüz insanı tarafından bunlara birer süs eşyası olarak bakılması 
bir yanılsamadır. Benzer şekilde bize birer güzellik anıtı gibi görünen Ortaçağ’dan 
kalma kiliseler, manastırlar, katedraller, camiler, medreseler vs. hiç de salt güzellik 
amacıyla yapılmış değildir. 

Bu durum, çağımızda “sanatın sanat için olduğunu” savunma adına resim, müzik, 
heykel gibi sanatların toplumsal ya da pratik herhangi bir amaç taşımadığını söyleyen 
anlayışla karşıtlık içermektedir. Ancak bu anlayış, sanatı tanımlarken çağımızın daha 
çok 18. yüzyıldan itibaren endüstrileşme karşısında insanın özgürlüğünü yitirip tek 
boyutlu bir duruma gelmesine bir tür tavır alış olarak görülebilir.  Nitekim endüstriyel 
hayatın çirkin dekorları ve yine buna koşut olarak toplumsal hayatın gittikçe rasyonel-
leşmesi karşısında sanatçılar, ancak sanat aracılığıyla ve sanatı sanat olarak görmekle 
insana bir özgürlük alanı açmaya çalışmışlardır.

Bu açıdan sanatın amacı da tıpkı felsefe gibi hakikattir. Fakat sanatın ifade etmeye 
çalıştığı hakikat insanda aynı zamanda estetik bir hazza neden olacak bir güzelliğin 
taşıyıcısıdır. Bu ise insanın ruhsal dünyasında gizlidir ve ancak sanatçının bakışı onu 
görünür kılar. Dolayısıyla güzellik insanla ilgisi içinde bir değere sahiptir. Ancak bu 
anlamıyla güzellik, yani insanın yetkinleşmesi amacına uygun biçimde üretilen sanat 

43  Edman, Sanat ve İnsan, s. 29.
44  Livingston, Geleneksel Edebiyat Teorisi, s. 150-151.
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eserinin kaçınılmaz özelliğidir. Burada amaç, güzeli görmek, tanımak ve anlamak, do-
layısıyla tüm hayatımızı ve varlığımızı güzelleştirmektir. Bu açıdan gerçekçi olduğunu 
iddia eden tüm sanatlar bile bir yetkinleştirmedir; imkân hâlinde doğada görülmesi, 
duyumsanması ve imgelenmesi gerekeni bize sunan bir aynadır.45 Başka bir deyişle 
güzellik, hakikatten, iyiden ve yararlıdan tümüyle bağımsız ele alınamaz. Öyle ki 
tüm bu değerlerin birlikteliğinin temeli insan ruhunda bulunur. İnsan ruhu bütün bu 
ilgiler içinde biçim ve düzen kazanabilir ve artık yetkinliğe, insanlığa ulaşmış olur. 
Yetkin bir ruhtan ise yalnız estetik eylem bakımından değil, tüm eylemler bakımından 
yetkinlik beklenir.46 

Bu açıdan bakıldığında Schiller’in şiirin amacı olarak gördüğü şeyde edebiyatın 
felsefi temelini bulabiliriz: Şiir başkalarıyla barış içinde yaşamanın, erdemle çalışma-
nın, mutlak ve sonsuz olan Tanrı’ya estetik bir düzeyden bakmanın, Tanrı’ya, tanrısal 
düzene ve tanrısal insan idealine ulaşmanın yoludur.47 
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MESCİD VE MİMARÎ

Yusuf Civelek*

MASJID AND ARCHITECTURE

ABSTRACT
Being the raison d’être of the architect and architecture, the temple is the generator 
of “style”, which will remain as the essence of architecture until the twentieth 
century. In the nineteenth century, the architectural style as a significant illustrator 
of national, ethnic, and cultural identity became a complicated problem in the West 
and the centers under direct influence of the West. It evolved into an international 
aesthetics in the first half of the twentieth century and finally disappeared in 
personal styles and global trends “trends” in the second half of that century. 
Especially after 1950’s, the church architecture opened itself to modern architecture 
now shaped by the personal style of the artist-architect, while keeping its distance 
with global trends.
In Turkey, which has been following closely the architectural changes in the 
West since about 150 years, it is only the mosque architecture which continues 
to have a style named “classical” and to resist the pressures of modernization – 
largely by means of staying outside the mainstream architectural practice. This 
common mosque typology, which is based on the imitation of the mosques of the 
sixteenth century, especially those of Sinan’s, and which must in fact be called 
“neo-classical”, has been criticized vehemently for being closed to contemporary 
creativity by most of the architects educated in schools where historicist attitudes 
have been rejected since 1950’s. In reality, the lack of common ground supported 
by texts between mosque communities and architects is the main reason behind 
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the continuation of the anachronistic debate on style that veils the real problems 
of masjids in Turkish cities.
The problem of conceptualization of the masjid, which is divided between the 
modern and [neo] classical mosque, is in fact the same for both poles: that masjid 
is an “extraordinary” structure named “cami”, which has to carry a symbolical 
expression on its monumental free-standing mass that starts and ends in itself in 
a lot reserved as “worship area”. Thus, the choice of forms which are to show the 
extraordinariness of the mosque within the urban fabric made of apartment blocks, 
office buildings, and roads becomes the main reason of the conflict. Nevertheless, 
the real problem with the masjid is to be looked for in social and cultural changes 
that displaced it from the center of social life, turning its space in the city into 
the “other space”. Therefore, the masjid’s real situation in contemporary Turkish 
society has to be seen not in its formal aspects, but in the functional relationship 
it establishes with people. New orientations in masjid design have to deal with the 
problem of mosques’ being usually restricted with a prayer hall. A very important 
element missing in contemporary masjid architecture is the spaces for gathering 
of individuals for other collective activities of daily life than praying. In our age, 
only proficient architects can give a meaningful space and form to what a modern 
community needs, which is new functional programs added to the mosque that can 
lead individualistic desires of daily life toward a collective good. In short, personal 
creativity, which has become a very important issue for architects, can open new 
horizons for masjid design only if it treats well the historical, philosophical, and 
sociological matters related with it. Yet, perhaps the only way that the artist-
architects and the members of communities can give back to the temples their lost 
beauties and functions is by becoming the individuals who, in the sense described 
by Nurettin Topçu in his various writings, search for unity in multitude.
Key words: neo-classical mosques, masjids, architecture, “other spaces”, Nurettin 
Topçu.

ÖZET
Mimarın ve mimarînin var olma sebebi olan mabet, 20. yüzyıla kadar mimarlığın 
özü olarak kalacak “üslup”un da yaratıcısıdır. Millî, etnik ve kültürel kimliğin 
önemli bir tanımlayıcısı olarak 19. yüzyılda Batı’da ve Batı’nın doğrudan etkili 
olduğu merkezlerde karmaşık bir soruna dönüşmüş olan mimarî üslup, 20. yüzyılın 
ilk yarısında uluslararası bir estetiğe evrilmiş, ikinci yarısında ise ferdî üsluplar ve 
küresel “trend”ler içinde yok olmuştur. 1950’lerden sonra kilise mimarîsi, gelip 
geçici “trend”lerden uzak durmak şartıyla, sanatçı-mimarın ferdî yaklaşımının 
belirlediği modern mimarlığa açılmıştır. 
Batı’daki mimarî gelişmeleri yaklaşık 150 yıldır yakından takip eden Türkiye’de bir 
tek cami mimarîsi –o da ana akım mimarlık pratiğinin dışında kalması dolayısıyla– 
“klasik” kabul edilen bir üslubu sürdürmekte ve modernleşme baskılarına 
direnmektedir. 16. yüzyılın, özellikle de Mimar Sinan’ın camilerinin iyi kötü 
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taklit edilmesi üzerine bina edilen ve aslında “neo-klasik” olarak adlandırılması 
gereken bu yaygın cami tipolojisi, 1950’lerden beri tarihselci (historiciste) 
yaklaşımların dışlandığı okullarda yetişen mimarların çoğunluğu tarafından, 
çağdaş yaratıcılığa kapalı oldukları için kıyasıya eleştirilmektedir. Gerçekte 
mimarlarla cami cemaatleri arasında, özellikle metinlerle desteklenen ortak bir 
zeminin olmaması, anakronik üslup tartışmasının sürmesine ve Türk şehirlerindeki 
mescidlerin gerçek sorunlarının gizlenmesine neden olmaktadır. 
Modern ve (neo) klasik cami arasında bölünmüş mescidin kavramsallaştırılmasındaki 
sorun her iki kutup için de aynıdır: mescid, “cami” adı verilen, “ibadet alanı” olarak 
ayrılmış bir parseli olan, kendi içinde başlayıp biten abidevi tekil kütlesiyle sembolik 
bir ifade taşıması gereken “sıradışı” bir yapıdır. Bu durumda uzlaşmazlık, apartman, 
işyeri ve yolların belirlediği sıradan şehir mekânı içinde, caminin sıradışılığını 
gösterecek biçimlerin tercihinden kaynaklanır. Hâlbuki mescidi ilgilendiren asıl 
sorun, onu toplumsal hayatın merkezinden uzaklaştıran ve şehir içinde mekânını 
“öteki”leştiren sosyal ve kültürel gelişmelerdir. Bu durumda mescidin gerçek 
konumunu biçimsel özellikleriyle değil, mekânının toplumla kurduğu işlevsel 
ilişkide görmek gerekir. Cemaatlerin sadece camiyle sınırlı kalması, mescid 
tasarımında yeni yaklaşımların içinde düşünülmesi gereken sorunlar arasındadır. 
Çağdaş mescid mimarîsinde önemli bir eksiklik, fertleri ibadetin dışında, günlük 
hayatın diğer kolektif birlikteliklerinde buluşturacak olan işlevlerin eksikliğidir. 
Modern bir cemaatin ihtiyaç duyduğu, günlük hayatın ferdî ihtiraslarını kolektif 
bir iyiliğe yönlendirebilecek yeni işlevsel programlara camiyle birlikte anlamlı 
bir mekân ve biçim vermek, bu çağda ancak ehil mimarlar tarafından yapılabilir. 
Kısacası, mimarlar için çok önemli bir hâle gelmiş olan ferdî yaratıcılık, tarihî, 
felsefi ve sosyolojik hususların hakkı iyi verilerek kullanılırsa, mescid mimarîsinin 
önünü açabilir. Ancak, sanatçı-mimarların ve cemaatleri oluşturan insanların 
mabetlere kaybolan güzellikleri ve işlevleri yeniden kazandırabilmelerinin yolu, 
belki de Nurettin Topçu’nun çeşitli yazılarında tarif ettiği, o çokluk içinde birliği 
arayan fert olmaktan geçecektir.
Anahtar kelimeler: neo-klasik camiler, mescidler, mimarî, “öteki mekânlar”, 
Nurettin Topçu

...

Giriş

Mabet, mimarın ortaya çıktığı, ilk sanat yapısı olarak bilinir. Rahip mimarların 
inşa ettiği mabet, aşkın bir anlam yüklü geometrinin belirleyici olduğu, günlük yaşayış 
açısından da işlevsel olmayan bir düzenlemenin, yine gündelik aklın ötesini arayan 
sanatla birleşerek şekillendiği bir temsil nesnesidir. Evler, ağıllar, taht ve toplantı 
salonları gibi diğer yapılar ise ilk başta sadece birer “yapı”dır. Bu yapılar daha sonra 
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mabetten azar azar kendilerine sirayet eden sanatın ve geometrinin farklı ağırlıktaki 
etkisi ile zaman içinde mimarî değerleri haiz olacaklardır. Mabedin bedeninde ve 
ruhani anlamında taşıdığı değerlerin dünyevi hayatın barınaklarında belirmeye başla-
masıyla taş, kerpiç, ağaç gibi malzemelerin ve yerel yapı bilgisinin getirdiği aynılığın 
görüntüsü, zamanla etnik veya dinî bir ortaklığın “kolektif ifade”sine, yani “mimarî 
üslub”a dönüşecektir. Öyleyse mimar, üslup verici bir sanatkâr olarak mabetle ortaya 
çıkmıştır. Ne ilginçtir ki, ülkemizde çok zamandır ya mimar mabetten ya da mabet 
mimardan uzak durmaktadır. 

Mimar ve mescid arasındaki uzaklaşmanın sonucunda, mescid mimarîsi yaklaşık 
bir yüzyıldır mimarlık pratiğinin olağan seyrinin dışında gelişmiştir. Bu zaman zarfın-
da ülkemizdeki mimarlık düşüncesi Avangardizm olabilir mi? söyleminin belirleyici 
etkisi altında kaldı. Mimarlık ve şehircilik alanını geniş ölçüde biçimlendiren bu hâkim 
söyleme, ilginçtir, şimdiye kadar sadece mescid mimarîsinde –o da “gerçek” mimarlık 
pratiğinin dışında kalmış olmasıyla– sürekli bir direnç gösterildi. Zaten mescid mi-
marîsine bakışı, “klasik” kabul edilen üslubu olumsuzlamakla sınırlı olan Avangardist 
mimarlık yaklaşımı, cemaatlerin yeniye karşı direncini tahrik edici bir tavrın ötesine 
geçemedi. Buna da şaşırmamak gerekir; zira çağdaşlığın uzun zamandır sekülerlik ve 
ilerlemecilik olabilir mi? parantezine alınmış bir Batılılaşma ile özdeşleşmiş olduğu 
Türkiye’de, mimarlık düşüncesinin de en son Batılı paradigmalarla belirlenmesi do-
ğaldır.1 Nitekim Avangardizm anlamında modern mimarlığı destekleyenler “Mimar 
Sinan şimdi yaşasa idi modern bir cami yapardı”yı ileri sürüyorlar ve belki haklı olarak 
taklit camilerin asıllarının değerini düşürdüğünü vurguluyorlar. Camileri gerçekleştiren 
cemaatler için ise modern mescidlerin tercih edilmemesinde, “klasik dönem”, yani 16. 
yüzyıl Osmanlı camilerinin hâlâ dünyanın en güzel mescidleri olarak görülmelerinin 
yanısıra, mimarın kolektif olanı vermeye gücünün yetmemesi, hatta buna neredeyse 
karşı durması, en geçerli nedenler olarak öne çıkıyor.

Mescid, günümüzde küçük ibadethanelerin adı olmakla beraber, “secde edilen yer” 
anlamı ile müslüman mabetlerinin anasıdır. Bu bakımdan ne kadar büyük olursa olsun 
camiler de bu anlamda mescidtir. Bu denemede “müslüman mabedi”ni tanımlarken 
onu kalıplaşmış imgelerden ayırmak ve özüne ilişkin temel değerleri vurgulamak için 
“cami” yerine “mescid” kelimesi tercih edilmiştir. Metinde geçen bu iki kelimenin 
kendi bağlamlarında, yani ya neredeyse şekilden ari bir kavram (mescid), veya tarihî 
biçimlerle bilinen somut bir imge (cami) olarak anlaşılması gerekir. İlk başlarda bir 
ibadet ve genel maksatlı toplanma mekânı olan mescid, zamanla sayısı artan birçok 
kamu yapısından farklılaşmış, ibadete atfedilen kutsallık doğal olarak onun bedenine, 
yani yapısına da sirayet etmiştir. Bu sebeple cemaatin [neo] klasik camiyi dinle özdeş-

1 Hilmi Yavuz’un tabiriyle, “metonimik batılılaşma”dır burada söz konusu edilen. Hilmi Yavuz, “Mo-
dernleşmenin Semiyolojisi”, Alafrangalığın Tarihi: Geleneğin Tasfiyesi ya da Yeniden Üretilmesi, İs-
tanbul: Timaş Yayınları, 2010, sf. 65-71.
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leştirmesini yadırgamamak gerekir.  Nitekim Avrupai mimarînin süpürüşü ile teslim 
olan mesken, iş hanı, mektep vs. yanında, cemaat, sanki elde kalan son kaleymiş gibi 
cami mimarîsini korumakta direnmiş, o söz konusu olduğunda modern tasarımlarla 
yaratıcılığını göstermek isteyen mimarlara pek iltifat etmemiş, ve fakat sadece ferdi-
yetini öne çıkarmadan, mescidle özdeşleşmiş [neo] klasik Osmanlı camisinin üslubunu 
şöyle veya böyle tekrarlamaya gayret eden mimarlara itibar etmiştir. 

Modern cami tasarlamak isteyen mimarlarla cemaat arasındaki fikrî ve manevi 
paylaşım, metne geçmiş ve söyleme dönüşmüş ortak veya farklı tasavvurların, dolayı-
sıyla iletişim araçlarının bulunmayışı nedeniyle, her zaman sorunlu olmuştur. Nitekim 
tutarlı, diyalojik söylem gelenekleri üzerinden yürütülmeyen tartışmalar, en son Çamlı-
ca’da yapılacak cami için düzenlenen mimarî tasarım yarışmasında yeniden alevlenen 
“klasik cami-modern cami” tartışmasında olduğu gibi, meselenin kamuoyunda sadece 
estetik ve sembolik boyutlarıyla algılandığını gösteriyor. “Çamlıca Camisi” tartışmaları, 
bu yazıda dikkat çekilmeye gayret edildiği üzere, kimlik ve aidiyet tanımlarıyla sıkı 
sıkıya bağlı bir üslup sorunsalına dönüşmüş olan mescid mimarîsi meselesinin, 19. 
Yüzyıl Avrupası’nın değişim sancılarının kısıtlı bir yerli tekrarı olarak anakronik bir 
özellik taşıdığını ortaya çıkarıyor. Ancak, zamanın farklı mekânlarda ve olgulardaki 
akış hızının aynı olmadığı kabul edilirse, “bugün cami üslubu ne olmalıdır?” tartışması 
belki de ülkemiz için olağan görülebilir. Bu nedenden dolayı burada üsluba ilişkin 
sorgulamaların mescid mimarîsinde yeri olmadığı iddia edilmiyor; bu bir vakadır ve 
geleneksel üslubun Batı’da kayboluşmuş olması, bizde de aynen öyle olmasını ge-
rektirmez. Lakin, en azından üslup sorunsalının tarihsel konumunu bilip, onu bugün 
başka bir pencereden görmek gerekir; yani tarihsel farkındalığı yansıtan söylemler, 
hatta kuramlar üretmeye gayret etmelidir. Belki bu sayede mimarî üslubun –klasik veya 
modern– mescid ile mimarlık arasındaki gerçek kopukluğu gizlediği fark edilebilir.

Kültürü Batılılaşmanın temel ögesi olarak gören çevrelerin hâkim olduğu “yüksek” 
mimarlık ortamının gerçekte sıradan ve bayağı bulduğu neo-klasik camileri, aslında 
modernleşme öncesinde meydana getirilmiş bir tipolojiye titizlikle bağlı kalmak 
suretiyle mabedin farz edilen tarihsel sıradışılığını çağdaş kentsel paradigmaya göre 
sürdürmeye çalışmak olarak okumak mümkündür. Yani eskiden değişmeden gelenin 
taklid ve tekrar edilmesi, bugüne ait olmamanın, yani sıradan, amiyane ve dünyevi 
olmamanın anahtarıdır. Hâlbuki tarihin bize öğrettiğine göre, herhangi bir merkezden 
yayılan bir üslup, siyasete, iktisadiyata, eğitime ve yerel yönetimlere hâkim olan bir 
kentli orta sınıfın elinde gözle görülür bir değişime uğramalıydı.2 Bunun gerçekleş-

2 Anadolu Selçukluları ve Osmanlılardaki mescid, medrese, hânikâh ve zaviye gibi dinî bir işlevi olan 
temel kamu yapıları kıyaslandığında, merkezî otoritesi daha zayıf olan Selçuklularda Osmanlılarda-
kinin aksine tipolojik aynılaşmanın kısıtlı kaldığı, özellikle tekkeler etrafındaki yerel örgütlenmele-
rin çok hızlı bir şekilde Büyük Selçuklu yoluyla Anadolu mecrasına getirilmiş tipleri değiştirdiğini 
görebiliyoruz. Bkz. Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2003. Keza Kahire’de 
Memlüklerin yaptığı benzer yapılarda, merkezi aynı şehirde olan güçlü bir devlet olmasına rağmen, 
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meyişinin ardındaki nedenleri anlamak için müslüman toplumlarda modernleşme ile 
Batılılaşma arasındaki özdeşleşmeyi dikkate almak gerekir. Modernleşmenin Batı-
lılaşma, yani müslüman olmayanların değerlerinin kabulü olarak görülüp, tepki ile 
karşılanması doğaldır. Ancak Türkiye’de Batılılaşmaya karşı direncin, kentleşme ve 
modernleşme alanında insanın çevreye ve kendine yabancılaşmayı giderici çözümler 
üretebildiği, yani alternatif bir yapısal çevre üretiminde başarı göstermiş olduğu da 
söylenemez. Meselenin sosyolojik altyapısını özetlemek için sadece modern cami is-
teğinin yakın zamana kadar daha ziyade birkaç kuşaktır Batılılaşmakta olan, orta sınıf 
kentli ailelerden gelen ve Batılı mimarlık eylemlerinde daha tecrübeli olan çevrelerce 
dillendirildiğini, neo-klasik Osmanlı camisi tipolojisinde ısrar edenlerin ise daha ziyade 
toplumun henüz kentlileşmiş veya kırsal kesimine mensup olduklarını ve geleneksel 
yapı üretim yöntemlerine daha yakın olduklarını belirtmek yeter. Avrupa’dan farklı 
olarak, çevreden gelen ve merkeze yerleşmekte olan yeni orta sınıf, eski merkezin 
ilgilenmediği –hatta reddettiği– mescid meselesini, sembolik bir kültürel direnç un-
suru olarak ele almak durumunda kalmıştır. Bunun neticesinde, tarihselci yaklaşımlar 
1950’lerden beri mimarlık ortamından tamamen dışlanmış olmasına rağmen, sadece 
mescidler, yani mimarîyi var eden mabedin soyundan gelen bir zamanların en itibarlı 
ve en pahalı yapıları, bugün mimarî ortamın çeperinde, neredeyse anonim yapı üreti-
minin inşaat bürokrasisine uydurulmuş hâliyle üretiliyorlar.

Görüldüğü gibi “cami üslubu” meselesi iki radikal uca çekilmekte, bir tarafta 
“taklitçilik” olarak nitelenen kalıntı tarihselciliğin yenileşmeye ayak sürüyen duruşu, 
diğer tarafta yeni Avangardizm’in alâmet-i farikası olan, tarihsel olarak üslup ile 
özdeşleşmiş mimarî sanatında özü itibariyle sorunlu olan “özgün yaratıcılık” iddiası 
yer almaktadır. Hâlbuki her iki yaklaşım da aslında mescidi “ikonikleşmiş bir nesne” 
olarak gündelik hayatın dışında kalan, ibadet dışındaki her şeyden bağımsız bir “öteki 
mekân” konumuna indirgemektedir. Oysaki mescidin toplumsal işlevi, onun biçimsel 
ve mekânsal özelliklerinin kişiler üzerindeki “estetik” etkisinden daha önemlidir. Esa-
sında mescidin kendi içinde başlayıp biten, tekil bir “öteki mekân” olmaktan çıkıp, 
gerçek tarihsel işlevine, yani çok çeşitli iletişim ve paylaşımların merkezi olmaya avdet 
etmesi gerekir. Çağdaş mimar buna katkıda bulunmak istiyorsa, öncelikle mescidin 
kaybolan bu “yer”ini geri kazanmaya gayret etmeli, artık geçicilikle (temporality) 
özdeşleşmiş olan üslupsal hareketlere (trend) eleştirel bir gözle bakmalı ve sanatsal 
tutumunu cemaat tarafından anlaşılan, desteklenen ve paylaşılabilen ortak bir düşünce 

yönetici sınıfına mensup emirlerin yaptırdıkları külliyelerde, belki de tarikat ehli olmaları dolayısıyla, 
o zamana kadar olmayan düzenlemeler meydana getirilmiş olması, başından beri siyasi bir işlevi olan 
çok direkli ve avluya açık Cuma cami’in önemini yitirmesi ve içinde yüksek kubbeli türbeler bulunan 
medrese ve hânikâhların temel tipoloji olması, Anadolu topraklarında İslâmiyet’in periferisinde kal-
mış ve tutunmaya çalışan beyliklerin benzer yaratıcılığına paraleldir. Bkz. Stephen Humphries. “The 
Expressive Intent of the Mamluk Architecture of Cairo: A Preliminary Essay”, Studia Islamica, 1972, 
no. 35, sf. 69-119.
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ve hissiyat zeminine taşımaya çalışmalıdır. Herhâlde mimar mabede, buradaki bağlamı 
ile mescide, mescid de mimara yaklaşmalıdır. Her şeyden önce mimarın yaratımının 
sıradan olmadığını, hatta neredeyse ulvi olduğunu kabul edip gösterecek bir söylemin 
ve eylemin içinde olması gerekir. Aksi takdirde cemaat ve mimar arasında çok kere 
kabul veya reddedişler üzerine kurulu, oldukça zayıf ve bazen de incitici olan ilişkinin 
aynen devam etmesi kaçınılmazdır. 

Yeni mescid mimarîsi için bir söylem oluşturma girişimi olan bu denemenin, ülkeyi 
ilgilendiren her toplumsal ve kültürel olguyla derin bir şekilde kesişen bu meseleye 
estetik çözümler önermek gibi bir amacı yoktur; belki neredeyse bir yüzyıldır mimar-
lık pratiğinin olağan seyrinin dışında kalmış olması sebebiyle, mescidin günümüzde 
hangi bakımlardan ele alınması gerektiğine bir nebze olsun ışık tutma amacı güdebilir. 
Burada, mescid mimarîsinde “taklitçilik” olarak kabul edilen kalıntı tarihselciliğin 
mahsurları gösterilmeye çalışırken, mimarın özgün yaratıcılığı meselesinin de içinin 
epey doldurulması gereken sorunlu bir konu olduğunun altını çizmek gerekmiştir. 
Nihayet, Batı’yı takip etme anlamında değil, ama yaşanılması arzu edilen hayatı dik-
kate almak anlamında çağdaş bir mimarî yaklaşımın, bu özel yapı tipinin toplumdaki 
yeri için elzem olduğuna, ve bunun ancak sanat yoluyla gerçekleşebileceğine işaret 
edilmiştir. Modern mimarlığı almış olduğumuz Avrupa’da kilise mimarîsine ilişkin 
bazı örnekler ve tespitler, hem modern kiliseler bizdeki modern üslupta cami arayışla-
rının geçerliliğine zaman zaman delil gösterildikleri için, hem de meselenin sembolik 
boyutunun değişimini anlatabilmek adına, kaçınılmaz olmuştur. Bu sebeple Hıristiyan 
mabedinin modernleşme öyküsünden alınacak bir kesit, bütünü göstermese de mutlaka 
genel yapı hakkında bir fikir verecektir.

Kültürel Direniş Aracı Olarak Mabet

On dokuzuncu yüzyılın ilk yarısı sona ererken, özellikle Fransa’da bir takım li-
beral-milliyetçi mimarlar, mabet, tiyatro, sütunlu yol veya hamam gibi eski Yunan ve 
Roma yapılarından ilhamla meydana getirilmiş olan ve “neo-klasik” adı verilen üslubun 
şekilciliğinden kurtulmanın yolunu, mimarî tarihini bir bütün olarak yine mimarîde 
canlandırmakta bulmuşlardı. Klasik (yani Antik Çağ’a ait ve pagan olan) ile yerlinin 
(yani Ortaçağ’a ait ve Hıristiyan olan) karışımıyla meydana gelmiş “millî” (yani Yeni 
Çağ’a ait ve modern olan) mimarînin özelliklerini yeniden tesis ederek, tarihin akışını 
bu yeni millî başlangıçtan doğacak ve ileride tekâmül edecek bir üsluba doğru yönelt-
mek istiyorlardı.3 Bu felsefi eklektisizmin yanısıra, kısa zamanda tarihî bir mimarîyi 
hiç değişmemiş üslubuyla artistik, millî ve/veya dinî bir iradenin tecessüm etmiş hâli 

3 David van Zanten, Designing Paris: The Architecture of Duban, Duc, and Vaudoyer, Cambridge , MIT 
Press, 1987.
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olarak görenler de ortaya çıktı. Mesela, Avrupa Ortaçağı’nın yüksek ve sivri çatı ve 
kuleli katedral ve kaleleriyle özdeşleşen üslubunu yeniden canlandırma arayışı anlamına 
gelen neo-Gotik, yüzyılın ikinci yarısında Kuzey ve Orta Avrupa’da aynı anda hem dinî, 
hem de millî kimliğin bir göstergesi olabilmişti. Aslında aynı anda farklı üslûplarda 
tasarım yapan mimarlara da rastlanıyordu. Bu sebeple mimarlar ve sanat eleştirmenleri 
birbirlerine şu soruları sormaya başladılar: “Acaba hangi üslûpta inşa etmeliyiz? Bizim 
çağımızın neden bir üslubu yok? Bu üsluplar savaşı açmazından nasıl çıkabiliriz?”4 
Ama millî mimarîyi klasiğe yeğleyenlerin ortak yönü, özellikle kilise yapılarında pagan 
olmayan, Hıristiyan üslubunu benimseme eğilimiydi. Romanesk, Gotik ve hatta Bizans 
üslupları bu sayede yüzyıllar sonra Avrupa’da yeniden görülmeye başlandı. Geçmişe 
bir süreç olarak bakan ve bundan bugün ve gelecek için dersler çıkarma arayışında 
olan tarihselcilik (historicism), Aydınlanma İdeali’nin önünü açtığı toplumsal ilerleme 
adına reform yapma, değiştirme, yenileme tutkusunun bir sonucu olarak çalkantılı bir 
döneme girmiş Batı’nın 19. yüzyıl boyunca yaşadığı değerler arayışı ve çatışmasının 
bir yansıması oldu. Toplum denen şeyi aristokrat ve ruhban sınıfından devralan ve onu 
karmakarışık bir mekanizmaya dönüştüren yeni-kentli kalabalığının içindeki muhtelif 
ilişki gruplarının sayısız bireyleri, kendi kimliğini ararken mimarînin neyi ifade etmesi 
gerektiği konusunda kolaylıkla hemfikir olamazlardı. Toplumcu sanat ve toplumcu 
mimarlık adına ortaya çıkanlar bu uzlaşma zeminini kendilerinin inşa edeceklerine 
inandılar. Modern Mimarî, yirminci yüzyılın başında bu bağlamda ortaya çıktı; elli 
yıldır süren kolektif bir biçim verme arayışının sonucu olarak...5

Kolektif düşünce, duyuş, hareket, üretim, yaşayış… Bunlar herhangi bir kolektif 
imanın geçmişte meydana getirdiği mimarî üslubun olduğu kadar, Modern Mimarlığın 
da ülküsüydü; ama kısa sürdü. 19. yüzyılın bitiminde sanatçının geleneklerden, kural-
lardan bağımsız, tamamen özgür iradesiyle, fizikî çevresini oluşturan her şeye sanat 
katarak toplumu ve dünyayı dönüştürme, güzelleştirme arzusunun, kitle üretiminin 
değerlerini, yani maddi dünyanın gerçek şartlarını kabul ederek kolektif bir faydacılık 
arayışına dönüşmesiyle ortaya çıkan bu yeni üslup, başlangıçta her ne kadar toplumcu 
olsa da kabul etmek gerekir ki aradığı “sosyalist katedral”i ortaya çıkaramadı.6 So-
nuçta 20. yüzyılda kolektif bir hâl alan değerler çatışması, iki büyük ve kanlı savaşın 
ardından bir çözüm olarak baskın çıkan liberalizmin çoğulculuk (pluralism) anlayışı 
içerisinde şimdilik dinginleşmiş görünüyor. Bugün mimarlık, kolektifin ifade edilmesi 
arzusundan uzak durması bakımından 2. Dünya Savaşı öncesi Modern Mimarlık’tan 
önemli ölçüde farklıdır. Mimarın özgün tasarım iradesi ve şahsi ifadesi günümüz mi-

4 J. Bloomfiled & K. Foster (der.), In What Style Should We Build? The German Debate On Architectu-
ral Style, Santa Monica: Getty Publications, 1992.

5 Burada sözü edilen sanatla toplumu ve dünyayı dönüştürme idealinin etkili olduğu Arts and Crafts ve 
Art Nouveau akımlarının Romantik Sosyalizm’le olan bağlantısıdır.

6 Sanatçı Lyonel Feininger ders verdiği modern tasarım okulu Bauhaus’u 1919 tarihli manifestosunda 
“Sosyalizm katedrali” olarak nitelemişti.
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marlığının ayırıcı bir özelliğidir. Bu özelliğin genelde mabet, özelde mescid mimarîsi 
meselesinin tam kalbinde yattığını söyleyebiliriz. Belki de kolektif bir modern üslup 
var olsaydı, bu üslupta, yani modern bir mescid benimsenebilirdi. Ama görünen o ki 
neo-klasik üslubunda ısrar ediş, geçmişe eklemlenme arzusu kadar, kolektifliği ifade 
etmeyen bir mimarîye karşı direnişi de ifade ediyor.

Avrupa’da 18. yüzyılın neo-klasik canlandırmacılığının aksine, 19. yüzyılın Orta-
çağ canlandırmacılığı, modernite ve Kapitalizm olabilir mi? karşı bilinçli veya insiyaki 
bir şekilde gelişen, ama aynı zamanda millîci yanı ağır basan bir dirençle doğrudan 
alâkalıdır. Sanayileşmenin kırsaldan şehirlere getirdiği insanların toplumun çekirde-
ğini oluşturmaya başladığı o karmakarışık ve yozlaştırıcı yüzyılda, millî (ulusal) bir 
kimlik arayışının yanısıra, Ortaçağ’ın dinî masuniyetine yönelik artan ilgi ve inanç, 
Rönesans’tan beri ilk defa olarak yaşamayan tarihî bir üslubun canlandırılmasıyla 
sonuçlandı. Öyle ki, 1764’te Le Roy, “Hıristiyanların Tapınaklarına Vermiş Olduğu 
Farklı Biçimlerin Tarihi”nde Ortaçağ kiliselerinden hiç söz bile etmiyorken,  Augustus 
W. Pugin’in (1834-1875) 1830’lardan itibaren yürüttüğü neo-Gotik kampanyasının 
ve benzerlerinin özellikle Kuzey Avrupa ve Amerika’da hızla yayıldığını görüyoruz.7 
Büyük toplumsal değişimlerin yaşandığı bir çağda, dinî ve millî öz değerlerin mimarîde 
temsil edilmesi ihtiyacından doğan neo-Gotik ve neo-Romanesk üslubun Türkiye’deki 
karşılığı, Avrupa’nın barok, rokoko, neo-klasik ve oryantalist tarzlarının denenme-
sinden sonra, klasik dönem olarak kabul edilen 16. yüzyıl Osmanlı tarzını örnek alan 
Osmanlı neo-klasikçiliği olup, bugün I. Millî Mimarî tarzı olarak bilinmektedir. Ancak 
Osmanlı Türkiyesi’nde mimarî canlandırmacılığın bu yönünün fark edilmiş olduğu 
pek söylenemez; aksine, Avrupa’dan gelen birçok şey gibi bu da ilericilik bağlamında 
değerlendirilmişti. O ân için modern bir millet olmanın gerekleri arasında millî bir 
mimarîye sahip olmak da vardı. İttihat ve Terakki Cemiyeti yönetimi sırasında ve 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında hâkim olan millî mimarî, özellikle Mimar Kemâleddin 
Bey’in tasarladığı ve inşa etmiş olduğu camiler açısından konumuzu alâkadar ediyor.8 

7 Julien David Le Roy, Histoire de la Disposition et des Formes Différentes que les Chrétiens ont Don-
nées à Leur Temples, depuis le Règne de Constantin le Grand, jusqu’à Nous, Paris, Desaint & Saillant, 
1764.

8 Mimar Kemâleddin’in mimarî ülküsünün Mimar Sinan çağıyla özdeşleştirilmesi hakkında bkz. Sedat 
Çetintaş, “Mimâr Kemâlettin, Mesleği ve Sanat Ülküsü”, Mimar Kemalettin ve Yazdıkları, İlhan Te-
keli & Selim İlkin (der.), Ankara: Şevki Vanlı Vakfı Yayını, 1997, s. 287, 291. Mimarın yazılarını ve 
hakkındaki yazıları toplayan bu kitapta, onun ilk defa Usul-i Mimarî-i Osmanî’de ana hatları belir-
ginleşen, mimarî unsur ve tezyinatıyla tamamen kendine özgü (yani Arap veya Acem olmayan) bir 
Türk-İslam mimarîsi tarihi öngörüsünden hareket ettiği görülüyor. Violet-le-Duc’ün çalışmaları, özel-
likle Dictionnaire Raisonnée de l’Architecture Française du XIe au XVIe Siècle (1854-1868), Fransa 
ve İngiltere’de neo-gotiği romantik bir söylemden maddî bir düzleme geçirmeye yarayan strüktürel 
akılcılığı ön plana çıkarmıştı. Katolikliğe intisap eden Pugin’de bu fikir, mimarîde hiçbir fazlalığın 
olmaması, bezemenin strüktürü zenginleştirmesi hâlinde uygulanması gerektiği görüşü şeklinde ifa-
de edilmiştir (The True Principles of Pointed or Christian Architecture, 1841). Pugin’in Protestan 
takipçisi John Ruskin, ünlü kitabı Seven Lamps of Architecture’da (1849), Gotik yapı ile Katolisizm 
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Batılı hâkim güçlerin milletlerin değerini onların tarihe yapmış oldukları katkılarla 
ölçtüğü ve onlara buna göre muamele etmeye meyilli olduğu bir çağda, artık Türk 
olarak ismi konan bir milletin tarihteki hakkını savunma mücadelesi içindeki bir neslin 
mescid mimarîsinde bugün de devam eden bir direnmeyi başlatmış olmasını anlayışla 
karşılamak gerekir. Bu zamana kadar Osmanlı mimarîsinde görülmeyen maziye bakış, 
Avrupa’dan gelen ve köklerdeki “millî deha”nın arkeolojisini sağlayan tarihselcilik 
dinamiğinin Türkiye’deki ilk yansımasıdır. Türk millî mimarîsini teşkil eden eserlerin 
değerlerini yazılarıyla tanıtmak, rölövelerle tespit ve restorasyonla tamir etmekte bü-
yük emeği bulunan Kemâleddin Bey’in başlıca amacı, millî üslubu devrin yeni yapı 
tiplerinde ve mümkün mertebe modern tekniklerle yeniden yaratmaktı. Cami ve türbe 
gibi zaten yerli olan ve sayısız örneği bulunan tipolojilerde Kemâleddin Bey’in klasik 
dile bağlılığı tabii ki çok daha fazlaydı. Nitekim Bebek (1913) ve Bostancı (1913) 
Camileri, tipik Sinan dönemi yapılarını andırırken, mimarın tasarlamış olduğu ama inşa 
edilemeyen Çankaya Camisi ise, taçkapısının iki yanından yükselen çifte minareleri 
ile Selçuklu ve Osmanlı bileşiminden vücûd bulacak bir tarihsel millî dil arayışına 
delâlet ediyordu. Günümüzün neo-klasik betonarme camileri ile Kemâleddin Bey’in 
canlandırmacılığı arasında bir bağıntı olduğu muhakkak olsa da, sadece mescide 
indirgenmiş ve neredeyse mimarsız yürüyen bir “yeni-vernaküler”9 oluşum ile “Millî 
Mimarî” hareketi arasında büyük bir fark olduğu açıktır.10

arasında değil de, ahlâkî hayat arasında doğrundan bir bağıntı kurmuştur. Bunlar arasında “göründüğü 
gibi olma”, yani dürüstlük ilkesini sayabiliriz. Aynı ilke ileride Auguste Perret’nin bezemenin sonra-
dan eklenmeyen, mimarînin yapısından doğan bir şey olduğu fikrinde tekrar ortaya çıkacak ve buradan 
modern mimarîye geçecektir. Kemâleddin Bey’in Türk millî mimarlık tarihinde aynı sürdürülebilir 
ilkeyi görmüş olduğu şu ifadesinden anlaşılıyor: “Türk insanının dış görünümünün en ince ayrıntısına 
kadar Türk ruhunun saf, soylu ve güçlü niteliklerini sergilemesi gibi, Türk yapı tekniği de, kullanılan 
malzemeye uygun, dürüst, abartmasız ve taklitçilikten uzak bir çalışmayı ortaya koyar. İşte bunun 
içindir ki, Türk yapıcılık sistemi, yapıda ve bezeme sanatında, bütün sistemler içinde en mantıklı, en 
akılcı ve en gerçek olanıdır.” “Türk ve Müslüman Mimârlığı”, çev. Zeynep Mennan, Mimar Kemalet-
tin ve Yazdıkları, İlhan Tekeli & Selim İlkin (der.), Ankara: Şevki Vanlı Vakfı Yayını, 1997, s. 156.

9 “Yeni-vernaküler” ifadesi şu makaledeki anlamında kullanılmıştır: Uğur Tanyeli & Mine Kazmaoğlu, 
“1980’li Yıllarda Türk Mimarlık Dünyasına Bir Bakış”, Mimarlık, 1986, n. 2, s. 31-47. Türkiye’deki 
yapı üretimini sınıflandıran yazarlar bu ifadeyi apartmanlar için kullanmışlar ve camiler için “Dinî 
Mimarlık” alt başlığını uygun görmüşler. Aşağı yukarı “mimarlar eliyle ama anonimmiş gibi yapılan” 
mânasını veren yeni-vernaküler tabiri içine camiler de rahatlıkla sokulabilir. Zaten yapılan sınıflama-
lar içerisinde sadece “Prestij Mimarlığı” alt başlığı Batılı uygulamalara denk düşen modern mimarî 
örneklerini kapsar.

10 Kemâleddin Bey’in kubbe açıklıkları genelde 12-15 metre civarında olan ve kare bir merkezî mekânı 
sekizgen bir kasnakla geçen camileri, açıklık ve kubbe açısından Sinan’ın Şemsi Paşa Camisi mode-
linde olmalarına rağmen kubbeli son cemaat yerleri ve köşe kuleleriyle daha çok selâtin camilerine 
has abidevi bir görüntüyü hâizdirler. Mimarın bu açıklık için Osmanlı’da daha masrafsız olduğundan 
daha çok tercih edilen kırma çatı yerine kubbe kullanması, mutlaka ki mimarî ülküsü nedeniyledir. 
Ama asıl önemli olan, Anadolu’daki köy, kasaba ve mahalle mescidlerinde de, betonarmenin getirdiği 
kolaylıklar sayesinde ileride buna yönelinecek olmasıdır. Mimar Kemâleddin’e eğer büyük camiler 
yapma imkânı sunulsa idi, belki de küçük mescidleri daha mütevazı yapma gereği duyacaktı. 
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Kemâleddin Bey’in çağında, yani 20. yüzyılın başında, sınai ilerlemenin yapı 
kültürüne etkilerinin daha güçlü hissedildiği Avrupa’da canlandırmacılık artık bir çık-
maz sokak olarak kabul edilmiş bulunuyor ve geleneği modernize etmenin yeni yolları 
aranıyordu. Fransa’da, millî dehayı teknik akılcılıkla özdeşleştiren Viollet-le-Duc’ün 
çizgisinden gelen Anatole de Baudot (1834-1915) ve Auguste Perret (1874-1954), 
biçimsel muhafazakârlığı yeni tekniklerle modernleşmeye açık bir tektonik dile irca 
ederek sürdürmeye gayret eden iki mimar olarak değerlendirilebilir. De Baudot’nun 
St-Jean de Montmartre kilisesinde (1904) kullanmış olduğu Cottancin’in “ciment-ar-
mé” (güçlendirilmiş çimento) tekniği, Hennebique’in “béton-armé”sinden geleneksel 
tektonik ifadenin devam ettirilmesi açısından farklıdır. Aralarından demir geçirilen 
boşluklu tuğla ve çimentodan dökülmüş yapı taşlarından oluşan bu sistemde kagir 
strüktürlerin geleneğe mâl olmuş biçimleri –kemer, tonoz, kubbe– Viollet-le-Duc’ün 
göklere çıkardığı iskelet sistemini andıran bir ayrışmışlıkla kullanılabilmekteydi. Bütün 
kariyerini bugün de kullandığımız tekniğin temeli olan Hennebique sistemi üzerine bina 
etmiş olan Perret ise, bu sistemin tektonik muğlaklığını (geçişsiz birleşim noktalarından 
ibaret çerçeve yapısıyla betonarmenin, eski kagir malzemelerin yük altındaki zoraki 
olarak aldıkları kemer, tonoz gibi biçimlerini iptal etmesinden kaynaklanan muğlaklık) 
betonarmeyi bezemeden tonoza kadar her şeyi bir birine bağlayan suni bir taş gibi 
aynı anda hem iskelet, hem de kabukta ayrışmasız bir şekilde kullanarak gidermeye 
çalıştı. Perret’nin Notre-Dame du Raincy Kilisesi’nin hiçbir parçası açıkça tarihî bir 
örneğe dayanmamasına rağmen “Gotik” olarak okunabilmesi bu yüzdendir.11 Bu ör-
neklerin Viollet-le-Duc’ün arzuladığı gibi Gotik gibi bir üslûpla özdeşleşmiş tarihsel 
“millî deha”yı yeniden ürettiklerini söylemek, anakronik bir ifade olur. Burada artık 
mimarînin kendi geleneği içerisinden, yani onun zamandan bağımsız tektonik diline 
sadık kalarak mühendislerin teknik kabiliyetlerini içselleştirme çabasının söz konusu 
olduğunu söyleyebiliriz.12

Ancak tektonik dili modernleştirme hamlesi boşuna bir çabaydı. Mühendisliğin 
tehditkâr kuvveti sadece 19. yüzyıla damgasını vuran “üslup savaşları”nı değil, bütün 
geleneksel üslupları da beraberinde yok etti. Hemen her yapı kültürünün özü olan 
tektonik sentaks, ya modern sanatın şekillendirdiği plastik ifadenin, ya da daha çok 
pragmatik modern konstrüksüyonların sıkıcı ifadesizliğinin meydana getirdiği “kal-
kınma” ve ”ilerleme” mekânlarında yavaş yavaş kayboldu. Lakin, mimarlık henüz son 

11 St-Jean de Montmartre ve Notre-Dame du Raincy Kiliselerinin teknotik özellikleri için bkz. Kenneth 
Frampton, Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Cen-
tury Architecture, Cambridge (Mass.), 1995, s. 54 ve 131-135.

12 Mimarlığın Avrupa’da mühendislerle giriştiği mücadele içinde 18. yüzyıldan beri nasıl şekil değiştir-
diğini gösteren çalışmalar için bkz. Antoine Picon, Architectes et Ingénieurs au Siècle des Lumières, 
Marsilya: Éditions Paranthèses, 1998; Sigfried Giedion, Building in France-Building in Iron-Building 
in Ferroconcrete, Santa Monica: Getty Center, 1995; Sigfried Giedion, Space, Time and Architecture: 
The Growth of A New Tradition, Harvard University Press, 1941; ve Peter Collins, Concrete-The Visi-
on of A New Architecture: A Study of Auguste Perret and his Precursors, New York, 1959.
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sözünü söylememişti. Modern mimarlık hareketinin Kuzey Avrupa’daki sosyalizan 
mimarlar tarafından 1920’lerde özdeşleştirildiği sanayi üretimini temel alan akılcı 
planlama ve malzeme kullanımı anlamındaki işlevselcilik (sachlichkeit), Sosyalizm 
olabilir mi? Avrupa’da kısıtlanıp, hareket daha şöhretli ustaların elinde büyüdükçe geri 
planda kaldı ve modern mimarlık, yine tarihselcilik karşıtı olmakla birlikte, bu sefer 
kolektivitenin sıkıcı kısıtlarından arınmış bir bireysel yaratım alanı olarak kurumsallaştı. 
Modern sanatın estetiğini kullanan mimarlık, bu sefer tektonik sentaks yerine yüzey 
ve hacimlere yönelerek konfora kavuşturulmuş bedeni yeni imgelerle yeni çağrışım-
lara yöneltti. 1920’lerin sonlarında, betonarmenin şairi Le Corbusier, 18. yüzyılın 
ortasından beri Avrupa’da mimarîye düzyazının soğuk akılcılığını getiren tektonik 
strüktürü, adeta aruz vezni gibi düzenleyici ama görünmeyen bir altyapı olarak kulla-
narak, mimarlığın mühendislik karşısındaki özgüven eksikliğinin o an için aşıldığını 
göstermişti. Onun modern mimarlık için belirlediği 5 temel ilke, betonarme tekniği 
nedeniyle artık temsilî değeri kalmamış strüktürün yapı kabuğundan, dolayısıyla da 
biçimden ayrılması üzerine kurulmuştu.13 Yazılarında ve yapılarında yaptığı zihinsel 
mimarî gezilerde (promenade architecturale), sadece günün tekniğiyle iş yapabilir 
olan mühendislerin faydalanamayacağı, zamandan bağımsız bir kütle-mekân ilişki-
sinin imgelerini başarıyla meydana getirdi. Bir Roma villasında veya Süleymaniye 
Camii’nde bulduğu şeyler, tahıl siloları, uçaklar ve transatlantikler gibi hayran olduğu 
mühendislik eserleri ve inşa ettiği yapıların “pürist” biçimleri, duygusal olarak aynı 
zamanı ve mekânı paylaşabiliyordu. Aklen İsviçreli bir Protestan, ruhen Akdenizli 
olan bu mimar, modern mimarlığın, aslında Romantizm’ini bir hayli beslemiş olan 
Kuzey Avrupa’nın katı akılcılığı ve maddeciliğine teslim olmasını engelledi. Onun bu 
başarısı, bir yandan mimarî mekânın mühendislerin uzamından farklı bir şey olduğunu 
gösterirken, diğer yandan da biçimsel muhafazakârlığın mimarîyi asıl vazifesi olan 
duyguları taşıyan şiirsel mekânı yaratmaktan uzaklaştırdığını ispat etti. Nihayetinde, 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Batı’da kiliseler artık Endüstriyalizm ve Sosyalizm 
olabilir mi? organik bir bağı kalmamış olan Modernizm’e yaklaşmaya başladılar. Le 
Corbusier’in meslek hayatının sonuna doğru inşa ettiği Ronchamp Şapeli (1950-55) 
ve La Tourette Manastırı (1957-60), modern yaratımlar olmakla beraber sağladıkları 
huşû, vakar ve kutsiyet ile mabedin kendisinin modern mimarîyle hiçbir sorunu ol-
madığını göstermeyi başardı.14 

Aslında Le Corbusier’in mimarînin temsilî değerleri açısından “atektonik”15 

13 Bunlar, (1) yapıyı sütunlar üzerinde yükseltme, (2) serbest plan, (3) serbest cephe, (4) şerit pencere ve 
(5) çatı bahçesidir.

14 Le Corbusier’e her iki işi almasına da entelektüel Dominiken Rahip Alain Couturier vesile olmuştur. 
Bkz. Kenneth Frampton, Le Corbusier, Londra: Thames & Hudson, 2001, s. 167 ve 174.

15 Burada kullanılan “atektonik” kelimesi, çatkıyı, yani strüktürel iskeletle kurulan dili esas almayan 
anlamındadır. Tektonik, Frampton’ın kullandığı tektonik (çatkı)-stereotomik (yığma) zıtlığı çerçeve-
sinde ele alınmıştır. Kenneth Frampton, Studies in Tectonic Culture...
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diyebileceğimiz Modernizm’ini olabilir mi?, yüzyıllar boyunca insan bedenine da-
yalı bir güzellik anlayışına sadık kalmış Batı’nın estetik alanında zincirlerini kırması 
olarak görmek mümkündür. Tabii, bunda mimarı oldukça etkilemiş olan müslüman 
Akdeniz’in bir etkisi de mutlaka vardır. Merkezinde insanın tanrılar karşısındaki trajik 
çaresizliğini kutsayan antik Yunan mabedinin yanısıra, trajik bir olayın (Hz. İsa’nın 
çarmıha gerilmesi) odak noktasını teşkil ettiği kilisenin aynı anda bulunduğu Batılı 
tektonik geleneğin Dramatizm’inin yerini, sakin “kütlelerin ışık altındaki muhteşem 
oyunu”nun almasında, Dramatizm’den uzak müslüman mekânlarının etkisinin olması 
akla yakın geliyor.16 Hâl böyle iken, neo-klasik müslüman mescidinin değişmez bir 
ikonografik kurguda ve dünyaya ait değilmişçesine tek başına duran abidevi bir yapı 
olarak arz-ı endam etmesini, bunun antik tapınakların dramatik tekilliği ile benzerliğini 
fark etmeden, sadece biçimine bakarak geleneksel olarak görmek ve nitelemek doğru 
olmayabilir. İlk bakışta Osmanlı camileri de çoğunlukla abidevi yapılar olarak fark 
edilirler. Ama bunların uzaktan görünümündeki heybet, tek başına bir amaç değil, şe-
hirle bütünleşme arzusunun sonuçlarından bir tanesidir. Esasen medresesi, darüşşifası, 
aşevi, sıbyan mektebi, yatakhanesi, hamamı ve bilumum kurumlarıyla bir bütün olan 
organik bir sistemin, sadece sözde neo-klasik kubbe, pencere ve yüksek minarelerden 
oluşan bir camiye indirgenmesinde bir sorun olduğunu kabul etmek gerekiyor.

Betonarme tekniği, gelişmekte olan ülkelerde geleneği modernize etme arayışlarına 
kolaylık getirdi. Buralarda daha ziyade Batı tarafından ezilmiş millî kimliği Moder-
nizm’le buluşturmanın bir aracı olarak ya çağdaş mimarîyi aynen benimsemeye, ya 
da geleneksel tektonik dili yaşatmaya hizmet etti. Türkiye’de Sedat Hakkı Eldem, Sri 
Lanka’da Geoffrey Bawa gibi mimarlar gelişmekte olan ülkelerin biraz geç vakitte 
çıkardıkları Perret’ler olarak betonarmeyi kendi ahşaba dayalı tektonik kültürlerine 
uyarlamaya çalıştılarsa da modernleşmenin ileriki safhalarında bu tür millîci veya 
gelenekçi yaklaşımlar, daha önce Avrupa’da olduğu gibi sürdürülemeyerek terk edil-
di.17 Yine de tekil örnekler dışında mabet mimarîsi dünyanın bu kısmında 19. yüzyılın 

16 “Mimarlık, kütleleri ışığın altında bilgece, doğru ve hârikulâde bir şekilde bir araya getirme oyunudur”, 
Le Corbusier’in meşhur bir tanımlamasıdır. Vers Une Architecture, Flammarion, Paris, 1995 (1923), sf. 
16. Le Corbusier’in gezip gördüğü Atina ve Roma kadar İstanbul, Bursa ve belki de en çok Cezayir’den 
etkilenmiş olduğu bilinen bir gerçektir. Nitekim ilk yazdığı, ama vefatından önce son kitabı olarak ya-
yınladığı 1911 tarihli gezi günlüğü Le Voyage de l’Orient (Şarka Seyahat, 1965) bunu açıkça gösteriyor. 
Henüz mimar olmaya karar vermiş bir genç iken Türkiye’de gördüğü vernaküler yapı örneklerinin 
ilerideki “yapıyı sütunlar üzerinde yükseltme” ve “şerit pencere” gibi icadlarına vesile olacağını öne 
süren bir çalışma için bkz. Adolf Max Vogt, Le Corbusier, the Noble Savage: Toward an Archaeology 
of Modernism, Cambridge (Mass.): MIT Press, 1988. Türkiye’nin aksine mimarın Mağrip’le ilişkileri, 
bölgenin Fransa’nın etkisi altında olmasından dolayı devam etmiş ve güneybatı Akdeniz’in “beyaz” ve 
kübik mimarîsinin üzerinde bıraktığı izlenim güçlü ve kalıcı olmuştur. İslâmî hayat tarzıyla özdeşleşen 
bu tür mekânların Le Corbusier’in üzerinde sanıldığından fazla etkisinin olduğunu gösteren önemli 
bir çalışma için bkz. Alex Gerber, “L’Algérie de Le Corbusier: Les Voyages de 1931”, yayınlanmamış 
doktora tezi, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lozan, 1993.

17 Bkz. Brian Brace Taylor, Geoffrey Bawa, Singapur: Concept Media, 1986. Şunu özellikle belirtmek 
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canlandırmacılık ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kaldı. Nitekim 1957’deki bir yarışma ile 
seçilen Vedat Dalokay ve Nejat Tekelioğlu’nun Ankara Kocatepe Camisi projesinin 
örgütlü bir girişimle uygulanmasına mani olunması ile alenileşen direnç, yakın zaman 
önce Çamlıca Camisi yarışmasında da aynen yaşandı.18 Dalokay’ın gelenekselin an-
titezi olarak görülen tasarımı, aslında kubbeye çok benzeyen ama kemer, pendentif, 
mukarnas, yarım kubbe ve payeler olmadan tek başına ayakta duran bir strüktür olan 
betonarme kabukla geleneksele Perretvari bir şekilde yaklaşıyordu.  Hâlbuki Hüsrev 
Tayla ve Fatih Uluengin’in tasarladığı yeni proje ile Cumhuriyet döneminde o zamana 
kadar yapılmış en büyük mescid olan Kocatepe, Sinanî üslûpta inşa edildi. Yine bir 
büyük mescid olacak Çamlıca’da yapılacak caminin yarışmasında ortaya çıkan anti-
tezler ise altmış yıl öncekinden çok farklı; alternatif arayışları çok çeşitli ve birçoğu 
tamamen devrimci nitelikteler. Yarışmanın galibi (ki aslında birinci ödül yoktur!) yine 
neo-klasik bir tasarım olduğuna göre, geçen zamanla birlikte makasın iyice açılmış 
olduğu söylenebilir ki sanki bir köşede Londra’dan Augustus Welby Nortmore Pugin, 
diğer köşede ise yine Londra’dan Zaha Hadid duruyor.

Nüfusun ve şehirlerin büyümesiyle sayıları Osmanlı’nın altı yüzyılda inşa etmiş 
olduğu bütün camileri belki de aşan niteliksiz örneklerin bu tipolojiyi oldukça sıradan-
laştırmasına rağmen, buna hâlâ hem de büyük projelerde sahip çıkılmasının ardında 
toplumun mütedeyyin kesimine hâkim olan dinle özdeşleşmiş bir biçimselliğin yanısıra, 
dinin toplumda daha yüksek mevkide olduğu bir maziye duyulan özlemin bulunduğunu 
söyleyebiliriz. Bu, Mimâr Kemâleddin’in millî mimarî üslubundaki yapılarının yanı-
sıra, İttihat ve Terakki’nin yeniden canlandırdığı mehter marşlarındaki bir zamanlar 
“dünyaya şan vermiş” olan ve Necip Fazıl’ın dilinde “ardına çil çil kubbeler serpen” 
orduların hatırasında ve yine Yahyâ Kemâl’in “seferlerden gelen binlerce hayâletle 
dolu” olduğunu gördüğü camilerinde hissedilen, nesillerin zihnine işlenmiş o kaybe-
dilen mazidir. Burada savunulan mazinin bugünde ve gelecekte bir yerinin olmaması 
gerektiği değildir; bilakis, toplumların geleceklerini mazilerinin aynasında görmeleri 
gerekir. Ancak bugünden tatminkâr olmadığı hâlde, hiçbir şekilde ülküsel bir geleceği 
aramayanların maziye bakışlarının sorunlu olması kaçınılmazdır. Mazi, içine atılmakta 
sabırsızlanılan, bugünden daha iyi bir gelecek mefkûresini oluşturmaya gayret eden 

gerekir ki Eldem’in “Türk Evi”ne dayalı millî mimarî arayışında Almanya’da tecrübe ettiği gelenek-
sel yaşam alanını modern şartlarla yeniden kurma girişimlerinin de bir etkisi vardır. Onun 1928’de 
Paris’te sergilediği “Anadolu Evi” tasarımları ve 1929’da Berlin’de sergilediği “Türk Evi” tasarım-
larında kökleri İngiliz Arts and Crafts hareketine kadar giden bir bölgeselciliğin etkileri görülebilir. 
Bkz. Sibel Bozdoğan, Süha Özkan & Engin Yenal, Sedad Hakkı Eldem: Architect in Turkey, İstanbul: 
Literatür Yayıncılık, 2005, s. 29 ve dv.

18 1960’ların başında CKMP Kastamonu milletvekili İsmail Hakkı Yılanlıoğlu’nun başını çektiği muha-
lefetin girişimleri ve Dalokay’ın tasarımındaki betonarme kabuğun bir türlü olumlu bir teknik raporla 
desteklenememesinin de etkisiyle, projenin uygulanmasından vazgeçilmiş ve 1967’de iş neo-klasik 
bir camii tasarlayıp uygulayacak olan Hüsrev Tayla ve Fatih Uluengin’e doğrudan verilmiştir. Yı-
lanlıoğlu’nun bu konuda Kocatepe Cami Nasıl Yapıldı? (1987) adlı bir de kitap yayınlamış olduğu 
bilinmektedir.



Mescid ve Mimarî  263

bir milletin ancak manevi sığınağı olarak değerlidir. Nitekim gerçekten maziye bağlı 
bir gelecek tasavvurunun eksikliği sonucunda Türkiye’de şehirler, kültürel devamlı-
lığın çok önemli unsurları olan mekânın ananevi şekil, oran ve ilişkilerini tamamen 
kaybetmiş bulunuyor. Sadece yarı anonim konut ve ofis yapılarından geriye kalan 
“çekme mesafeleri” ve taşıt yollarının boşluğundan oluşan çağdaş şehir mekânının 
katı gerçekliğinin yanında, Sinanî imgelerden meydana getirilen mescid yapılarının 
giderek “heterotopik” mekânlara dönüşüyor olması üzerinde düşünmek gerekir.

Mescidin Kent Dokusundan Aşırı Farklılaşması 

Michel Foucault’nun gerçekle ütopya arasında duran “öteki” bir yer olarak ta-
nımladığı “heteretopya”, ütopyanın aksine gerçek mekâna sahiptir.  “Öteki Mekânlar” 
başlıklı yazısında ebedi varoluş fikriyle beraber zamanın kutsallığını iptal eden mo-
dernitenin, aynı şeyi mekân için tam olarak gerçekleştiremediğini belirten Foucault, 
normalden farklı mekânların her devirde varlığını sürdürdüğünü belirtir.19 Rasyonel 
planlardan doğmuş olarak kutsallıktan arınmış (desacralisé) uzamın içinde, hetero-
topyalar gerek ütopyanın menfi görerek yok farzettiği insanın güç ve hegemonyayla 
olan ilişkilerindeki eğilimleri açığa vuran (hapishaneler gibi), gerek farklı zamanların 
çakışmasını kurgulayan (müzeler gibi),  gerekse çocukların yarattıkları sığınaklar gibi 
içlerinde oynanılan (tiyatro veya festivaller gibi) yarı-fantastik yerlerdir.20 Hapishane-
den yaşlılar yurduna, kilise avlularından çıkarılıp kentin uzaklarına taşınmış modern 
mezarlıklardan hamam ve saunalara, ve hatta telefon konuşmasına kadar giderek artan 
bir çeşitlik arzeden heterotopyanın mekânında, özgürleştirici olduğu kadar disipline 
edici yapılar –ama mutlaka bedenin sınırlarıyla bir şekilde alâkalı olmak üzere– iç içe 
bulunabilir. Heterotopyalar hiç bir zaman ütopyalar gibi özgürleştirici yerler olmasa-
lar da, bazen mekânda yarattıkları süreksizliklerle en azından insanın “kendi içinden 
çıkması”nın türlü şekillerini gündeme getirirler. Birçok gerçek mekânı olsa da sabit 
bir yeri olmadığından dolayı toplumsal ilişkilerinin gerçekliği zayıf olan yolcu gemisi, 
bu anlamda en bariz heterotopyadır.21

19 Michel Foucault, “Des Espaces Autres”, Empan, 2004, Cilt 2, No. 54, s. 12-19. Foucault, ilk kez Mart 
1967’nin Mart’ında bir konferansında okuduğu metnin ancak 1984’ün Ekiminde Architecture /Mou-
vement/ Continuité adlı dergide yayınlanmasına onay vermiştir. Burada bahsedilen kutsal (sacré), kav-
ramını dinî anlamının ötesinde çok genel olarak almak gerekir; mesela mahremiyet gibi.

20 Uzam kelimesi, yazarın étendue kavramına karşılık kullanılmıştır. Foucault’ya göre ortaçağın Kutsal/
Profan ayrımına dayanan mekânının (localisation), yerini modernitenin homojen uzamı almıştır. Bu-
gün, yani iletişim çağında ise uzamın yerini mekânın fizikî ve görsel özelliklerini neredeyse anlamsız-
laştıran yanyanalıklar (emplacement) almaktadır. A.g.e., s. 13.

21 Peter Johnson Foucault’nun “heterotopya” kavramının özgürleşme yeri olarak yanlış anlaşılma eği-
limde olduğunu, hâlbuki bu kavramın ütopyanın altını oyduğunu belirtir. Johnson’a göre heterotop-
yalar ümidin mekânları olmayıp, bunlar daha ziyade iç gıcıklayıcı yerlerdir.  “Unravelling Foucault’s 
‘different spaces’”, History of the Human Sciences, 2006, Cilt 19, No. 4, s. 75-90. Rem Koolhaas 
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Foucault’nun modernitenin ürünü olan “kutsallıktan arınmış uzam” fikri bağlamın-
da imar planlarında hastane, okul, park, konut ve kültür için olduğu gibi “ibadethane” 
için de “alan”lar ayrıldığı düşünüldüğünde, konumuz olan meselenin biçimsel bir 
düzlemde tartışılmasının nedenleriyle ilgili bazı sonuçlara varmak mümkün olabilir. 
Bir kere mescidin sadece ve sadece ibadetle ilgili bir mekân olduğu kabul edildikten 
sonra, bunun heterotopik bir tekillik ve tipolojiyle meydana çıkması normalleşiyor. 
Nasıl ki hastane kendi içinde başlayıp biten, kapalı bir işleve ve mekâna sahipse, cami 
de öyle olacaktır.22 Pugin, Contrasts (1836) adlı kitabında yayınladığı, Ortaçağ’la ya-
şadığı dönemi kıyaslayan meşhur gravüründe, bir tarafta kilisenin etrafında dayanışma 
içinde yaşayan ve ölen bir cemaâti, diğerinde ise katedral kulelerinin yerini almış, 
kara dumanlı fabrika bacalarının doldurduğu bir şehirde suça itilen ve ailesi perişan 
olan işçi toplumunu resmetmişti.23 Hatta bu olumsuz tabloda hapishaneden ölü olarak 
çıkanlar bile huzur bulamazlar, çünkü bunların bedenleri tıp okullarında kadavra ola-
rak kullanılmak üzere götürülür. Bu “zıtlıklar”, Pugin’in tepkisel muhafazakârlığının 
Gotik mimarînin biçimsel özelliklerine hayran olmasından çok, modernitenin zaman 
ve mekânından hoşnutsuz olmasından kaynaklandığını gösterir. Bu tablo içerisinde 
hükümet eliyle işçi mahallerinde hızla kurulan ve Pugin’in eleştirmiş olduğu yüzlerce 
neo-Gotik kiliseyi, var olma nedeni olan ilişkileri sağlayamayan “öteki” mekânlar 
olarak, yani gerçekliğin mekânı içinde açılmış delikler olarak okuyabiliriz.24 Bura-
dan günümüze doğru bir koşutluk oluşturduğumuzda, mescidin dinin kamusal olarak 
yaşandığı tek alan olarak kurumsallaşmış olduğunu ve bu kurumun kendi mekânına 
hapsolmuş olduğunu görebiliriz. Böylesi bir durumda mükerrer bir mimarî biçim, bir 
dinî kâide gibi kabul edilmekle kalmaz, zıtlık, dışarıdaki “öteki” mekâna göre farklı-
laşmak için bir zorunluluk hâline gelir. 

Neo-ortaçağ tarzı kilisenin “dışarıya” göre bir kaçış mekânı olduğu konusu New 

ve Elia Zenghelis’in Madelon Vriesendorp ve Zoe Zenghelis ile birlikte Architectural Association’da 
1972’de hazırladıkları bitirme projeleri “Exodus or the Voluntary Prisoners of Architecture” adlı ça-
lışmanın konusu olan, gerçek şehrin içinde ama hiç de ütopik olmayan sapkın, karşıt-şehir, belki de 
Foucault’nun “heterotopya” kavramının mimarlarca nasıl algılandığına verilebilecek iyi bir örnektir.

22 Mescidin onu topluma bağlayan işlevlerin çoğundan koparılmış olması sadece Türkiye’ye has olma-
yıp bütün postkolonyal İslâm dünyasının bir sorunu olarak uzun zamandır tartışılmaktadır. Bkz. 
Hasan-Uddin Khan, “The Architecture of the Mosque: An Overview and Design Directions”, Exp-
ressions of Islam in Buildings içinde, Hayat Salam (ed.), Concept Media/The Aga Khan Award for 
Architecture, 1990, s. 112 ve 125.

23 Augustus Welby Northmore Pugin, Contrasts: Or Parallel Between the Noble Edifices of the Fourte-
enth and Fifteenth Centuries, and Similar Buildings of the Present Day; Shewing the Present Decay of 
Taste, Londra, 1836.

24 Burada sözü edilen İngiliz Parlamentosu’nun 1818’de çıkardığı bir kanunla ülkede inşa edilecek 600 
mahalle kilisesi için bütçeden bir milyon pound ayırmasıdır. İşçi sınıfının yaşadığı yerlerde ve eko-
nomiklik göz önüne alınarak gerçekleştirilebilen 214 kilisede Gotik üslup klasik üsluba karşı galip 
gelmiştir. Pugin’in kendini dünyaya tanıtacak yazılarına da bu gibi girişimlerin sonucunda “bozuk” bir 
Gotik dilin ortaya çıkması vesile olmuştur. Bkz. Barry Bergdoll, European Architecture: 1750-1890, 
Oxford: Oxford University Press, 2000, s. 156-158.
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York ve Chicago’da geçen polisiye filmlerdeki “sığınma” ya da “pazarlık” sahnelerinde 
çokça hissedilir. Dışarıda cam, çelik ve betondan kuleler, hızlı otomobillerle dolu geniş 
yollar ve türlü makinelerle acımasız ve ihtiras dolu bir şehir varken, içerisi bunun tam 
olarak zıddıdır. Bu durumun Hıristiyan Ortaçağı’nda meydana geldiği farzedilen kutsal 
içle “şeytani dış” arasındaki zıtlıkla olan benzerliği ancak analojik olabilir, çünkü şehirle 
fizikî olarak bağlantılı olsa da ondan kopmuş olan ve bedensel arzuların reddedilmesini 
sadece temsil edebilen kilise mekânı, bir Foucault heterotopyası gibi görülebilir. İçi 
ve dışı arasında pek az fark olan müslüman mescidleri ise farklı bir dünya görüşünün 
eserleridir. Resim, heykel ve ışığı kullanarak yapılan dramatik kurguların hiçbir zaman 
görülmediği mescidlerin içiyle dışardaki mekân arasında sadece kısmen tezyin edilmiş 
yapı kabuğu durur. Bu tezyinat bile algıyı yanıltmayan tekrar desenlerden ibarettir ve 
bu sayede mekânın sürekliliği bozulmaz, sadece sınırları belli olan makul bir konfora 
kavuşturulur. Hıristiyan mabedinin katakomblar, gizli evler ve mağaraların gizemli ve 
loş mekânından, müslüman mabedinin ise etrafı kerpiç duvarlarla çevrili bir bahçeden 
doğmuş olması, aradaki farkı anlamakta belki de iki dinin teşekkülü sırasında dünyevi 
hayatla ilgili verilen farklı hükümler kadar önemlidir.25 Kısacası mescidin mekânını 
meydana getiren yüzeyler ve hacimler, görünen dünyadan öte bir dünyanın mekânını 
illüzyon yoluyla anlatmazlar; bunlar stilize veya soyut rengarenk şekillerle umudu ve 
neşveyi temsil de değil, düpedüz tasvir ederler.

Beden sevgisi veya nefreti ile şehir mekânının görüntüsü arasında doğrudan bir 
ilişki gören Richard Sennett,  Greko-Romen kültüründeki mekânın dışa dönük kamu-
sallığını, Hıristiyanlığın, dışı şeytinileştirmek suretiyle tersine çevirdiğini iddia eder. 
Sennett’a göre, agora, forum ve tapınaklarla dolu Greko-Romen şehir mekânının dışa, 
Ortaçağ Avrupası’nın şehirlerinin ise, başta kilise olmak üzere, içe dönük oluşunun 
anlamı buradadır.26 Sennett’in beden ile mekân ilişkisini yorumlayışı sanat tarihinin 
yüzeysel bakış açısından doğru olabilir; ama tarih-dışı bir perspektiften bunun abartılı 
ve sığ olduğu, belki de en iyi fenomenolojik kuramlar tarafından bakıldığında görülebi-
liyor. Gaston Bachelard, Steen Eiler Rasmussen, Christian Norberg-Schulz ve Juhanni 
Pallasmaa gibi kuramcılar, yazılarında görme duyusundan kaynaklanan estetik güzellik 
arayışını merkeze koymayan bir beden anlayışının hâkim olduğu çağlarda bile, insanın 
mekânla bedeni vasıtasıyla sanıldığından çok daha girift ve gerçek ilişkiler kurduğunu 
gözler önüne serdiler. Aslında genelde yüzeysel olan Rönesans mekânından daha derin 
olarak görebileceğimiz Ortaçağ ve Antik Çağ’ın mekânsal özellikleri ve ilişkileri, 
18. yüzyıldan beri çeşitli arayışların konusuydu.27 Modern mimarînin ustaları elinde 

25 Pevsner, diğer tipolojilerin yanında Hıristiyanlığa rakip mistik kültlerin tapınaklarının da kilisenin 
mekân ve ritüeli üzerindeki olası etkisine işaret ediyor. Roma’da Maggiore Kapısı’nın civarında bu-
lunan yer altındaki M.S. 1. yüzyıldan kalma Yeni Pisagorcular tapınağını ve Londra’da bulunan M. 
S. 2. yüzyıla ait Mitra tapınağını örnek olarak veriyor. Nikolaus Pevsner, An Outline of European 
Architecture, Penguin Books, Londra, 1982, s. 28.

26 Richard Sennett, Ten ve Taş: Batı Uygarlığında Beden ve Şehir, Metis Yayınları, 2011.
27 Rönesans’ta mimarlık, matematiğe dayalı bir mistisizmin etkisinde olsa da Antik Çağ’ı yüzeysel 
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değişik şekillerde yeniden tezâhür eden bu arayışlar, son büyük savaştan sonra bütün 
dünyaya hızla yayılan formülleşmiş Modernizm’de görünmez oldu. Dünya ölçeğinde 
birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede kötü izler bırakan katı işlevselciliğin veya 
geçici biçimsel trendlerin temsil ettiği modern mimarlık, mekanikleşme eğilimine 
rağmen aslında birçok yönüyle girift ve zengin ilişkileri yeniden yaratma gücüne sa-
hipti.  Ancak çok hızlı bir şekilde ölçülebilir değerlerle tanımlanır hâle gelen şehirler 
buna izin vermedi.28 Dolayısıyla villasından toplu konut mahallelerine kadar bütün bir 
tasarlanmış çevre, sadece şehir planlarında öngörülen ekonomiye dayalı temel işlevsel 
ilişkilerin dışında bir dünya yaratamadı. Bu ortamda ilişkilerinden kopmuş olarak 
varlığını sürdürmeğe çalışan kurumlar arasında başta geleni olan mabedin, donmuş 
bir zamana ve dolayısıyla mekâna hapsolması, bir zamanlar Batı’da olduğu gibi Türki-
ye’de de tarihsel üslup canlandırmacılığının yanlış bir tedavi olduğunu düşündürüyor.

Mescidin ikonografik bir biçim olarak dışarıdan bambaşka bir iç ve dış meydana 
getirerek zamanın ve mekânın görüntülerinden tamamen bağımsızlaşması, demek ki 
zaman içinde meydana gelmiş bir değişimdir. İçe dönerek kendi mekânına ve imgesine 
sıkışma hâli olarak niteleyebileceğimiz bu sorunu aşmak için anakronik üslup mesele-
leriyle uğraşmak yerine, mekâna bakış şeklimizi düzeltmek gerekiyor. Küreselleşme 
ideolojisinin dinamosu olan “kültür”ün giderek mekân üzerinde topyekûn olarak hak 
iddia etmeye başlaması fark edilebilirse, belki meselenin özü daha iyi anlaşılacaktır. 
Tasarlanan ve sürekli güncellenen kültürün, onu yayan teknolojik araçların öncülüğünde 
doğrudan insana ve mekâna sirayet ettiği bir çağdayız. Söz konusu “kültür” endüstrisi-
nin ürünlerinin tüketicileriyle buluştuğu mekânların, eskinin kontrol edilebilen analog 
“kültür merkezleri” olmaktan çıkıp “café”lerden alışveriş merkezlerine, sitelerden iş 
yerleri ve üniversite kampüslerine kadar her yerde zaman-mekân ilişkisinin yerelliğini 
bozduğu ve “yersizleşen” küresel mekânın özgürleştirici olmaktan çok tahakküm edici 
hâle geldiği iddia edilebilir. Ama kültür her şeye rağmen bir şekli, ahlâkî temelleri ve 
ritüelleri olan bir merkezîlik aramaktan vazgeçmiyor. Örnek olarak Ytong firmasının 
yakın zaman önce düzenlemiş olduğu “Semt Kültür ve Sosyal Etkinlik Evi” yarışması 
gösterilebilir.29 

olarak kavramakla maluldü. Aslında gerçek Antikiteyi bulmak adına yaratılan Neo-Klasik, 19. 
yüzyılda giderek donuk tekrarlara boğulmuş olsa da, başlangıcında bu mekânsal ilişkileri romantik bir 
ele alışla yüceltmeyi amaçlıyordu. “Grand Tour” ile antik mekânları keşfetmeyi gerektiren neo-klasik 
Romantisizm’in, İngiltere’de özellikle kırsal mimarîde Ortaçağ vernakülerine yönelmeyle ortaya çı-
kan Arts and Crafts akımında bir rolü olmalıdır.

28 Colin Rowe ve Fred Koetter, Collage City (Cambridge (Mass.), MIT Press, 1978) adlı kitaplarında, 
modern şehrin mekânının bir yandan Le Corbusier gibi romantik akılcılarca Rousseau kaynaklı ilkel 
insan (noble savage) ve tabiat ilişkisinden doğan ütopyanist bir boşlukla, diğer yandan Hilberseimer 
gibi sosyalist materyalistlerce katı işlevsellik ve uzamsal düzenlemeyle özdeşleştirilmesinin bunda 
büyük bir etken olduğunu iddia etmişlerdir. 

29 http://www.arktera.com/proje/yarisma-projesi/detaykatilimcil-kultur-ve-sosyal-etkinlikler-evi-ytong-
yarismasi9/2361.
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Geleneksel cemaatlerin merkezinde yer alan dinî kurumların, okul, kütüphane, 
tiyatro ve konferans salonu gibi seküler yapılarla değiştirilmesi, Aydınlanma Çağı’ndan 
beri seküler entelektüellerinin hedefleri arasındaydı.30 Bu yeni tür seküler cemaat mer-
kezi arayışı ise, bir zamanlar Aydınlanmacılığın Türkiye’deki uygulamalarından olan 
Halk Evleri’yle desteklenen bireyi eğitme, çağdaşlaştırma misyonunun da ötesinde, 
dayanışmadan eğlenceye, eğitimden örgütlenmeye kadar toplumsal hayatın başta gelen 
eylem ve ritüellerinin gerçekleştirildiği yerler ve akışkan küresel kültürün “hub”ları 
olarak, modernite öncesinin büyük ve güçlü dinî kurumlarının eskiden bulundukları 
merkeze yerleştirilmek istenen bir yapıyı akla getiriyor. Nitekim yarışmaya katılan 
projelerin önemli miktarının birkaç yapının bir avlu etrafında toplandığı külliye ve 
manastırlara benzemesi oldukça dikkat çekicidir.31 Bu tür bir külliyenin sanal veya fizikî 
vâsıtalarla, yerel veya uluslararası günlük hayatın bütün eylemlerine açık ve onlarla 
doğrudan veya dolayımlı olarak birçok şekilde bağlanacak olması, bir üslûp meselesi 
olarak görülen ibadethane mimarîsi bağlamında dikkatle incelenmelidir. Ultra modern 
tasarımların neo-Sinânî tasarımlarla yarıştığı “Çamlıca Camisi” yarışması, biçimsel 
muhafazakârlığın mescid mimarîsini Avangardist tutumlar için fethedilmesi arzu edilen 
bir kaleye çevirmiş olduğunu göstermişti. Ytong’un açmış olduğu “Semt Kültür ve 
Sosyal Etkinlikler Evi” yarışması ise, biçimsel muhafazakârlığın zamanı ve mekânı 
dikkate almayı reddetmesinin, mescidin “kültür”ün zıddıyla ilişkilendirilmesi, kıyıya 
kenara itilmesi ve bir “ibadet alanı”nın kesin sınırlarına mahkum edilerek merkezden 
iyice uzaklaştırılmasına hizmet ettiğini gösteren bir emaredir. Esasında mescidi bu 
son yarışma projesinde öngörülen işlevlerle bütünleşebilecek merkezî bir konuma 
tekrar kavuşturmanın ve onu içine hapsedilmiş olduğu sınırları gayet belirli zaman ve 
mekânından azad etmenin yollarını aramak, belki de yapılabilecek en doğru şeydir.

Küreselleşme ideolojisinin en büyük ilüzyonu, bireyin irâdesinin alabildiğine 
serbest olduğu veya olacağı bir dünyayı yarattığı zannını vermesidir. Hal Foster’ın 
çok güzel bir şekilde belirttiği gibi32 her şeyin, hatta özgür ve farklı olma hâllerinin 
bile tasarlanıp tüketim ürünleriyle beraber pazarlandığı bu çağda, tüketim kültürünün 
karşısındaki başlıca engeller olarak duran gelenekler ve yerellik âdeta lânetlenmiş olup, 
“kültür” üzerinde ister etnik veya millî, isterse ideolojik ya da dinî olsun, her türlü 

30 Aydınlanma düşünürlerinin, özellikle de Diderot’nun tiyatroya, seküler ve etik değerlerin halka ulaş-
tırılacağı yer olarak özel bir önem verdikleri bilinmektedir.  Begdoll, a.g.e., s. 58-61. Fransız Devrimi 
sonrasında bu hedefler Saint-Simoncu ve Auguste Comteçu fikirlerle birleştirilmişlerdir.

31 Her şeyin dijital olarak aktığı varsayılan çağımızda, akış hâlindeki kültürün bile geleneksel bir mer-
kezîliğe ihtiyaç duyması ilginçtir. Alan Colquhoun’un Türkçeye tercüme edilmiş olmasına rağmen pek 
farkedilmeyen, bir Anglo-Sakson bakış açısıyla Paris’teki Pompidou Merkezi’nin kültürü bir merkez-
den şekillendirme iddiasını ele aldığı yazısı bu bağlamda daha da önem kazanıyor: Alan Colquhoun, 
“Beaubourg Platosu”, Alan Colquhoun, Mimarî Eleştiri Yazıları, (çev. Ali Cengizkan), Ankara: Şevki 
Vanlı Vakfı Yayınları, 1991, s. 107-116.

32 Hal Foster, “Tasarım ve Suç”, Tasarım ve Suç: Müze-Mimarlık-Tasarım, İstanbul: İletişim Yayınları,  
2004, s. 29-62.
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geleneksel örgütlenmenin veya bağın hâkimiyeti sürekli olarak sınırlandırılmaktadır. 
Böyle bir ortamda mescidi zamana karşı direnişin sembolü hâline getirmenin olası 
sonuçları üzerinde düşünmek gerekir. Kaldı ki daha küreselleşmenin etkileri hissedil-
meden önce, 19. ve 20. yüzyıllarda görülen mescid mimarîsindeki donma hâlinin de 
ortaya koyduğu gibi, meselenin, uzun zamandır bir direnişin sembolizmine dönüşmüş 
olan biçimsel bir muhafazakârlığa indirgenmiş olması nedeniyle,  mescidin toplum-
sal hayattaki yerinin zayıflamasıyla doğrudan alâkalı olduğu yeterince görülemiyor. 
Eğitimden eğlenceye kadar “kültür”ü tanımlayan, şekillendiren ve kitle iletişim araç-
larıyla her daim “güncelleyen” bütün kurum, kuruluş ve örgütler, mescidin “dışarıda” 
kaldığı bir dünyada faaliyet gösteriyorken, sadece ibadet ritüelinin gerçekleşmesine 
aracılık etme vazifesiyle sınırlandırılmış ve biçim ve mekân diliyle de güncelin bir 
parçası olmadığı kuvvetle vurgulanan bu tipoloji, “kültür”ü şekillendirmeye müdahil 
olabilme kabiliyetine sahip olmak bir yana, “kültür”ün giderek daha da dışında kalma 
tehlikesiyle karşı karşıyadır. Hâlbuki tarih bize hiçbir zaman tek başına duran, işlevsel 
olarak yalıtılmış ve ikonografik dokunulmazlığı olan bir mescid tipolojisi vermiyor. 
Öyleyse mescidi gelenek ve ulviyetini göz ardı etmeden işlevsel bir planda düşünmek 
gerekiyor. Ancak bu sayede onu moderniteyle olan meselesinde pasifize etmeyecek 
bir şekilde anakronik üslup tartışmalarının çıkmazından kurtarmak mümkün olabilir.

Mabedin Yeri ve Ruhu

Kapitalizme karşı duruşu neo-ortaçağcılıktan Arts and Crafts yoluyla kısa bir süre 
devralan Modern Mimarlık, özellikle Le Corbusier gibi ustalar elinde totaliteryan ve 
mekanik bir işlevselcilikten sıyrılırken, siyasî anlamda nötürleşti ve ideolojik yapısını 
en azından Batılı bağlamda kaybetti.  Ancak bundan az önce, modernitenin epey hır-
palamış olduğu Katoliklik içerisinden, modernleşmeyle uzlaşarak modern toplumsal 
hayata yeniden dönmeğe yönelik bir eğilim doğmuştu. 19. yüzyılın sonunda ortaya 
çıkan ve dünyanın bilimsel düşünceyle açıklandığı bir devirde Kilise’nin dogmada ısrar 
etmesi yerine, bilim ve modern sanatla uzlaşması gerektiği fikriyle özetlenebilecek 
Katolik Modernizm’i, modernleşmeyi eleştirel bir bakış açısıyla benimseme çabası 
olarak önemlidir.33 Protestan akılcılığına ve maddeciliğine karşı olan ve “kök”lere 

33 Meselenin fikir babası Alfred Firmin Loisy (1857-1940) adlı Fransız papazdır. Dinî doktrin krizini dini 
akademik alana açmakla aşmayı amaçlayan Loisy, seküler bir toplumda ahlâklı gençlerin yetişmesi 
için Katolik inancını gerekli görüyordu. Bu konuda bkz. Harvey Hill, “The Politics of Loisy’s Mo-
dernist Theology”, Darrel Jodock (ed.), Catholism-Contending with Modernity: Roman Catholic Mo-
dernism and Anti-Modernism in Historical Context içinde, Cambridge University Press, 2011, IV. 
Bölüm, s. 169-190. Loisy’nin 1908’de 10. Pius tarafından aforoz edilmesi, Katolik Modernizmi’nin 
Kilise içinde sona ermesiyle sonuçlansa da, Katolik Alman topraklarında 18. yüzyıldan kalan Alman 
Romantisizmi’nin unsurlarıyla birleşerek özellikle sanat ve mimarlık alanında devam ettiği öne sürül-
müştür. Bu konuda bkz. Mark Jarzombek, “Joseph August Lux: Werkbund Promoter, Historian of a 
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Katolikçe bir bağlılığı savunurken, bu hissiyatı Modernizm’in özü hâline getirmek 
isteyen Avusturyalı Josepf August Lux’un yazılarıyla mimarlığa sirayet eden Katolik 
Modernizmi’nin, mimarlık düşünce ve pratiğinde bugüne kadar uzanan neredeyse 
gizli bir damar oluşturduğu hissediliyor.

Modernleşmeye Alman topraklarındaki tepkiler İngiltere’ye benzer nitelikte olsa 
da, daha örgütlü olmuştur. 19. yüzyılın sonunda ve yeni yüzyılın başında sanayileşme 
ile yaşam alanlarının ve hayat tarzlarının hızla değişmekte olduğunu gören Almanlar, 
özellikle sanayinin yoğunlaştığı Ren vadisine yayılan yerleşim alanlarındaki kültürel 
yıkıma karşı tepkilerini örgütlenerek vermeğe başladılar. 1880’lerde başlayan Hei-
matschutz (vatanı koruma) örgütleri, tabii çevreyi olduğu kadar mimarîyi de başlıca 
ilgi alanlarından biri yapmak zorundaydı. Başlangıçta Ortaçağ’dan kalma kale ve ki-
liseleri koruma girişimleriyle yola çıkan bu örgütler, zamanla büyüyüp bir çatı altında 
toplanınca (Bund für Heimatschutz, 1904) çağdaş mimarînin tamamen muhafazakâr 
saiklerle şekillendirilmesi için çabalamaya başladılar.34 Kurucusu olduğu Hohe Warte 
(Gözlem Kulesi) adlı dergide ve çeşitli kitaplarda fikirlerini yaymağa çalışan Lux’un  
modernistlerle aşırı muhafazakârlar arasındaki konumu, onun geçmiş zamanın şekil-
lerini değil, “ruhu”nu (geist) korumanın gereğine inanmasından kaynaklanıyordu. Bu 
fikirleriyle 1907’de kurulan Deutscher Werkbund’da35 önemli bir yer edinmiş olsa da, 
Werkbund’un giderek maddeci bir tutum almasına verdiği tepkiler nedeniyle hareket-
ten uzaklaştırılmış ve bu sebeple mimarlık dünyasındaki etkisi giderek azalmıştır.36 
Yine de Lux’un ve benzerlerinin bu nevi çabaları, 19. yüzyılın Romantisizm’ini 20. 
yüzyıla taşıyan araçlar olarak işlev gördü. Mesela, Jarzombek, 18. Yüzyıl Alman 
Romantisizmi’nin bazı alıntılarla –özellikle genius loci (yerin ruhu) gibi– modern mi-
marî içindeki alternatif yaklaşımlara bir şekilde sirayet ettiğini ve Lux’un bu kavramı 
muhafazakâr Heimatschutz hareketiyle arasına bir mesafe koymak için kullandığını 
iddia etmiştir.37  Üslupdan önce mekânın karakterini (yeri) meydana getirmeyi öne 

Lost Modernity”, The Journal of the Society of Architectural Historians, Cilt 63, No. 2 (Mayıs, 2004), 
s. 202-219 ve “The “Kunstgewerbe”, the “Werkbund”, and the Aesthetics of Culture in the Wilhelmine 
Period”, The Journal of the Society of Architectural Historians, Cilt 53, No. 1 (Mart, 1994), sf. 7-19.

34 Thomas Lekan, “Regionalism and the Politics of Landscape Preservation in the Third Reich”, Envi-
ronmental History, 1999, Cilt. 4, No: 3, s. 384-404.

35 Mimarlar, el sanatçıları, sanayiciler, öğretmenler ve yayıncıları bir çatı altında toplamak için 9 Ekim 
1907’de Münih’te kurulan Deutscher Werkbund, sanata dayalı Alman ürünlerini “yüceltmek” ve ulus-
lararası değerini artırmak amacını taşıyordu. Makine sanayi ile olan bağlantısı, Werkbund’u el sanat-
larına dayalı İngiliz Arts and Crafts hareketinden ayıran temel bir özelliktir. Bkz. Vittorio Magnano 
Lampugnani (ed.), The Thames and Hudson Dictionary of 20th Century Architecture, Londra, 1996, s. 
80-83.

36 Mark Jarzombek, “Joseph August Lux ...”, d.n. 6.
37 Jarzombek’e göre Katolik Modernizmi’nin etkisi 1970’lerden itibaren Avrupa ve Amerika’daki mi-

marlık eğitiminde ciddi bir eğilime dönüşen fenemolojide hissedilmektedir ve Christian Norberg-Sc-
hulz gibi yazarların Genius Loci kavramını kullanması da Lux’un bu etkideki payını gösterir. “J. Au-
gust Lux...”, s. 203. Lux, giderek artan aşırı muhafazakârlara bir tepki olarak bu dergiden 1909 yılında 
ayrılmıştır.
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çıkaran bu damarın daha sonraları Protestan nüfusun çoğunlukta olduğu Kuzey Avrupa 
ülkelerinde Modernizm’le coğrafi ve kültürel kimliği bağdaştırma arayışlarında etkili 
olduğu biliniyor. Bu tür arayışların değişik türevleri Akdeniz’e kıyısı olan ve kadim 
medeniyetlerin gelip geçtiği topraklarda bile görülebilir. Faşizm sonrası İtalya’da millî 
kimliğe ruhunu ve şeklini veren kasabaların “neo-realist” mimarîde yeni tasarlanan 
yerleşkelerde devam ettirilme çabasını –ki ilginç bir şekilde İskandinav etkisi taşır– bu 
minvalde görmekte bir sakınca yoktur. Neorealismo mimarlığının önemli bir örneğini 
teşkil eden Ludovico Quaroni ve Federico Gorio’nun tasarladıkları “La Martella” (1951) 
adını taşıyan köyde, kilise geleneksel cemaat merkezi olarak yerini almıştır.38  Belki 
de Mısırlı Hasan Fathy’nin tasarladığı ve merkezinde mescid ve tiyatronun birlikte 
yer aldığı “Yeni Gourna” (1948) köyünü, Modernizm’e rağmen geleneksel mekân 
yaratma arayışlarının öncülerinden biri olarak görmek gerekir.39

20. yüzyılın ikinci yarısında özellikle Orta ve Kuzey Avrupa’da Kilise’nin içinde 
bulunduğu buhrandan çıkış yolunu mabedi farklı toplumsal örgütlenmelerin gerçekle-
şebileceği bir cemaat merkezine çevirmede aradığı biliniyor. Bu konuda verilebilecek 
sayısız örnek olsa da, İsveçli mimar Sigurd Lewerentz’in modern zamanlarda mabedin 
iki önemli sorunu olan “biçimle içeriği temsil etme” (representation) ve “cemaat ha-
yatının ferdiyetçi ve çoğulcu toplumsal eylemlerle ilişkisi” konularında meseleye ışık 
tutabilecek iki kilisesinden kısaca bahsetmeğe değer. Söz konusu kiliseler etrafında 
aşağıda belirtilen görüşlerin, bizdeki cami mimarîsi hakkındaki tartışmalardan nasıl 
farklı, incelikli ve derinlikli bir zeminde geliştiğini görmek ilginç olmalıdır.

Lewerentz’in Helsinborg civarında Klippan’daki modern St. Petri (Aziz Petrus, 
1966) kilisesinde kariyerinde önemli bir yer tutan klasikçilikten ne kadar ayrıldığını 
sorgulayan Colin St John Wilson, yapının imge olarak değil ama ifade olarak Dorik 
olduğunu söyleyip, mimarın meslek hayatının bu noktasında gerçek bir sanatçıya 
dönüştüğünü ima etmiştir.40 St. Petri ve mimarın daha önce Stockholm yakınlarındaki 
Skarpnack’ta aynı malzemeler ve aynı dilde inşa etmiş olduğu bir başka kilise olan 
Markuskyrkan’ın (Aziz Markus, 1960), İslâm mimarîsinin tefekkürü esas alan bezeme 
meselesine soyutlama bakımından yakın olmaları dikkat çekicidir.41 Ancak bu mimarî 
yaklaşımda çıplak bırakılmış maddi yapının çarpıcı bir Dramatizm’le kullanılması –her 

38 Maristella Casciato, “Neorealism in Italian Architecture”, Sarah Williams Goldhagen & Réjean Lega-
ult (ed.), Anxious Modernisms: Experimentation in Postwar Architectural Culture içinde, Center for 
Canadian Association, Montréal, 2000, s. 25-54.

39 James Steele, An Architecture for People: The Complete Works of Hassan Fathy, New York, Whitney 
Library of Design, 1997.

40 Colin St. John Wilson, “Sigurd Lewerentz and the Dilemma of the Classical”, Perspecta 24, s. 60-77.
41 Wilson, Lewerentz’in tuğlaları çok kalın harç üzerinde “yüzdürmesini” yerli çiftlik yapılarının yanısı-

ra Bizans ve geleneksel İran mimarîsine benzetiyor. A.g.e, s. 68. Bludell Jones’a göre bir “mağara 
gibi” olan St. Petri’de bir Protestan mabedinin güçlü aydınlığı yerine gizemli ve mahrem bir mekân 
vardır ki bu da katakomblara, yani köklere dönüş olarak yorumlanabilir. Peter Blundell Jones, “Sigurd 
Lewerentz: Church of St Peter, Klippan, 1963-66”, Arq, cilt. 6, no. 2, 2002, s. 166.
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ne kadar Batılı bağlamda geleneksel bir yaklaşım olsa da– bugünlerde mescid mimarî-
sinde de örneklerini görmeğe başladığımız bu yaklaşımın bizim mabet geleneğimize 
yabancılığı asla göz ardı edilmemelidir. St. Petri’de (ve aslında Markuskyrkan’da da) 
Wilson’a göre Lewerentz’in içeride karanlığı çoğaltmakla yaptığı, algıda geciktirme 
yoluyla mekânın kutsallığına değer katma ve ışığı bir varlık olarak göstermedir. Bu 
yorum, Juhanni Pallasmaa’nın suni aydınlatmanın mimarînin düşmanlarından biri ol-
duğu ve ışık kadar gölgeye de ihtiyaç duyduğumuzla ilgili fenomenolojik yorumlarıyla 
örtüşmektedir.42 Lewerentz’in kaba ve ince malzemelerin zıtlığını yumuşatan karanlığını, 
Pallasmaa’nın eski Fin evlerindeki gölgeleri aradığını anladığımız Kuzeyli bakışı ile 
okuduğumuzda, Lux’un alternatif Modernizm’inde aradığı “ataların ruhu” (der Geist der 
Vorfahren) ile ne demek istediği ete kemiğe bürünmüş oluyor. Bu yapıları ilginç kılan 
bir başka şey ise, bunca zaman sonra, 18. yüzyılın ortalarında Marc-Antoine Laugier 
adlı bir Cizvit papazının yaydığı, yapıda hiç bir şeyin olduğundan farklı görünmemesi 
gerektiğine dayanan ve Modernizm’e yukarıda sayılan isimlerce aktarılan akılcı-ahlâkçı 
düşüncenin, Lewerentz’in özgün sanatında, Wilson’un Dor mimarîsine benzettiği bir 
brütalist çıplaklıkla tekrar ortaya çıkmasıdır.43 Wilson’un Batı medeniyetinin teme-
linde gördüğü Grek düşünüş ve duyuşunun, St. Petri’de Lewerentz’in tuğla, cam, 
ahşap ve demir gibi temel yapı malzemeleriyle ulaştığı doğrudan anlatımda ifadesini 
tekrar bulduğunu iddia ederken filozof Martin Heidegger’den bir alıntıyı kullanması, 
Jarzombek’in Katolik Modernizmi’nin fenomenolojik düşünceyi besleyen bir damar 
olduğunun altını çizmesini akla getiriyor.44 İnsan ister istemez, belki de bu felsefi 
düşünceler etkisinde yapının meydana getiriliş şeklini bütün çıplaklığıyla gösterirken 
hiç bir tuğlanın ve fayansın kesilmesine izin vermeyen mimarın malzemeyi ele alış 
tarzının, mabetde ferdiyetin değeri ile cemaatle bütünleşmenin kıymeti arasındaki 
diyalektik ilişkinin mecazî bir ifadesi olduğunu düşünüyor. Bütün bunların ışığında, 
Viollet-le-Duc’ün seküler bir akılcılıkla gotikten çıkardığı ve De Baudot ve Perret’nin 
yapılarında felsefi derinlikten mahrum bir düzyazıya dönüşmüş olan tektonik dilin, 
yukarıda bahsedilen iki kilisede, Le Corbusier’nin ve belki de Katolik Modernizmi’nin 
dolaylı etkisiyle, lirik bir Mistisizm’e kavuşturulmuş olduğu iddia edilebilir.

Norveçli mimarlık kuramcısı Christian Norberg-Schulz’un Heidegger’in fenome-
nolojik mekân okumalarına dayandırdığı 1980 tarihli kitabının da başlığı olan genius 

42 Juhanni Pallasmaa, The Eyes of the Skin. Architecture and the Senses, New York: John Wiley, 2005, s. 
47-49.

43 Marc-Antoine Laugier, Essai sur l’Architecture, Paris, 1753. Ancak Lewerentz’in bir “rasyonalist” 
olmadığını belirtmek gerekir. Nitekim mimarın kapı ve pencere üstlerindeki duvar ağırlığını tuğla 
örgünün arkasında gizli kalan çelik kirişlerle desteklemiş olması, mimarînin yapısal özelliklerini ras-
yonel değil, sembolik bir dil olarak gördüğünü gösterir diyebiliriz. Blundell Jones, a.g.e. s. 171.

44 Wilson, Heidegger’in “Sanat Eserinin Kökeni” adlı makalesindeki, Grek tapınağı “malzemenin kay-
bolmasını değil, bilakis onun ilk defa ortaya çıkmasını sağlar” ifadesini alıntılıyor (Greek temple 
“does not cause the material to disappear but rather causes it to come forth for the very first time”). 
A.g.e., s. 77.
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loci kavramı, yarattığı mekâna tarihsel zamanda donmuşluğun şeklini değil, zamandan 
bağımsız bir ruhu vermeyi amaçlayan Lewerentz’in tutumuna oldukça yakındır.45 Ancak 
şunu da belirtmek gerekir ki bu yapıların tekil tapınaklar olmaktan kurtarılıp bir “yer” 
olmaları, sosyal bir işlevsel programın mekâna bürünüp yaşama geçirilebileceği küçük 
bir kampüsle desteklenmiş olmasıyla başarılmıştır. Her iki tasarımda da kilisenin ku-
rumsal işlevlerine ve cemaatin toplumsal ihtiyaçlarına yönelik daha dünyevi yapıların 
ibadet mekânını çevreleyerek bir “cemaat sokağı/avlusu” oluşturması, Pallasmaa’nın 
şikayet ettiği Batı medeniyetindeki optik algının öncelliğinin dayattığı biçimsel beğeni 
gereksiniminin yerini, hareket hâlindeki insanın bütün duyularıyla algıladığı varlık 
hissine bırakma denemesi olarak yorumlanabilir.46 Markuskyrkan’da külliyeyi çev-
releyen huş ağaçlarından oluşan bir koruluk, bu tenha Kuzey memleketinde tabiat ile 
yapıt arasındaki geleneksel ilişkiyi tekrar ve başarılı bir şekilde kurgulayabilmiş ve 
ona ulaşma isteği veren mistik –ama aynı zamanda gündelik– bir ziyaretgâh anlamı 
katmıştır. Sonuç olarak modern mimarlığın şaşaalı günlerinin geride kalmaya başladığı 
ve postmodern akımların güçlendiği bir zamanda, “Millî Romantizm”e dayalı klasikçi 
yaklaşımını bırakıp soyutlamayı benimseyen Lewerentz’in sanatı, belki de geriden 
gelerek yeniden ve başka bir modernliği yaratmanın mümkün olduğunu gösteriyor 
olabilir.47 Ama mescid mimarîsi için “uygun” bir “modern” ifade bulmanın yolu, 
elbette seçkin mimarlarca tasarlanmış, popülist olmayan çağdaş kiliselerdeki tarzı 
taklit etmek değildir.

Aslında klasik olarak kabul edilen ideal bir dönemin değerlerini, modern mi-
marlığa yeniliğin getirdiği birçok sorun ortaya döküldükten sonra aktarmak, mescid 
mimarîsi için de iyi bir şey olabilir. Ancak burada karşımıza çıkan en önemli sorun, 
20. yüzyıl başındaki neo-klasik denemelerin Avrupa’daki gibi iktisadi ve siyasi an-
lamda bir yükselme devrinde değil, aksine bir inkıraz devrinde denenmiş ve kısır 
kalmış olmasıdır. Belki de bu yüzden gerçek bir külliye şeklinde yapılabilen hemen 
hiç bir neo-klasik mescid yoktur. Yine belki bu sebepten dolayı mescid, bugün onu 
modern toplumsal ilişkilerin karmaşıklığına karşı destekleyecek işlevlerden yoksun, 
tekil bir mabet olarak kabul edilmiş bulunuyor; hatta revaklı avlular ve hazireler bile 
neredeyse unutulmuş vaziyette. Bu durumda en önemli mescidi, Emevîler zamanında 
değiştirilmeden önceki Mescid-i Nebevi’yi, ama bir Ravza-ı Mutahhara, yani gerçek 
ve mecazî anlamda “temizlenmiş bir bahçe” olarak hatırlamak, bu sefer eksiksiz bir 
neo-klasik Osmanlı külliyesini aramaktan daha faydalı olabilir; çünkü bu neredeyse 

45 Christian Norberg-Shulz, Genius Loci: Towars A Phenomenology of Architecture, Rizzoli, New York, 
1980.

46 Markuskyrkan’da mabedi tekillikten kurtaran yapılar, avlu denebilecek kadar genişçe bir sokak oluş-
tururken, St. Petri’de ”L” şeklinde bir sokak hâlindedirler. Bu mekânda çocuk kulübünden, aşevi ve 
hatta “kamp kulübesi”ne kadar çeşitli işlevler kiliseyi destekler.

47 Lewerentz’in neslini etkileyen Kuzey’e özgü “millî Romantisizm” konusunda bkz. Blundell Jones, 
a.g.e., s. 161.
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maddesiz yapı, gönüllerdeki yüksek itibarının yanısıra bariz bir biçimsel örnek oluş-
turmamasıyla yeniliğe ruh vermeğe çok elverişlidir ve belki de İslâm mimarlığındaki 
öncelik ve ruh vericilik anlamında konumu, Batılıların ortak hafızasında yaşayan “saf” 
Dor mimarîsinin oynadığı role benzetilebilir. Peygamber zamanında bu mescid, dört 
duvarla çevrili, önce Kudüs, sonra Mekke yönünde yapılan iki basit sundurması ve 
doğu duvarına bitişik ev hücreleri olan bir bahçeydi. Yukarıda Hıristiyan mabediyle 
karşılaştırmalı olarak anlatılmaya çalışıldığı gibi, bu ilk önemli örnek, günlük hayatın 
tam ortasındaydı. Bu mescid,  Kur’an’da Hz. İbrahim’e Allah adına yaptırılmasının 
emrolunduğu bildirilen (Bakara, 125), ve müşriklerin içine doldurduğu putlara karşı 
uzun yıllar mücadele etmiş olan İslâm Peygamberi’ne ise kıble olarak gösterilen 
(Bakara, 143-144) Kâbe gibi, dünyada yegâne oluşundan ve abidevi biçiminden kay-
naklanan bir kutsallığa sahip değildi. İşte bu ilk örnek, artık ne dışla ne de toplumsal 
hayatla diyalektik bir ilişkisi kalmamış cami mimarîsinde bir ana fikir, bir “öz” olarak 
kullanılabilir. Mescidi muhtelif toplumsal eylemlerin gerçekleşeceği mekânlarla bu-
luşturmayı yeniden hatırlatan bu öz, pagan mitolojisinden Romantisizm vasıtasıyla 
alternatif Modernizm’e geçen “yerin ruhu”nu aramaktan daha da önemli olarak  –ki 
bu hâlâ Kuzeyli, Hıristiyan, dramatik ve az-çok melankoliktir– sanatçıyı va’dedilen, 
ama ütopik veya heterotopik olmayan bir “öte” mekânın, dünyadaki ışıklı, canlı ve 
neşveli bir tasvirini aramaya itebilir.

İşte mimarlık tarihinin yardımına asıl bu noktada, yani maddeyle ilgili henüz 
metafizik bir arayışın izlerini taşımayan Mescid-i Nebevî’nin meydana getirdiği bu 
arketipe, “tarihsel bir zamanda takılmışlık ve donmuşluk ifade etmeyen bir görüntüye 
büründürülmesi arayışında” başvurmak gerekir.  Mahalli tarzlar bakımından dünya-
daki bütün mabetlerin belki de en zengini olan İslâm mescidlerini birbirine bağlayan 
unsurları bu sayede keşfetmek mümkündür.  Bilindiği gibi İslâm mimarlığında, erken 
dönemlerin Emevî kasr ve saraylarının (II. Velid’in 743 c.’da inşa ettirdiği Kusayr Amra 
Sarayı gibi) dışında, resim kullanmak hiçbir zaman mümkün olmadığından, duyusal 
yanılsama (illüzyon) arayışlarına girişilmemiş, bunun neticesinde de yüzeyler hiçbir 
zaman tam olarak somut gerçeklikten kopmamıştır.48 Bizans sanatının etkisinden hızla 
kurtulan müslüman sanatçılar, madde-ötesine değin girişimlerini, duyguların aldanan 
gözle harekete geçirilmesi yerine, aşk ve akıl yoluyla algılamaya dayalı bir soyutla-
maya dayandırmışlardır. Bu yaklaşımın sonucu olarak, taş, sırlı tuğla, şütük örgüler 
ve çini ya da kalemişleriyle, mekânın mümkün olan her tarafından bariz bir şekilde 
içeriye sızan ışığın hatlarını ortaya çıkardığı yüzeysel ya da heykelsi, geometrik ya da 
bitkisel bezemeler yaparak, cennet bahçesinden ilâhî gökkubbeye kadar değişen uhrevi 
temaları doğrudan anlatımlardan kaçınacak şekilde işlemişlerdir. En özlü bir şekilde 
ifade etmek gerekirse, maddeyi örtmenin İslâmî yorumunda, somut gerçeklik tabiatta 

48 Oleg Grabar, tasvir yasağına 8. yüzyıldan önce hemen hiç rastlanmadığını söylemiştir. İslam Sanatının 
Oluşumu, (çev.) Nuran Yavuz, Kanat Kitap, İstanbul, 2004, s. 91. Kuseyr-Amra’daki freskler konusun-
da bkz. sf. 42-44, 59, 62-64. İslam sanatında soyutlama gereği ile ilgili ise bkz. s. 172. 
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doğrudan gözlenemeyen arabesk motifler kadar uzak, ama bu motiflerin üzerlerinde 
durdukları çini ve tuğlaların aşikâr derzleri kadar da yakındır.

Somut gerçekliği tamamen değiştirmek suretiyle tiyatral bir iç mekân oluşturmak 
yerine, somut ve soyut olanı yan yana görmeyi seven müslümanların benzer kurguları 
dış yüzeylerde de gerçekleştirmesi konumuz açısından oldukça önemlidir. Bu sayede 
sırlı tuğlanın yanı sıra, dış yüzey kaplaması olarak girift mukarnasları ve bitkisel ya da 
kuasi-kristal denilen geometrik yapıları andıran “arabesk” motiflerle kaplı rengârenk 
çinileri de görüyoruz. Selçuklu (Orta ve Doğu) Anadolusu dahil olmak üzere en çok 
doğuda, Türkî hükümdarların ve İran sanatının etkin olduğu merkezlerden yayılmış 
olan bu tarz, mimarî dış yüzeyleri, yarı-kurak bir memlekette açmış çiçeklere çevirir. 
Mavi gökyüzünün altında yer alan rengârenk kubbeler, minâreler, taçkapılar, kemerler 
ve duvarlar, artık birer süslü yüzey değil, yeni bir dış-mekânın kurucu unsurlarıdır. 
Daha batıda, nebatî tabiatın zengin olduğu memleketlerde filizlenmiş olan Osmanlı mi-
marîsinin sadeliğinin aslında aynı işlevi gördüğünü Turgut Cansever’in yorumlarından 
anlayabiliyoruz.49 Hatta biraz daha ileri giderek, böylesi bir kurguya Barok dekorun 
gerçek ve mecazî anlamda iç-dış edilmişi diyebiliriz. Tabii tekrar altını çizmek lazım 
gelir ki somut gerçeklik, bu yapay kurgunun hemen yanı başında alenen yer alır ve 
Dramatizm’e izin vermez. Kısaca İslâm toplumlarında mimarînin trajik olanı hikâye 
ve tasvir etmediğini, dolayısıyla da hiçbir zaman dramatik olmadığını söyleyebiliriz.50

Artık görünür sınırları olmayan ve sürekli genişleyip büyümesi neredeyse hayra 
alâmet sayılan “gelişmekte olan” İslâm ülkelerinin şehirlerinde, mabetler de dahil iş-
levleri ne olursa olsun abidevi yapıların çevrelerini tek başına dönüştürücü bir gücünün 
kalmadığını kabul etmek gerekir. Bu durumda mescidin kendi mekânını yaratacak 
şartların sağlanması, üslûp meselesinden önce gelen zorunluluklardan biridir. Öyleyse 
Balkanlar ve Marmara’nın tepelik, denizli, yeşil ve güneşli ikliminde, kiremit kaplı 
alçak çatıların arasında tabiatın renklerinden arınarak yükselen Osmanlı camilerinin 
beyaz ve kurşunî silüetlerinin, bugünkü hâkim doku olan apartman okyanusu içerisinde 
varlık sebeplerinin hâlâ geçerli olup olmadığı sorulmalıdır. Hâlbuki, mesela Ankara’da 
yapımı henüz tamamlanmış olan “çağdaş” neo-klasik Ahmet Hamdi Akseki Camisi, 
hâlâ Perretvâri sadeleştirmelerle var olduğu düşünülen “modern estetik” sorununa 
çözüm getirmeğe çalışırken, aslında tekil ve abidevi kütlesinin etrafında yaratılan 
“park”ın vakumu içerisinde, şehir mekânın ve zamanının dışındalığı vurgulanan tipo-
lojinin devam etmeğe meyilli olduğunu gösteriyor. Burada özdeşleşme sorununun ne 

49 Cansever’in klasik Osmanlı camilerindeki maddenin ele alınışını yorumlayışı özellikle dikkat çekici-
dir. Cansever’e göre kurşun kaplı kubbeler soyut bir tezyinattır. Kurşun, taşla olan zıtlığı sebebiyle 
gayrimaddiliği vurgulayan bir hareket yaratır. Turgut Cansever, Mimar Sinan, İstanbul: Klasik Yayın-
ları, 2010, s. 271. 

50 Bu konuyu edebiyatta çok güzel şekilde işleyen bir makale için bkz. Beşir Ayvazoğlu, “Trajik ve 
Epik”, Aşk Estetiği: İslam Sanatlarının Estetiği Üzerine Bir Deneme, Ötüken Neşriyat: 2004, V. Bö-
lüm, s. 143-161.
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kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor: ısrarla modernleştirilmeğe çalışılan bu tipoloji, 
geçmişteki ideal bir andan kalan biçimlerin yeniliğe nasıl yakıştığını ispatlamaya 
çalışırken, aslında istemeden de olsa İslâm’ın hâlâ “geçmişteki kadar” canlı olduğunu 
doğrulamakla yükümlü, yanlış bir alegoriye dönüşmüş olabilir.

Mimar, Cemaat ve Mescid

Tarihîlik, bir mescidi cazip kılan etkenler arasında her zaman önemli bir rol oy-
nayacaktır; çünkü geçmiş, aynı gelecek gibi bugünde değildir ve ütopik bir cazibesi 
vardır. Dünyevi ve uhrevi olanı aynı anda, çakıp sönen yıldızların ışığı gibi sürekli 
olarak hatırlatması gereken mescidin, bunu yaparken modernin içinde maziyi –ma-
neviyatın ondan aktarılageldiğinin hissedilir bilgisi olarak– vermesi gerekir. Bu, her 
zaman şekillerden tamamen sıyrılamasa bile –ki buna gerek de yoktur– en iyi bir 
“ruh” olabilir. Bu ruhu mekâna bilinçli olarak verebilmek ile, geleneksel yerleşim-
lerinin dışına çıkmış toplumlarda, hâlâ yapıcı ve ustaların halkla işbirliğine dayanan 
yapı üretim geleneği arasında maalesef bir çelişki vardır. Kabul etmek gerekir ki bu 
çağda yeniye ruh verebilmek ancak sanatçı-mimarın yapabileceği bir şeydir ve fakat 
toplumumuzda böyle bir uzmanlık için çok kısıtlı bir alan bulunmaktadır. Eğer bize 
gerekli olan mimar, ortak hafızadaki şekilleri meydana getirmekle görevli bir tekrarcı 
değil, bir “yaratıcı” olacaksa, en başta zikredilen sorun tekrar önümüze gelmiş oluyor: 
cemaât, kendi kolektif duruşunu simgelediğini düşündüğü neo-klasik tipolojiye rağ-
men, sanatçının ferdî yaratımının ifadesi olan bir mescidi benimseyebilir mi? Meseleyi 
değişik veçheleriyle ele aldıktan sonra bile hâlâ bu soruya kesin bir cevap vermek 
kolay değil. Birçok bakımdan mimarın artık müslüman toplumlarda da mabede geri 
dönüp cemaâtle birlikte yeni zamanları kucaklamanın taze ve heyecanlı ifadelerini 
aramasının zaruri olduğu görülüyor. Ancak, ferdî yaratıcılık iddiası ile inşa edilen 
mescidin her hangi bir çağdaş yapıdan ayırt edilememekle sonuçlanması ihtimalinin 
verdiği endişe, sürekli değişen şehir dokusu içinde her geçen gün daha da “sıradışı” 
görünen gelenekselleşmiş tipolojiye iyiden iyiye ikonolojik bir statü kazandırmakla 
neticeleniyor. Batı’nın ferdî yaratıcılığa ve özgünlüğe dayanan sanatçı tipinin şimdiye 
kadar müslümanlıktan uzak tutulmuş olması da ayrı bir sorun teşkil ediyor. Hâlbuki 
ferdî yaşantıların oldukça belirleyici olduğu şehir hayatında, ferdî sanat yaratışlarının 
mimarîde, özellikle de mabette dışlanması, hakşinas demesek bile, sürdürülebilir bir 
yaklaşım değildir. Öyleyse sanat, fert ve cemaat arasındaki ilişki hakkında düşünmek 
gerekir. Bu bağlamda, Nurettin Topçu’nun bu konular hakkında yazılarına serpilmiş 
düşünce ve duyuşlarını, bize ışık tutacak nitelikte olduğundan burada kısaca ele almak 
yararlı olacaktır.

Nurettin Topçu, yazılarında daima fertten başlayan bir iç-aydınlanmayı işaret 
eden bir filozof, aynı zamanda ferdî (cüzi) irâdenin külli iradeden ayrı olamayacağını 
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düşünen bir vahdet-i vücut mistiği olarak, sanat edimini bir arayış irâdesi şeklinde ele 
alıyor.51 1939 tarihli “Mabet ve Tabiat” adlı yazısında cemiyetçiliği “şahsiyet kurmaktan 
aciz fertlerin sistemi” olarak niteleyen Topçu52 aslında “dinî yaşayışın kuvvetlenmesi 
için cemiyetin fertler üzerinde telkini[nin] esaslı bir vasıta” olduğunu ifade etmişse 
de53 ferdin zaman zaman kendini bu tesirden kurtararak, şahsi cehdiyle taklitçilikten 
sıyrılıp “gerçek iman”a ulaşmaya gayret etmesi gerektiğinin altını çizmiştir. Topçu’nun 
ferde verdiği önem, en az cemaat kadar yüksektir, çünkü kalabalık olsa da bir türlü 
“cemaat olamayan” topluluklarda54 kendine bir yol arayan gençlere örnek teşkil ede-
cek ve cemaati yeniden kuracak olan yine fertlerdir. Onun ideal ferdi, Allah’ın iradesi 
yönünde hareket ederek parçayı bütüne bağlamaya çalışan, “eşyayı ve kendi eliyle 
kendini”55 değiştiren, sanatçı, filozof ve derviş karışımı mistik bir insandır. Bu anlamda 
Topçu’nun fert fikri, “kendi kendini serbestçe seçen, kendi varlığını yapan, kendi ken-
dinin eseri olan”56, yani hür ve varoluş sahibi bir insan olarak Egzistansiyalizm’in fert 
mefhûmuyla uyumlu olsa da bu asla Sartre’ın mânasız bir dünyada kendini inşa eden 
ferdi gibi değildir; Mevlana ve Yunus Emre’de olduğu gibi kendinden öteye geçmeye 
çalışan bir iradenin yansımasıdır. “Mabet ve Tabiat”ta, dindar olsun ya da olmasın, 
sanatçının yaptığı şey, kendi cüzi iradesiyle harekete geçerek, bir parçası olduğu küllî 
iradeyi aramaktır. Topçu’ya göre çokluğa yönelmiş “estetik bir iman”dan kaynaklanan 

51 Mustafa Kök, “Nurettin Topçu’da Mistik Îmanın Estetik ve Felsefî Temelleri”, Atatürk Üniversitesi 
İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 1997, sayı 13, s. 460.

52 N. Topçu, “Mabet ve Tabiat”, İrâdenin Davası (Bütün Eserleri 7), İstanbul: Dergâh Yayınları, 2004, s. 
98. Fransa’da felsefe eğitimi almış Topçu’nun özellikle yurda dönüşünün ilk dönemlerinde ifade et-
miş olduğu dinle ilgili felsefi düşünceleri, Avrupa’da şekillenmiş olmalarından kaynaklanan görece 
yabancılığından dolayı, bazı çevrelerce “Topçu’nun İslâm’ı anlatışından çan sesleri geliyor” şeklin-
de yorumlanmasına sebep olmuştur. Bkz. Mehmet Birgül, İrade-Hareket-İsyan: Nurettin Topçu’nun 
Entellektüel Biyografisi 1, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2013, s. 243. Ancak Topçu’nun Allah’ı duyuş 
ve tefekkür adına kiliseyi camiden daha üstün görmesi düşünülemez. Topçu’nun Avrupa’ya bakışı, 
onun içinde gördüğü yüksek insanlara bakışıyla anlamlıdır; yoksa Batıcı bir bakış değildir. Rönesans 
dahi onun görüşünde 15. yüzyılda Avrupa’da meydana gelen bir hareketle sınırlı değildir. Nitekim 
Türk milletini 10. asırda Harran’da başlayan İslâm rönesansının yarattığını ifade etmiş, ve yeniden 
bir rönesans yapmak istiyorsak Avrupalılık hırsından vazgeçmemiz gerektiğini belirtmiştir. N. Topçu, 
“Rönesans Hareketleri”, Yarınki Türkiye, Ankara: Yağmur Yayınevi, 1972, s. 73-80. Topçu’nun Tür-
kiye’de bir rönesansın oluşmamasına değin şu sözleri dikkate değer: “Bugün biz çoktan tasavvufun 
zevk ve örflerinden Garb’ın soğuk havasında benzeri bulunmayan bir romantizme, Sinan’dan hatta 
daha önceki Selçuk sanatından, tabiatta gömülü ruhu insanla karşı karşıya koyan bir mimarlığa ve 
ayni ruhda bir şehircilik ve heykeltraşlık sanatlarına yükselmiş olacaktık. Bunlara sahip olamadık. 
Çünkü bizi ezen, bizi yıkmaya çalışan içten ve dıştan kuvvetler vardı.” N. Topçu, “Bizde Rönesans”, 
Yarınki Türkiye, Ankara: Yağmur Yayınevi, 1972, s. 95. Topçu’ya göre Rönesans üç sacayağı üzerine 
oturmalıdır: ferdiyetçilik, lirizm ve tabiat sevgisi. A.g.e., s. 92.

53 N. Topçu, “Din Psikolojisi ve Mistisizm-Tasavvuf” (1956), İslâm ve İnsan-Mevlâna ve Tasavvuf, Bü-
tün Eserleri 6, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2005, s. 188.

54 N. Topçu, Kültür ve Medeniyet, İstanbul: Hareket Yayınları, 1970, s. 40 ve 45.
55 N. Topçu, Kültür ve Medeniyet, s. 96. Tırnak içindeki kısım Maurice Blondel’den alıntıdır.
56 N. Topçu Varoluş Felsefesi-Egzistansiyalizm; Paul Foulquié’den Derleme, İstanbul: Hareket Yayınla-

rı, 1967, s. 25.
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sanat, insanı, birliğe yönelmiş “mistik bir iman”a, yani “Allah’a götüren yolculukta 
sanattan daha ileri duraklara, ahlâkî yaşayışa doğru hamlelere hazırlamaktadır”.57 
Allah’ı arayışında yalnız bir muzdarip58 olan her gerçek sanatçı, bilerek ya da bilme-
yerek “bu anlamda sonsuzluk âşıkı, dolayısıyla metafizikçidir ve hatta onda müphem 
bir dinî tavır vardır”59.

Topçu’nun tabiat ve mabet arasındaki ilişkiyi, vahdet-i vücut penceresinden 
insanın madde (çokluk) yoluyla madde ötesini (birlik) aradığının en beliğ ifadesi ola-
rak göstermesi ile, Martin Heidegger’in “Sanat Ediminin Kökeni”ne ilişkin fikirleri 
arasında ilginç bir benzerlik olduğu görülüyor. Topçu’nun sanki çok geniş bir kuramın 
oldukça sıkıştırılmış hâli gibi duran bu makalesinde madde, Maurice Blondel’in hareket 
felsefesine uygun olarak, sanatçının elindeki şekillenişiyle bir şeyleri yeniden kurar. 
Sanatçının, “sonlu, ölçülebilir” olmakla itham ettiği tabiatı aşmaya çalıştığı en esaslı 
eseri olan mabette yaptığı şey, esasında mütenahi tabiatta dağılmış hâlde bulunan 
varlığın namütenahideki birliğini göstermektir. Sanatçının eseri eksik olsa dahi, “bu 
hâliyle bile kurtuluşun vaadidir”. Neticede “din, eşya ile her temasımızda beliren bir 
hadisedir”.60 Eğer dikkat edilirse Heidegger’in, insanın şekil ve isim verdiği maddenin, 
yani “şey”in (ding), bir “bir araya getirme” olarak dünyayı ortaya çıkardığını ileri sür-
düğü meşhur makalesinde, kaybedilmiş bir birliği işaret eden bir çokluklar dünyasının 
resmedildiği sezilebilir.61 İnsan, üretimiyle (techne) dünyada ayrı ayrı duran şeylerin 

57 N. Topçu, “Sanatta İrade”, İradenin Davası (Bütün Eserleri 7), s. 59-62.
58 N. Topçu, “Mabet ve Tabiat”, İradenin Davası (Bütün Eserleri 7), s. 96-109. 
59 N. Topçu, “(Rodin) in Sanatı”, Hareket, Mayıs 1947, sy. 3. s. 9 ve dv.; alıntı: Mustafa Kök, “Nurettin 

Topçu’da Mistik İmanın Estetik ve Felsefi Temelleri”, s. 447.
60 N. Topçu, “Mabet ve Tabiat”, s. 96-109.
61 Heidegger’in her türlü “yaratım”, en çok da sanat vasıtasıyla görünmeyenin görünür olması konusunu 

işleyen ve böylesi “bir araya getirmeler”le “Tanrı’nın (yaratıcı olarak) mevcudiyeti”nin anlaşılmasını 
ima eden metni için bkz. “The Origin of the Work of Art”, David Farrell Krell (ed.), Martin Hei-
degger: Basic Writings, Harper San Francisco, 1993, s. 139-206. Özellikle dikkat edilmesi gereken  
sf. 147 ve d. ve s. 168. İlgili makalesinde Heidegger bir sanat eseri-yaratım-bir araya getirme-şey 
olarak kayalıklar üzerinde tek başına duran Grek tapınağı örneğini veriyor (s. 167-168). Bu yapıt, 
yeryüzündeki yükselişiyle aslında dünyada görünmeyen birçok şeyi görünür kılmaktadır. Topçu’nun 
Sorbonne’daki 1934 tarihli doktora tezi olan Conformisme et Révolte’de sanatçının “çokluk” içinde 
dağılan iradesini “birlik” içinde toplamakla din dünyasına ayak basacağına dair ifadeleri (bkz. Musta-
fa Kök, “Nurettin Topçu’da Mistik İmanın Estetik ve Felsefi Temelleri”, s. 448) ve yine aynı fikirden 
yola çıkarak tabiatın içinde ve karşısında duran bir yapı olarak mabedi konu alan bir makale yazması 
dikkate değer.  Editörün açıklamasına göre Heidegger bu başlıktaki (Der Ursprung des Kunstwerkes) 
ilk konferansını 13 Kasım 1935’te Freiburg’da vermiştir. Nurettin Topçu’nun “Mabet ve Tabiat” adlı 
makalesi 1939 Haziran’ında Hareket dergisinde (1/5) yayınlandığına göre, 1934 yılında Fransa’dan 
dönmüş olan Topçu’nun o günkü şartlarda Almanya’daki henüz yayınlanmamış konferanslardan etki-
lenmiş olması pek mümkün değildir. Topçu’nun Heidegger’in felsefesi hakkında malumatı olduğunu 
yazılarından anlayabilsek de, üzerinde fazla durmadığı da bir gerçektir. Onun için Heidegger, “Allahçı 
Varoluşçuluk” dediği Kierkegaard’ın öznel din düşüncesini benimsemiş bir Alman düşünürüdür. Bkz. 
N. Topçu, Varoluş Felsefesi-Egzistansiyalizm, s. 6 ve 29; “Din Psikolojisi ve Mistisizm-Tasavvuf” 
(1956), s. 182. Ancak yine de Heidegger’in felsefesinin Topçu’nun düşünceleriyle ortaklığı ve bu 
ortaklığın kökenleri bir merak ve inceleme konusudur. 
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ilişkili olarak görünmesini sağlar; bir gizemin açılıp hakikatin (aletheia) ifşa olunması 
anlamına gelen bu eylem, en güçlü şekliyle şiirsel dil (poiesis) ile ortaya çıkar. Her 
iki düşünürde de tabiat ve yapıtın (artifact) diyalektiği vasıtasıyla dünyayı ve ötesini 
tek başına idrâke muktedir bir ferdiyetin resmedildiğini, ve “gerçek” sanatçının bu 
alanda imtiyazlı olarak gösterildiğini söyleyebiliriz. Sonuçta ferdi diğer fertlere, birliği 
çokluğa bağlayan her bir yeni fark edişte eksikliğini –yani mevcûdiyetini–  gördü-
ğümüz Tanrı’dır. Topçu’ya göre gerçek sanatı, dini, ilmi ve ahlâkı doğuran bir “ruh 
hareketi”dir ve bu hareket ancak “muzdarip varlığımızı kainatla karşı karşıya getirip 
mukadderatımızın trajik meselesini çözme” irâdesinden kaynaklanabilir.62 Heidegger’in 
“dünyada olma” hâli olarak tarif ettiği varoluş trajedisi, Topçu’nun düşüncesinde yerini 
imanın neşvesine bırakmaktadır:

Herşey, tabiatın her unsuru bizdeki ilâhî neşve ile birleşince Tanrı’ya dost oluyor. Sanat-
kârlar bizden çıkıp tabiata yayılan ilâhî neşvenin terennümcüleridir. Yunus akan suların, 
Mevlâna neyden çıkan feryadın, Beethoven rüzgarın, Cezanne, Van Gogh güneşin yarattığı 
neşvenin terennümcüleridir.63

Bu noktada Topçu’nun sürekli bahsettiği “ıztırap”ın bir “aşk ızdırabı” olduğu ortaya 
çıkıyor. Metafizik bir arayış olmaksızın sanat, ilim, ahlâk ve dinin olamayacağını, veya 
bunların bugünkü gibi bozuk ya da donmuş olacağını iddia eden düşünürün fikirle-
rini dikkate alırken, tasavvufî anlamda aşkı hiç bir zaman göz ardı etmemek gerekir. 
Topçu’nun Batı medeniyetinden ilham aldığı yadsınamaz; ama verdiği bütün örnekler 
metafiziğin mevcudiyet ve eksikliğinin sonuçlarına kıyaslama yoluyla işaret etmek 
amacını taşır. Onun asıl arzusu, aynı Tanrı arayışı gibi, zamana ve toplumlara büsbütün 
bağlı olmayan bir metafizikle “millî” bir medeniyeti inşa etmektir. Bu sebeple, eğer 
Topçu’nun fikriyatıyla uyumlu bir mescid arayışında olunsaydı, bu ferdî bir yaratım 
olmakla beraber, İslâm toplumlarında millî olan her neyse onun asıl özünü oluşturan 
ve coğrafyaları aşan o “ilâhî neşve”nin yerli bir ifadesini de vermeliydi. Öyleyse bu 
“ifade”, son zamanlarda isim yapmış mimarların tasarladığı bazı “modern” camilerde 
görülen, içe dönük, trajik varoluşu hatırlatan karanlık bir mabetde değil, dünyanın tam 
da içinde dururken etrafına neşve yayan İslâm mescidlerinde aranmalı ve bulunmalıdır.64

62 N. Topçu, Kültür ve Medeniyet, s. 54.
63 N. Topçu, Kültür ve Medeniyet, s. 59.
64 2011 yılında Uluslararası ve meşhur bir mimarlık firması olan Bjarke Ingels Group’un (BIG) kazanmış 

olduğu “Tiran Kültür Merkezi” yarışmasının projesi, bu yadırgatıcı yönelişe bir örnek olarak gösterile-
bilir. Mimarların önerisinde bol ışıklı, capcanlı ve modern bir hayatın yaşandığı diğer mekânlara naza-
ran mescidin içi, dışarıdakilerden “farklı” bir takım insanların  daha çok bireysel ibadetlerini yaptıkları 
âdeta karanlık bir kuyudur. Bkz. http://www.dezeen.com/2011/05/05/cultural-centre-in-tirana-by-big/. 
Maalesef, önemli mimarlarımızdan biri olan Emre Arolat’ın henüz tamamlamış olduğu Sancaklar ca-
misi de, loş (kutsal?) ışığın “madde”yi şurada burada delip geçtiği, şekilsiz bir yer altı tapınağıdır. 
Bu örnekler, hem ülkemizde hem de dışarıda, çok arzu edilen çağdaş mescidi yapacak mimarların en 
âlâsının henüz Batı’da (ve aslında Doğu’da da, mesela Japonya’da) modern kilise tasarımlarını takip 
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Sonuç

Toplumsal dinamiklerin sonucunda, mescidin –cami olarak– kültürel sürtüşmelerin 
sembolik bir unsuru hâline gelmiş olması, onda üslup meselesinin ortaya koyduğundan 
daha derin meselelerin görülmesine, idrak ve mütalaa edilmesine engel teşkil ediyor. 
Son on yıldır hızlı bir kentleşme ve toplumsal değişim sürecine giren ülkede orta sını-
fın kimliğinin değişmesi, kimsenin artık nerede durduğunu tam olarak bilememesiyle 
neticeleniyor. Hemen her şeyin değişme ihtimali, mescid mimarîsini de kapsıyor. Bu 
sebeple, daha iyiyi ararken daha kötüsüne uğramamak için her alanda öncelikle fikir 
üretmek gerekiyor. Bu yazıda, yaygın bir şekilde ibadet işleviyle sınırlandıran cami 
tipolojisi yerine, dinî hayatı tekrar toplumun merkezine koyabilecek, çok işlevli bir 
mescid arayışının olması gerektiğinin savunulması, böylesi bir fikir denemesi olarak 
görülmelidir. Pek tabii ki başat mekânının ibadethane olacağı bu cemaat merkezinin, 
maddiyatın önemli bir yere sahip olduğu modern toplumsal hayat ile dinî iman arasın-
daki çelişkileri bulup gidermeye çalışmakta önemli bir katkısı olabilir. Ama belki de 
daha önemlisi, nesillerin birbiriyle olan bağlarını koparan eski şehirlerimizin tanınmaz 
hâle gelmiş “mutant”ları olan Türkiye kentlerinin içinde dolaşan manevi girdapların ve 
küresel kültür fırtınalarının içinde, böylesi merkezlerin, oradan oraya savrulan birey-
lerin cemaatin çekirdeğini oluşturacak kişilik sahibi fertlere dönüşebilecekleri yerleri 
yaratmasıdır. İşte bu yüzden “cemaat merkezi” ile bütünleşik bir ibadethane fikrini 
–ki bizde külliyelerde sağlam kökleri vardır– tekrar benimsemek, en az “güzel” veya 
“modern cami” yapmak kadar önemli ve gereklidir. Bütün emareler, mescidlerimizde 
toplanan büyük kalabalıklara rağmen, yediden yetmişe cemaat olma konusunda büyük 
bir sorunun varlığına delalet ediyor. Şehrin mekânına karşı yapayalnız duran bir ma-
bedin, şehrin içerisinden kopup gelen insanları mucizevi bir şekilde, eğitimden sanata, 
dayanışmadan eğlenceye kadar toplumsal hayatın değişik kollarındaki faaliyetler ile, 
manevi hayat arasındaki ilişkileri kuran bir yapı anlamında bir cemaate dönüştürmesi 
beklenemez. Hâlbuki mescid, asgari olarak birbirlerinde İslâmî şahsiyeti görüp tanı-
yacak bireylerin, kız ve oğlan, kadın ve erkek, genç ve yaşlı olarak buluştukları bir 
yer de olmalıdır. Bu yer, mecazi de olsa, mutlaka bir bahçe olmalıdır. Nihayetinde bu 
bahçenin bir sanatkârın elinden çıkması en âlâdır; ancak bunun için öncelikle fırsat, 
sonra da zaman gerekli olduğunu unutmamak gerekir. Ama her hâl ve kârda, bu işle 
uğraşmak isteyen sanatçının kendi çağının, hatta kendi mesleğinin çok kısıtlı bilgisiyle 
iktifa etmemesi gerektiği açıktır. Mescid mimarîsi, bir üslûp “sorun”u değil, tarihsel-
ciliğe düşülmeden ama tarihî bir perspektiften ele alınması gereken bir “mesele”dir.

Günümüzde mescidlerin yeniden mimarlara emanet edilmesi adına bazı kıpırda-
nışlar olduğunu görüyoruz. Ancak bunların önemli bir kısmı –ki kamuya mâl olmuyor– 
bildik neo-klasik tipolojiyi modernleştirme adına grotesk bir biçime sokmaktan öteye 

edebilmekten öteye geçemediğini gösteriyor.
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gitmiyor. Sanatkâr-mimarların elinden çıkan ve derhal kamuya mâl olan çok kısıtlı 
sayıdaki örneklerde ise “yaratıcı” tasarımın, yapının içerik ve değerlerinden bîhaber 
olunduğunu gösteren, Frenkçe amiyane tabiriyle trendy denen bir moda mevzu olarak 
ele alındığı müşahade ediliyor. Bütün bunlara rağmen, mimarın mescide dönüşü –her 
ne kadar sancılı olsa da– önemli ve anlamlıdır. Yersiz olarak taklit edilen Batılı ör-
neklerin bile, aslında neyin daha önemli ve gerekli olduğunu anlamamız konusunda 
bize ışık tuttuğunu söylemek gerekiyor. Günümüzde kötü veya ucuz taklit bile olsa 
bireysel yaratımın ifade edilmesinin, bir tüketim nesnesine dönüşmüş olan mimarî 
yapının emlak değerini etkilediğinden, mimarlar için ekmek davası hâline gelmiş ol-
duğu bir gerçektir. Yaratıcılık, kimi zaman fetişizme varan bir bireyselliğe zorlanarak 
büyüyen yeni nesillerin mimarlık eğitiminde severek benimsedikleri de bir olgudur. 
Bu sebeple neo-klasik cami tipolojisi, artık sadece kentsoylu mimarların değil, sosyal 
kökeni ne olursa olsun, yeni nesil Türk mimarının yaratım tutkusunun önünde bir engel 
gibi duruyor. Yıkılması kaçınılmaz olan bir bendi her seferinde daha da yükseltmek 
yerine, suyun akışına şekil ve ahenk kazandıracak bir arayışta olmak meseleyi sorun 
olmaktan çıkarabilir, ve belki de onu başka sorunların çözümüne katkıda bulunabilecek 
bir şeye dahi dönüştürebilir.  

Son olarak, bilerek veya bilmeyerek ilâhî aşkı arayan sanatçının mescidi yeniden 
şekillendirmesinin, cemaatle cami arasında yabancılaşmaya yol açacak ferdiyet elinde 
bir çözülmeye değil, bilakis ferdden başlayıp cemaatle büyüyen capcanlı, yeni bir 
enerjiye vesile olacağı düşünülebilir. Gerçi, belki bu aranan sanatçı bir mütefekkir, 
yüce ruhlu bir muzdarip, bir derviş olamasa da en azından modernitenin oryantalist-
leştirici tarihselcilik kapanından kurtulmayı amaçlayan bir düşünür, maddeye yeniden 
mâna ve can veren bir zanaatkâr ve dünyayı bize duyuran bir şair gibi hareket etmeye 
gayret etmelidir. “Geri kalmışlık” ile özdeşleştirilmiş İslâm toplumları, uzun zamandır 
“Batı’nın zamanı”nın dışında kalmış, anakronik entitelerdi. Batı, zamanda hep önde 
ilerleyerek ilk doğruları olduğu kadar ilk hataları da yaptı. Belki de hem şimdide hem 
de geçmişte olarak bir kaç parçaya bölünmüş kendine has zamanını yaşayan müslüman 
toplumları için, Batı’nın ayak izlerinin nereye gittiğini bilerek ilerlemek anlamında 
geriden gelmek o kadar da kötü bir şey değildir. Böyle bir ortamda düşünürün, sanat-
çının ve tabii ki de mimarın mescide avdet etmesi beklenir.
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ŞAİRLER NEYE YARAR?1

Martin Heidegger

Çev: Zafer Güncüm*

“Koru”, ormanın eski bir ismidir. Korunun içinde –çoğunluk-
la otlarla sarılı– korunun ayak basılmamış olduğu yerlerine 
giden, ani bir kesintiye uğrayan patikalar vardır.
Bunlara Holzwege denir.
Herebiri aynı ormanda olmasına rağmen kendi ayrı yoluna 
gider. Çoğu kez biri diğerinin aynısı gibi görünür. Fakat 
yalnızca öyle görünür. Oduncular ve orman bekçileri bu 
patikaları bilirler. Onlar bir Holzweg üzerinde olmanın ne 
anlama geldiğini bilirler.2

WHY POETS?

ABSTRACT
Heidegger’s text “Wozu Dichter?”, which we have translated into Turkish as “Şairler 
neye yarar?” (Why Poets?), is located in his book Holzwege –first published in 
1950– in which there are lectures and essays from 1935 to 1946. Heidegger, in this 

1 Heidegger‘den yaptığımız bu çeviri için temel olarak şu metni kullandık: “Why Poets?”, Martin Hei-
degger, Off the Beaten Track, Translated and edited by Julian Young and Kenneth Haynes, Cambridge 
University Press, 1. Edition, Cambridge, 2002, s. 200-241. Bu metin tarafımızdan Almancasıyla da 
kontrol edilmiştir: “Wozu Dichter?”, Martin Heidegger, Holzwege, Gesamtausgabe Band 5, Vittorio 
Klostermann Verlag, 1. Edition, Frankfurt am Main, 1977, s. 269-320. Çevirimizin Almanca metinle 
karşılaştırılması, kontrol edilmesi ve terim birliğinin sağlanması esnasında verdiği katkıdan ötürü de-
ğerli hocam Doç. Dr. Erdal Yıldız’a teşekkürü bir borç bilirim.

2 Heidegger, Martin, Holzwege Gesamtausgabe Band 5, s. 1.
* Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğrencisi

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Sayı 25, Mart 2014, s. 283-318
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essay, starting with one of Hölderlin’s poems attempts to interpret the relations 
between poem, thinking, poet, modern age, and the holy.
Key words: being, beings, poet, poem, Hölderlin, Rilke, the open, attraction, 
unhiddenness, openness, the risk, God, the divine, desolateness, the holy.

ÖZET
“Şairler neye yarar?” adıyla Türkçeye çevirdiğimiz Heidegger’in “Wozu Dichter?” 
metni, içinde 1935’ten 1946’ya kadar verilmiş derslerin ve yazılmış makalelerin 
bulunduğu, ilk defa 1950’de yayınlanan Holzwege kitabında yer almaktadır. Bu 
makalesinde Heidegger, Hölderlin’in şiirinden hareketle şiir, düşünme, şair, modern 
çağ ve kutsal olan arasındaki ilişkileri yorumlamayı denemektedir.
Anahtar kelimeler: varlık, varolan, şair, şiir, Hölderlin, Rilke, açık olan, çekim, 
gizlenmemişlik, açıklık, tehlike, Tanrı, tanrısal olan, yoksunluk, kutsal olan.

...

“...ve yoksun bir zamanda şairler neye yarar?” diye sorar Hölderlin, “Ekmek 
ve Şarap” ağıdında. Bugün bu soruyu güç bela anlayabiliyoruz. Hölderlin’in verdiği 
cevabı nasıl kavrayabiliriz ki?

“...ve yoksun bir zamanda şairler neye yarar?” Burada “zaman” kelimesi, bizim 
kendimizin hâlâ ait olduğumuz dünya-çağı (Weltalter) anlamındadır. Hölderlin’in ta-
rihsel tecrübesi için İsa’nın belirişi ve onun kurban olarak ölümü, kutsallık günlerinin 
sonunun başladığı anlamına gelir. Akşam çöküyor. Herakles, Dionysos ve İsa “üçteki 
birlik”3 dünyayı terk ettiklerinden bu yana, dünya-zamanının (Weltzeit) akşamı, ge-
cesine çekiliyor. Dünyanın-gecesi, kendi karanlığını genişletiyor. Bu çağ, Tanrı’nın 
kendisini uzakta tutmasıyla, “Tanrı’nın yitikliğiyle” (Fehl Gottes)4 tayin edilir. Bununla 
birlikte, Hölderlin’in tecrübe ettiği Tanrı’nın yitikliği, kiliselerde ve bireyler arasında-
ki, Tanrı’yla hıristiyan bir ilişkinin devam ettiği gerçeği ile çelişmez, ve bu kuşkusuz 
Tanrı’yla olan ilişkiyi küçümsemez. Tanrı’nın yitikliği, bir Tanrı’nın artık kendisi için, 
insanları ve şeyleri görünür ve hatasız bir şekilde bir araya getirmediği anlamına gelir 
ve bu bir araya getirme dünya tarihini ve insanın ondaki ikametini emreder. Ancak 
Tanrı’nın yitikliğinde daha da kötü bir şeye dikkat çekilir. Yalnızca tanrılar ve Tanrı 
kaçmış değil, fakat aynı zamanda tanrılık ihtişamı da dünya tarihi içinde sona ermiş-
tir. Dünya gecesinin zamanı yoksun zamandır çünkü yoksunluk sürekli olarak artar. 
Zaman epeydir öyle yoksun bir hâle geldi ki artık Tanrı’nın yitikliğini bir eksiklik 
olarak görmeye muktedir değildir.

Bu yitiklik ile dünyanın dayanağı (der Grund), dayanak olmaya bir son verir. 

3 “Münzevi”, 99. dize.
4 “Şairin Uğraşısı”, 64. dize.
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Uçurum (Abgrund) aslında kendisine bir yamacın asılı olduğu, en alt katman olarak, 
toprak ve dayanak anlamına gelir. Ancak, bundan böyle, dayanağın hepten yokluğu 
olarak “Ab”ı anlayalım. Dayanak, kök salmanın ve (dik) durmanın zeminidir. Daya-
nağın görünmekte/gelmekte başarısız olduğu dünya-çağı, uçurumda asılı duruyor. 
Her hangi bir şekilde bir dönüş noktası varsaymak, hâlâ bu yoksun zamanı bekliyor, 
o yalnızca dünyanın temelden altüst olduğu bir günde gelir, yani bu açıkça şu anlama 
gelir ki dünya eğer uçurumdan yüz çevirebilirse. Dünya gecesinin bu dünya-çağında, 
dünyanın uçurumu tecrübe edilmeli ve üstesinden gelinmelidir. Fakat bunun için 
uçurumuna ulaşacakların olması gereklidir.

Bu dünya-çağının dönüm noktası, yalnızca belli bir zamanda, yeni bir Tanrı’nın 
ortaya çıkmasıyla ya da pusuya yatmış eski bir Tanrı’nın yeniden ortaya çıkmasıyla 
olagelmez (sich ereignet). Eğer insanlar onun için henüz kendi ikâmetgâhını (Aufenthalt) 
hazırlamamışlarsa, dönüşünden sonra, o nereye sığınmalıdır? Tanrılık ihtişamı,var olan 
herşeyde görünmeye başlamamışsa, Tanrı’ya uygun, Tanrı için herhangi bir ikâmetgâh 
nasıl var olabilirdi?

“Bir zamanlar burada olan” tanrılar yalnızca “doğru bir zamanda” “geri dönerler”5 
–yani insanlar arasında doğru yerde doğru şekilde bir dönüş olduğunda–. İşte bu yüzden 
Hölderlin, yarım kalmış ilahisi (“Ekmek ve Şarap” ağıdının hemen ardından yazdığı) 
“Mnemosyne”6 de şöyle der:

Değildir herşey
Göksel olanların kudreti dahilinde. Yani,
İlkin ölümlüler ulaşırlar uçurumuma. Böyle olduğundan
Onlarla birlikte döner. Uzundur
Zaman, fakat Doğru olan
Olup biter.

Uzundur, dünya-gecesinin yoksun zamanı. Orta noktasına sadece uzunca bir sü-
reden (lang) sonra ulaşır (gelangen). Bu gecenin yarısında, zamanın yoksunluğu zirve-
dedir. O hâlde artık, yoksun zaman, kederini bile tecrübe edebilecek durumda değildir. 
Yoksunluğun kederinin bile kendisi aracılığıyla karanlığa gömüldüğü bu yetersizlik, 
tam olarak zamanın yoksunluğudur. Keder tamamen gölgede bırakılır, çünkü oşimdi 
sadece tatmin edilmesi gereken bir ihtiyaç gibi görünür. Ama yine de dünyanın-gecesi, 
kötümserliğin ve iyimserliğin bu yanında yer alan bir kader gibi düşünülecektir. Belki 
dünyanın-gecesi şimdi, gecenin ortasına (Mitte) yaklaşıyordur. Belki dünya-zamanı 
şimdi tamamen, yoksun bir zaman hâline geliyordur. Ama, belki de değildir, henüz 

5  “Ekmek ve Şarap“, 139-40. dizeler.
6  “Mnemosyne“, 14-19. dizeler. Daha sonraki editörler, bu şiirin tam metninin kurulmasında ve özellik-

le de ilk kıtasında bazen Hellingrath’dan farklılık gösterirler. Bazı edisyonlar dönmek fiiline belli bir 
özne (das Echo) vererek farklı bir el yazması yayınlarlar. Çoğu müteakip editör “reichen...in”den ziya-
de “reichen...an”ı yayınlarlar (yani uçurumun “içine ulaşmaktan” ziyade uçuruma “doğru ulaşmak”)
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değildir; sonsuz güçlüğe rağmen, bütün acı çekmelere rağmen, tarifsiz ıstıraba rağmen, 
şahlanmış sürekli endişeye rağmen, artan karışıklığa rağmen hâlâ değildir. Zaman 
uzundur, çünkü kendinde dönüş için bir dayanak olarak alındığında bile, ölümlüler 
arasında bir dönüş olmadığı sürece, dehşet hiç birşey yapamaz. Fakat bu durum, ancak 
ölümlüler kendi özlerine (Wesen) katıldıklarında değişir. Onların özleri, tanrılardan 
ziyade, uçuruma ulaşan olmaları gerçeğine dayanır. Ölümlüler, onların özlerini düşü-
nürsek, yokluğa (Abwesen) daha yakındırlar, çünkü onlar antikiteden beri varlığın adı 
olan bulunuş (Anwesen) ile ilgilenirler. Fakat bulunuş (Anwesen) eş zamanlı olarak 
kendisini gizlediğinden (verbirgt) bu yana, kendisi zaten yokluktur (Abwesen). Bu 
nedenle uçurum, herşeyi kurtarır (birgt) ve herşeyin farkına varır (merkt). “Titanlar” 
ağıdında Hölderlin,uçuruma, “her şeyi fark eden”7 der. Başkalarından ziyade ya da 
başkalarından farklı bir şekilde uçuruma ulaşacak ölümlü, uçurumun farkına vardığı 
(vermerkt) işaretleri (Merkmale) tecrübe eder. Şair için bunlar, firari tanrıların izleri-
dirler.8 Hölderlin’in tecrübesinde bu iz, şarap-tanrısı Dionysos’un, dünya-gecesinin 
karanlığı boyunca, Tanrı-sızlar için, aşağı indirdiği bir (şeydir). Çünkü Asma/Üzüm 
tanrısı, onun içinde ve meyvesinde,insanların ve tanrıların düğün/evlilik yeri olarak 
gerekli yeryüzü ve gökyüzünün çiftleşmesini barındırır.9 Sadece bu mahalde ki öyle 
bir yer varsa, firarî tanrıların izleri, Tanrı-sız insanlar içinorada kalabilirler.

... ve yoksun bir zamanda şairler neye yarar?

Hölderlin, utanarak, şair arkadaşı Heinze’nin ağzından bu soruya cevap verir;

Diyorsun ki onlar, şarap tanrısının kutsal rahipleri gibidirler,
Öyle ki kutsal gece boyunca ülke ülke dolaşan.

Şairler, şarap-tanrısına kararlılıkla şarkı söyleyen ve firari tanrıların izini (Spur) 
sezen/izleyen (spüren) ölümlülerdir; onlar, tanrıların izi üzerinde dururlar ve böylece 
kendi ölümlü ilişkileri için bir yol, dönüş noktasına doğru bir yol izi bırakırlar (spuren). 
Fakat Eter, yalnızca kendisi içinde tanrıların tanrılar olduğu Eter ise onların tanrılığı-
dır. İçerisinde tanrılığın kendisinin hâlâ özünü sürdürdüğü (wesen) bu Eter elementi 
kutsaldır. Firari tanrıların ortaya çıkması için Eter elementi, kutsal olan, firari tanrıların 
izidir. Buna rağmen, kim bu izleri sürebilir? İzler çoğu zaman fark edilmez ve her 
zaman, neredeyse umulmadık bir talimat terekesidirler (miras). Yoksun bir zamanda 
şair olmak: Şarkı söyleyerek, firari tanrıların izine katılmak demektir. İşte bu yüzden 
şairler, dünya gecesi zamanında kutsal olanı dile getirirler. Hölderlin’in dilinde, dünya-
gecesinin kutsal gece olmasının sebebi de budur.

7 74. dize.
8 “Ekmek ve Şarap”, 147. dize.
9  “Ren“, 180. dize, “O zaman insanlarla tanrılar kutlarlar düğünlerini/evliliklerini” 
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Zamanın yoksunluğundan gelen böyle bir dünya-zamanında, şairin durumunun 
ve mesleğinin ilk defa şiirsel sorular hâline gelmiş olması, gerçekten şair olanların 
özündedir. “Şairlerin yoksun bir zamanda” şiirlerinde bilhassa şiirin özünden bahset-
meleri gerekmesinin nedeni de budur. Böyle bir durumda, şairin durumunun dünya 
çağının kaderiyle (Geschick) uyumlu olduğu (sichschickt) sonucunu çıkarabiliriz. Geri 
kalanımız da bu şairlerin ne söylediklerini ki bu, kendimizi varlığı koruyarak (birgt) 
gizleyen (verbirgt) zaman hakkında aldatmadığımızı; dolayısıyla sadece varolana 
dayanarak, onu teşrih ederek, zamanı hesaplamayla kendimizi aldattığımızı varsayar- 
dinlemeyi öğrenmeleri gerekir.

Dünya gecesinin ortasına yaklaştıkça, daha ayrıcalıklı bir şekilde yoksunluk, 
özünü geri alacak bir şekilde, hüküm sürer. Tanrılığa giden bir iz olarak, sadece kutsal 
olan yok olmuyor, ama aynı zamanda bu kayıp ize giden izlerde neredeyse siliniyor. 
İzler ne kadar çok silinirse, uçurumuna ulaşan ölümlü bir bireyin bir ipucuna ya da 
talimata dikkatinivermesi o kadar azalır. O hâlde eğer kendisine verilen yol boyunca 
gidebileceği kadar gidebilirse, her bireyin en uzağa kadar gideceği doğrudur. “Ve 
yoksun bir zamanda şairler neye yarar?” sorusunu soran ağıdın üçüncü kıtası, şairine 
hükmeden yasayı dile getirir:

Tek bir şey kesindir; ister öğlen ister geç,
Gecenin ortasına kadar, bir ölçüt devam eder,
Herkes için müşterek, her birine kendininki verilse bile,
Oraya buraya gider geliriz, yapabildiğimiz kadar.

Hölderlin, 2 Aralık 1802 tarihli Böhlendorf’a mektubunda şunu yazar: “ve pen-
ceremin etrafındaki felsefi ışıkşimdi benim sevincimdir; nasıl bu kadar ileri geldiğimi 
hatırımda tutayım!”

Şair, Batı metafiziğinin tamamlandığı diyar olarak damgalanan, varlığın aydın-
lanmasından belirlenmiş olan mahali aklından geçirir. Hölderlin’in düşünen şiiri de 
poetik düşünmenin bu diyarını damgalar. Onun şiiri bu mahalde (Ortschaft), kendi 
zamanının başka herhangi bir şiirinden daha samimi bir şekilde ikâmet eder (wohnen). 
Hölderlin’in geldiği mahal varlığın aşikâr olduğu mahaldir ki bu aşikârlığın kendisi 
varlığın kaderine aittir; bu kaderin dışında, aşikârlık şaire yöneliktir.

Ama belki de metafiziğin tamamlanması içindeki varlığın bu aşikârlığı, eş zamanlı 
olarak varlığın aşırı unutulmuşluğudur (Vergessenheit). Peki ya bu unutulmuşluk 
zamanın yoksunluğunun, gizli yoksunluğunun özü olsaydı? O zaman Hölderlin’in 
şiirine estetik bir kaçış için kesinlikle zaman olamayacaktı. O hâlde bu, şairin çerçe-
vesinden bir mitos üretmek için doğru bir zaman olmayacaktı. Demek ki onun şiirini 
bir felsefe için zengin bir ambar olarak hor kullanma şansı olmayacaktı. Ancak, tek 
bir zorunluluk olurdu ya da vardır: Onun şiirinde ne söylendiğini ağırbaşlılıkla dü-
şünerek, söylenmeyeni tecrübe etmek. Bu varlık tarihinin rotasıdır. Eğer bu rotaya 
girersek, rota bize, düşünmeyi ve şiiri bir diyalogda, varlığın tarihi ile birlikte getirir. 
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Edebiyat tarihi araştırmacıları diyaloğu kaçınılmaz olarak bilimsel olmayan, şeylerin 
olguları kabul ettikleri bir sapma olarak göreceklerdir. Filozoflar ise bunu, çaresizliğin 
mistisizme götüren yanlış yolu olarak görürler. Fakat, kader kendi rotasını umursamaz 
bir şekilde çizer.

Günümüz şairi bu rotada bizi bugün ile yüz yüze getirir mi? Bu şair bizi, bugün 
sıkça ve alelacele düşünmenin yakınına sürüklenmiş ve yarım-düşünülmüş felsefeyle 
örtülü bir şair ile yüz yüze getirir mi? Ama yine de bu soruyu ona uygun bir titizlikle 
daha açık bir şekilde soralım.

Rainer Maria Rilke yoksun bir zamanda bir şair midir? Onun şiirinin, zamanın 
yoksunluğuna nasıl bir etkisi vardır? Uçurumunda ne kadar uzağa ulaşabilir? Gide-
bildiği yere gittiğini varsayarsak, o nereye varır?

Rilke’nin günümüzdeki şiirleri sabırla toplanmış, iki ince cilde yayılmıştır: Duino 
Ağıtları ve Orpheus’a Soneler. Bu şiirlere giden uzun yolun kendisi bir şiirsel sor-
gulama yoludur. Rilke yolda, çağın yoksunluğunu açıkça tecrübe eder. Sadece Tanrı 
öldüğü için değil, fakat aynı zamanda ölümlüler kendi ölümlülüklerini bile henüz 
bilmediklerinden ya da bilme kabiliyetinde olmadıklarından, çağ yoksundur. Ölüm-
lüler hâlâ kendi özlerine sahip değildir. Ölüm, gizemli olandan kaçınıyor. Acı çekme 
gizeminin üstü örtülü. Aşk artık öğrenilmiyor; ama ölümlüler mevcuttur. Dil mevcut 
olduğu sürece, onlarda mevcuttur. Şarkı hâlâonların yoksun ülkesinde can eğleşiyor 
(weilen). Şarkıcının sözleri kutsalın izi üstünde kalır. Orpheus’a Soneler’den bir şarkı 
bunu söyler (I, 19):

Hızla değişse bile dünya
Ne bulutların şekilleri gibi,
Tamamlanan herşey döner geri, yurduna
İlkel olana.

Geçişin ve değişimin üstünden
Daha geniş ve daha özgür,
İlksel şarkın hâlâ dayanır,
Lir ile birlikte Tanrı.
Acı çekmeler fark edilmez,
Kimse âşık olmayı öğrenmiyor,
Ve ölümde bizi yerimizden uzaklaştıran
Çıkmamıştır açığa.
Ülkede sadece şarkıdır
Kutsayan ve kutlama yapan.

Bu arada kutsalın izi bile farkedilemez olmuştur. Kutsalı, ilâhî tanrılığın izi olarak 
hâlâ tecrübe edip etmediğimiz ya da şu anda yüzleştiğimizin, yalnızca kutsala giden 
bir iz olup olmadığı, cevaplanmamış bir sorudur. Bu izin, bir iz için ne olduğu açık 
değildir. Böyle bir izin kendini bize nasıl gösterebileceği kuşkuludur.
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Yoksundur zaman, çünkü acının, ölümün ve aşkın özünün gizlenmemişliğinden 
(Unverborgenheit) mahrumdur. Bu yoksunluğun kendisi yoksundur, çünkü acının 
ve ölümün ve aşkın hep birlikte ait oldukları özdiyardan (Wesensbereich) kaçınılır. 
Gizlilik, onların hep birlikte ait oldukları diyar (Bereich), varlığın uçurumu olduğu 
müddetçe var olur. Fakat, şarkı hâlâ kalır ve ülkeye bir isim verir. Şarkının aslı nedir? 
Bir ölümlü ona nasıl yetenekli olabilir? Bu şarkı nereden çalınır? Şarkı, uçurum içinde, 
ne kadar uzağa ulaşır?

Yoksun bir zamanda Rilke’nin bir şair olup olmadığı ya da ne ölçüde bir şair 
olduğu hükmüne varmak için, bu nedenle şairlerin neye yaradıklarını bilmek için, 
uçuruma giden yola bir kaç işaret kazığı koymaya çalışacağız. Kazıklar için Rilke’nin 
günümüzdeki şiirinden bir kaç temel kelime kullanacağız. Onlar yalnızca haklarında 
konuşulan diyarla ilişkili olarak anlaşılacaktır. Bu diyar, Nietzsche’nin Batı metafiziğini 
tamamlamasından bu yana geliştiğinden dolayı, varolanın doğruluğudur. Rilke şiirsel 
olarak tecrübe etmiş ve bu tamamlama ile damgalanan varolanın gizlenmemişliğini, 
kendi yöntemiyle delmiştir. Bu şekilde, Rilke için, varolanın kendisini bütünlüğü 
içinde nasıl gösterdiğini göreceğiz. Bu diyarı görüş alanına getirmek için, Rilke’nin 
tümüyle kusursuz şiiri çevresinde yazılmış bir şiire ve sonrasında ise kronolojik olarak 
sonradan yazılmış olanlara bir göz atacağız.

Metafizik durum (Verfassung) ve teklik içinde dile getirdikleri diyar, yeterli 
bir şekilde, metafiziğin özü açısından henüz düşünülmediği için, ağıtlar ve soneleri 
yorumlamaya hazır değiliz. İki sebepten dolayı bu düşünme zordur. İlkin, Rilke’nin 
şiiri varlığın tarihi içindeki akışında derece ve mevki açısından Hölderlin’in gerisinde 
kalır. Ardından, metafiziğin özünü yeterince bilmememiz ve varlığın dile getirdiği 
konusundaki tecrübesizliğimiz gelir.

Yalnızca ağıtları ve soneleri yorumlama konusunda hazırlıksız değil, ama aynı 
zamanda bunu yapmaya yetkili değiliz, çünkü şiir ve düşünme arasındaki diyaloğun 
zorunlu diyarı ancak ağır ağır keşfedilebilir, elde edilebilir ve düşünülebilir. Günümüz-
de kim düşünmenin özünde ve şiirin özünde aynı ölçüde kendi evinde gibi olduğunu 
ve dahası, onların uyumunu sağlamak için her iki özü de aşırı bir uyumsuzluk içine 
götürecek kadar güçlü olduğunu iddia edebilir?

Aşağıda irdeleyeceğimiz şiiri Rilke kendisi yayınlamadı. Bu şiir, 1934’te ya-
yınlanan Toplu Şiirler (Gesammelte Gedichte) cildinin 118. sayfasında ve (1935’te 
yayınlanan) Sonraki Şiirler (Späte Gedichte) koleksiyonunun 90. sayfasında bulunur. 
Şiir başlıksızdır. Rilke onu Haziran 1924’te kaleme alır. Bayan Clara Rilke’ye 15 
Ağustos 1924 tarihinde Muzot’tan yolladığı bir mektubunda şair şunları yazar: “Ama 
neyse ki ‘bütün’ cihetlerden, üşengeç ve tembel değilim: Şansa bakın ki Baron Lucius, 
güzel Malte’sine haziranda, daha ben ayrılmadan ‘önce’ kavuşmuştu; onun teşekkür 
mektubu, sana gönderilmek üzere uzun bir zamandır hazır. Ben de güzel deri baskı 
ciltte ona atfettiğim doğaçlama dizeleri senin için mektuba iliştiriyorum.”
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Bu mektupta, Briefe aus Muzot’un editörü tarafından sayfa 404’teki bir nota göre 
Rilke’nin bahsettiği doğaçlama dizeler aşağıdaki şiiri teşkil eder:

Doğa nasıl ki varlıkları bırakıyorsa
Kör talih tehlikesine (Wagnis) ve korumuyorsa
Bilhassa hiçkimseyi, ne toprakta ne de dalda,
O hâlde biz de daha değerli değiliz varlığımızın
Temeli (Urgrund) için; o bizi tehliye sokar. Yalnızca biz,
Hâlâ hayvandan ya da bitki daha çok,
Bu tehlike “ile” gideriz, isteriz onu, hatta bazen
(Ve kişisel çıkardan değil) yaşamın kendisinden
Daha fazla tehlikeye (Wagender) gireriz, bir soluk miktarı
Daha fazla tehliye gireriz... Bu, tüm korunmaların dışında, sağlar
Bize bir güvende-olma, saf kuvvetlerin yerçekiminin
Etkili olduğu yerde: Nihayetinde bizi kurtaran
Kendi savunmasızlığımızdır ve gözdağı verdiğini görerek
Onu açık olana döndürdük
Çünkü, bir yerde, en geniş alanda
Yasanın bize dokunduğu yerde, ona evet demek için.

Rilke bu şiiri “doğaçlama dizeler” olarak adlandırır. Ancak, bu beklenmedik nitelik 
bize, Rilke’nin şiirini daha açıkça düşünebilmemiz için bir bakış açısı sunar. Kuşkusuz, 
dünya tarihinin bu anında öğrenmemiz gereken ilk şey, şiir yazmanın (Dichten) bir 
düşünme meselesi olduğudur. Şiirsel düşünmede şiiri, bir pratik olarak (ele) alacağız.

Şiirin yapısı basittir. Eklemeler açıktır. Dört parçada eklemlenmiştir: 1-5. satırlar, 
5-10. satırlar, 10-12. satırlar ve 12-16. satırlar. Başlangıçtaki “Doğa nasıl ki ...”ye 4-5. 
satırlardaki “O hâlde biz de...” karşılık gelir. Satır 5’in “yalnızca”sı, devamındaki “biz”i 
ima eder. “Yalnızca”nın, 5-10 satırlarda belirginleşen, özgün bir niteliğe işaret eder 
şekilde, kısıtlayıcı bir gücü vardır. Aslında nerede meydana geldiği, 12-16. satırlarda 
düşünülür.

Başlangıçtaki “Nasıl ki... o hâlde” aracılığıyla, insanın varlığı (das Sein des 
Menschen) şiirin konusuna girer. İnsan-olma (Menschsein), varlıklarla (die Wesen) 
kıyaslanır. Bunlar canlılar, bitkiler ve hayvanlardır. Sekizinci Duino ağıdının başı, aynı 
kıyaslamayı10 yaparak, bu varlıklara (die Wesen) “Yaratık (die Kreatur)” adını verir.

Kıyaslama, şeyler arasındaki farkı belirgin hâle getirmek için, farklı şeyleri ben-
zerler olarak bir araya getirir. Farklı şeyler, bir yandan bitki ve hayvan, öte yandan 
ise insan, benzerdir; aynı olanın ne olduğu kararlaştırılması koşuluyla. Aynı olanın ne 
olduğu onların dayanağına bağlı varolan olarak sahip olduğu ilişkidir. Varlığın (Wesen)
dayanağı doğadır (die Natur). İnsanın dayanağı ise basitçe bitkilerin ve hayvanlarınki 
ile aynı türde değildir. Dayanak, orada ve burada aynıdır. O, “dolu doğa” olarak doğadır 
(Orpheus’a Soneler II, 13).

10 “Bütün gözleriyle yaratık açık olanı görür.”
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Burada doğayı, Leibniz’in büyük harfle kullandığı “Natura”da, geniş ve temel 
anlamındaki doğa olarak düşünmeliyiz. Onun anlamı ise varolanın varlığıdır. Varlığın 
özü “vis primitiva activa” olarak özünü sürdürür (wesen). Bu, herşeyi kendisine birik-
tirenin başlama potansiyelidir, fakat öyle bir şekilde ki her varolanı kendisine salıverir. 
Varolanın varlığı istemedir. İsteme, her “ens”i kendi için, toparlayan toplanmadır. Her 
varolan, varolan olarak, istemededir. O, istenildiği gibidir. Yanlış anlaşılmasın: Varo-
lan, öncelikle ve sadece istenmiş değildirler; aksine, mevcut olduğu sürece, kendisi 
isteme biçimindedir. O, tıpkı istenilen olarak, kendi tarzında, istemedeki istemedirler.

Rilke’nin doğa adını verdiği (şey), tarihe karşı ortaya çıkarılmış değildir. Özellikle 
de doğabiliminin nesne alanı olarak düşünülmez. Doğa, sanatın da karşıtı değildir. O, 
dar anlamda, tarihin ve sanatın ve doğanın dayanağıdır. Burada kullanıldığı gibi doğa 
sözcüğünde yankı, hâlâ önceden kullanılan φύσις kelimesinden ayrılmaz ki bu yaşam 
olarak tercüme ettiğimiz ζωή (zoe) ile eşit tutulur. Erken dönem düşüncede, yaşamın 
özü biyolojik olarak değil, φύσις (physis), yani ortaya çıkan olarak temsil edilir. Bu 
şiirde “doğa”, 9. satırdaki “yaşam” diye de adlandırılır. Burada Doğa, yaşam, bütün-
lüğü içindeki varolanın varlığını gösterir. Bir zamanlar Nietzsche 1885-86 yıllarında 
bir notunda (Güç İstenci, par. 582) şunları yazdı: “Varlık –ona dair ‘yaşam’dan başka 
bir tasarımımız yok–. O hâlde ölü bir şey nasıl ‘var olabilir’?”

Rilke, doğayı, bizim kendimizin mevcut olduğu varolanın dayanağı, ilk sebebi 
(Urgrund) olarak adlandırır. Bu, insanın, varolanın dayanağına diğer varolanlardan daha 
fazla ulaştığını gösterir. Antik dönemden bu yana, varolanın dayanağı varlık olarak 
adlandırıldı. Dayanak olan varolanın, dayanağını oluşturan varlık ilişkisi, bir yandan 
insanlarda, öte yandan ise bitkilerde ve hayvanlarda aynıdır. Bu, her varlık durumunda, 
varolanı tehlikeye atma meselesidir. Varlık, varolanı tehlikeye bırakıverir. Bu savurucu 
bırakıverme, gerçek tehlikeye atmadır. Varolanın varlığı, varolanın savurulma ilişkisidir. 
Belli bir zamanda olan varolanlar, tehlikeye atılanlardır. Varlık tam olarak tehlikenin 
kendisidir. O bizi, insanları, tehlikeye atar. O canlıları tehlikeye atar. Varolan, mev-
cut olan bir şey olarak kaldığı sürece, tehlikededir. Fakat, varolan, varlık içinde hâlâ 
tehlikededir, yani bir tehlike içindedir. İşte bu yüzden varolan tehlikeye bırakılmıştır, 
kendisi tehlikeyi devreder/birine bırakır. Varolan, salıvermesine izin verilen, kendisine 
tehlikenin eşlik ettiğidir. Varolanın varlığı tehlikedir. Bu tehlike, istemeye dayanır ki 
Leibniz’den beri kendini metafizikte daha belirgin bir şekilde varolanın varlığı olarak 
açığa vurur. Burada düşünmemiz gereken isteme, psikolojik açıdan düşünüldüğü gibi, 
istemenin soyut genellemesi değildir. Aksine, metafizik olarak tecrübe edildiğinde, 
insan istemesi/istenci yalnızca varolanın varlığı olarak istence karşılık istenendir. Bu 
bağlamda Rilke doğayı tehlike olarak temsil ettiği sürece, o bunu hâlâ, istemenin özü 
açısından, metafizik olarak düşünür. Bu öz kendisini güç istencinde hem istençte ol-
duğu gibi hem de tehlike olarak, hâlâ gizlemektedir. İsteme, istemeye yönelik isteme 
olarak özünü sürdürür. 

Şair varolanın dayanağı hakkında doğrudan bir şey söylemez, önceden gelen 
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tehlike olarak varlık hakkında konuşur. Fakat eğer tehlike olarak varlık savurulma 
ilişkisi ise ve bu nedenle eğer savrulma içinde tehlikede olanı alıkoysa bile, o zaman 
şiir bize dolaylı olarak tehlikede olandan bahsederek tehlike hakkında bir şeyler söyler.

Doğa, canlıları tehlikeye atar ve “bilhassa hiç kimseyi korumaz.” Aynı şekilde, 
tehlikeye atılmış olarak, biz hiçbirimiz, bizi tehlikeye atan tehlike için “daha değerli” 
değiliz. Her iki durumda da, tehlikeye savrulma tehlikenin bir parçasıdır. Tehlikeye 
atmak, bir şeyi düşüncesizce riske atmaktır. Herakleitos, varlığı dünya-çağı, ve dün-
ya-çağında bir çocuğun oyunu olarak düşünür (Diels’de fragman 52, Fragmente der 
Vorsokratiker): “Αἰών παἲς ἐστι παίζων, πεσσεύων· παιδὸς ἡ βασιληίη.11 (aion 
pais esti paizon, pesseuon. Paidos he basileie) “Dünyanın çağı, oyun oynayan bir 
çocuğun oyunudur; idaresi ise çocuğundur.” O hâlde, tehlikenin dışında kalması için 
savrulan, tehlikeye atılmamalıdır. Varolan, ancak eğer korunursa (geschützt) tehlikeyi 
atlatır. “Schutz” (savunma, koruma), “Schütze” (nişancı) ve “schützen” (savunmak, 
korumak), “schießen” (ateş etmek) ile alâkalıdır. Oysa ki “Buck” (eğrilik) ve “bücken” 
(eğilmek) ise “biegen” (eğmek) ile alâkalıdır; “Schießen” (ateş etmek), “schieben” 
(itmek) anlamındadır: Bir sürgüyü sürmek (vorschieben) gibi. Çatı, duvarın üstünden 
bir çıkıntı yapar (dışarı fırlar, schießt vor). Taşrada hâlâ şöyle söyleriz: Köylü “içeri 
sokuldu (schießt ein): Yoğrulmuş hamuru, pişirilmek üzere fırının içine itti (schiebt). 
Korumalık, öne ve ön tarafa itilir. Tehdit altında olanı, tehlikenin zarar verme ve hatta 
kaygılandırmasından korur. Korunmak, korumalığa emanet edilmedir. “Emanet etme-
nin” yerine, eski ve zengin dilimiz şunları söylerdi: “güvence verme”,“söz verme”; 
sevgili. Öte yandan korunmamış olan “sevgi”den daha değerli değildir. Bitki, hayvan 
ve insan ortak olarak buna sahiptir: Varolan ise, yani tehlikede olan olarak, bilhassa 
korunaklı değildirler. Çünkü varolan da aslında, kendi varlığında ayırt edilir ve bu 
nedenle onun korunmamışlığında da bir fark olacaktır.

Korunmamış olan tehlikede olmasına rağmen, terk edilmez de. Eğer terk edilseydi, 
biraz tehlikeye atılmış gibi korunaklı olurdu. Sadece yok etmeye kadar korunarak, 
sonrasında tereddütte bırakılırdı (in der Wage). Ortaçağda “wage (tereddüt)” kelimesi 
neredeyse tehlike gibi bir anlamda kullanılırdı. Tereddütte olma, öyle ya da böyle 
meydana gelme durumunda olmadır. İşte bu yüzden, öyle ya da böyle dalarak bu şe-
kilde hareket eden (bewegt) alete, terazi (wage) denir. Terazi (kolu) gibi sallanır; terazi 
kollarıyla oynar ve kendisini tüketir. “Wage” kelimesi tehlike anlamında ve aletin adı 
olarak, “wägen, wegen” kelimelerinden yani bir yolda olmak, gitmek, gidiyor olmaktan 
türer. “Be-wägen” bir şeyi yola koymak, gitmesini sağlamak: “wiegen” (yönlendirmek, 
bastırmak) anlamına gelir. Bir şey bastırır çünkü öyle ya da böyle hareket oyununda 
tereddüdü bozabilir. Bastıranın baskısı/ağırlığı olur. Tehlikeye atmak (wagen) oyu-

11 Herakleitos’un bu fragmanının Türkçede yapılmış bir başka çevirisi için bkz: “Yaşam, taşları ileri geri 
sürerek oynayan çocuktur. Krallık çocuğundur.” Herakleitos, Fragmanlar, çev. Cengiz Çakmak, Ka-
balcı Yay. 2. Baskı, İstanbul, 2009 [ç. n.]
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nu harekete geçirmek, bir şeyi dengeye (wage) yatırmak, tehlikeye atılmasına izin 
vermektir. Dolayısıyla tehlikeye atılan gerçekten de korunmasızdır, fakat dengeye 
yattığından, tehlike tarafından alıkonur. Devam ettirilir. Dayanağındaki dayanak ta-
rafından korunmaya devam eder. Varolan için de, tehlikeye atılmak arzulanmaktır; 
arzuda alıkonmaktır, varolan arzu etme modunda kalır ve kendisini tehlikeye atar. 
Böylece tehlikeye atılan kaygı-sızdır –sine cura, securum– yani güvendedir. Yalnızca 
tehlikede olan, tehlike içinde güvenle durduğu sürece, tehlikeyi takip edebilir, yani 
tehlikede olanın korunmamışlığında onu takip edebilir. Tehlikede olan korunmasızdır; 
fakat bu, yalnızca onun temelinde, güvende olmayı dışlamaz, zorunlu olarak onu ima 
eder. Tehlikede olan tehlike ile birlikte yol alır.

Bütün varolanı tereddütte tutan varlık, bu yüzden de varolanı sürekli kendine doğru 
ve kendisine kadar, bir Orta (Mitte) olarak kendisine kadar çeker. Tehlike (wagnis) 
olarak varlık, bütün varolanı bu çekim (bezug) ilişkisinde tehlikede tutar. Ama bu Orta 
kendisini bütün varolandan aynı anda geri çeker. Bu şekilde Orta, varolanı tehlikede 
oldukları tehlikenin içine bırakır. Bu bir araya gelme olan izin vermede, varlık açısın-
dan düşünülen istencin metafizik özü kendisini gizler. Çeken, herşeye aracılık eden 
varolanın Ortası, tehlike, bir ağırlığı ödünç veren kabiliyettir, yani tehlikede olana bir 
ağırlıktır. Tehlike ise yerçekiminin kuvvetidir. “Yerçekimi” başlıklı geç bir şiir bundan 
bahseder (Späte Gedichte, s. 156):

Yerçekimi
Orta, nasıl ki geri çekiyorsun kendini
Herşeyden, hatta uçanlardan bile
Kendini iyileştiriyorsun, Orta, sen, en güçlü olan.
Ayakta duruyor: Tıpkı bir sarhoş gibi
Susuzluğa koşuyor, yerçekimi de ona.
Ancak uyuyanın düşüşü
Tıpkı uyuyan bulut gibi
Ağırlığın yağmuru boldur.

Burada bahsedilen yerçekimi, sürekli hakkında konuşulan fiziksel yerçekimiyle 
aynı değildir; aksine kendi bütünlükleri içinde varolanın ortasıdır. Bu yüzden Rilke 
ona “duyulmamış orta” der (Orpheus Soneleri, II, 28). Orta, aracılık ederek bir şeyi bir 
diğerine ileten ve tehlikeye atma oyununda herşeyi bir araya toplayan dayanak, “birlikte 
olmadır”. Duyulmamış orta, varlığın dünya oyununda “ebedi birlikte-oyuncudur”12. 
Varlıktan, şiirsel bir şekilde tehlike olarak bahseden (11 ve 12. satırlar) aynı şiir, ara-
cılık yapan çekimi “saf kuvvetlerin yerçekimi” diye adlandırır. Saf yerçekimi, bütün 
tehlikeye atmaların duyulmamış odağı, varlık oyunundaki ebedî işbirlikçi, tehlikedir.

Tehlikede olanı savurarak, aynı anda tehlike onu tereddütte tutar. Ve gerçekten de 

12 Rilke şiirinin başlangıcı “Solang du selbstgeworfenes fängst” (Sen, kendi attığını yakaladığın sürece)
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Ortayadoğru çekmekten ve getirişten ziyade, hiçliğe savrulanın salıverilmesine izin 
verilen bir şekilde tehlike, tehlikede olanın salıverilmesine izin verir. Tehlikeye atılmış 
olan, bu Ortaya-getiriş ile kazanılmıştır. Bu çekmede, tehlike daima tehlikeye atılmış 
olanı geri alır. Bir şeyi geri almaya, bir şeyi bir yerden ele geçirmeye, onu getirtmeye, 
onu çekmeye “beziehen” deriz. Bu, “bezug” kelimesinin asıl anlamıdır. Alışverişten, 
ücretten ya da akımdan hâlâ “bezug” diye bahsederiz. Getiriş (der zug), tehlikenin 
getiriş ile bütün varolanlara karıştığı ve etkilediği ve onları kendisine doğru alıkoydu-
ğu, mutlak çekiştir (bezug). “das bezug” kelimesi Rilke’nin günümüzdeki şiirleri için 
temel bir kelimedir; kesin konuşmak gerekirse, “saf bezug”, “bütün”, “gerçek”, “en 
belirgin” ve “öteki Bezug” (yani, başka bir açıdan aynı çekiş) ifadelerinde temeldir.13

Rilke’nin “bezug” kelimesini ancak kısmen anlarız ki bu da onun şimdiki referans 
(Beziehung) anlamı bakımından kavramamız durumunda onu hiç de anlamadığımızı 
söylemektir ve referans da ilişki anlamındadır. Referansı, bir nesnenin kendisi ile ilgili 
insani “ben” olarak temsil edersek, bu kelimeyi daha da üst bir derecede yanlış yorum-
larız. Bu “kendini ilişkilendirme” anlamı dilin tarihinde sonradan gelir. Rilke’nin “der 
Bezug” kelimesini kullanımı, nitekim bu anlama aşinadır, fakat öncelikli olarak bu 
anlama gelmez, ancak asıl anlamdan türetilmiştir. “Tüm bezug” tabiri, eğer “Bezug”u 
sadece ilişki olarak temsil edersek, düşünülemez bile. Saf kuvvetlerin yerçekimi, 
duyulmamış Orta, saf “bezug”, tüm “bezug”, tam doğa, yaşam, tehlike, hepsi birdir.

Az önce teklif edilen isimlerin hepsi bütünlükleri içinde varolanı o şekillerde 
isimlendirirler. Metafiziğin geleneksel deyimi ise onlar için “varlık” ismini önerir. 
Şiire göre, doğa tehlike olarak düşünülmelidir. Burada tehlike sözcüğü aynı anda, 
hem tehlikeye atanın dayanağını ve hem de bütünlüğü içinde tehliye atılmış varolanı 
isimlendirir. Bu çift anlamlılık ne bir raslantıdır ne de buna dikkat çekmek yeterlidir. 
Metafiziğin dili bunu açıkça dile getirir.

Belli bir varlık olarak tehlikeye atılmış herşey, varolanın bütünlüğü içine kabul 
edilir ve bütünlüğün zeminine dayanır. Her durumdaki belli varlığın herbiri, tüm çekişin, 
getirilişte alıkonan aracılığıyla çekmeye göre vardır. Çekiş içindeki bu çekme türü, saf 
yerçekimi gibi merkeze doğru olan ilişki modudur. İşte bu yüzden, tehlikeye atılmış 
şeyin, her seferinde, nasıl Ortaya doğru olan getiriş içine çekildiği söylendiğinde, doğa 
tasvir edilir. Buna göre her seferinde, bütünlükleri içinde varolanın tam ortasındadır.

Tüm varolanların, tehlikede olan varolanlar olarak bırakıldığı çekim ilişkinin 
bütünü, Rilke’nin sık sık “açık olan” diye adlandırdığı şeydir. Bu, onun şiiri için bir 
diğer temel sözcüktür. Rilke’nin dilinde “açık olan” engellemeyen anlamındadır. Engel-
lemez, çünkü sınırlanamaz. Sınırlanamaz çünkü kendisinde, bütün sınırlandırmalardan 
muaftır. Açık olan (das Offene), yasaklanmayan herşeyin muazzam bütünlüğüdür. Saf 

13 Saf Bezug: Orpheus’a Soneler II, 13, 6. dize; tam Bezug: “Bazılarına göre şarap gibidir” (Manchen ist 
sie wie Wein), 17-18. dizeler; gerçek Bezug: Orpheus’a Soneler I, 12, 6. dize: en açık Bezug: Orp-
heus’a Soneler I, 6, 10-11. dizeler: öteki Bezug: Duino Ağıtları IX, 21-23. dizeler.
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çekim tehlikesine bırakılmış varlıkların (wesen), şeylerin çekildiği gibi, çekmelerine 
izin verir, böylece birlikte farklı yönlerde sınırlara çarpmadan ileriye doğru hareket 
ederler. Geriye çekildikleri gibi çekilerek, sınırsız olanda, sonsuz içinde yayılırlar. 
Onlar hiçleyen hiçliğe içinde erimiş değil (sich auflösen), fakat kendilerini açık olanın 
bütünü içinde kurtarırlar (sich einlösen).

Rilke’nin bu “açık olan” dediği sözcük –varolanın varoluşa gelmelerine izin 
veren bir gizlenmemişlik– varolanın gizlenmemişliği anlamında bir açıklık ile hiçbir 
surette tanımlanamaz. Eğer ki Rilke’nin “açık olanını”, gizlenmemişlik ve gizlenmemiş 
anlamında yorumlamaya çalışsaydık, şunu söylemek gerekli olacaktı: Rilke’nin açık 
olan olarak tecrübe ettiği, tam olarak –sıradışı olan hiçbir şey ile karşılaşılma imkâ-
nının olmadığı bir şekilde sınırsız olanda yayılan– gizli, aydınlatılmamış olandır. Bir 
karşılaşmanın olduğu yerde, bir engel de ortaya çıkar. Engellemenin olduğu yerde, 
engellenmiş olan kendine kadar gerisine zorlanır ve böylece geriye doğru kendi üzerine 
bükülür. Engelleme, ilişkiyi açık olana büker, kordon altına alır ve bu ilişkinin kendi-
sini, bükülmüş olan hâline getirir. Engellenmemiş içindeki engelleme, insanî temsil 
(Vorstellen) ile inşa edilir (erstelt). Ona karşı olan nesnelerin karşıtlığı (Das gegens-
tehender Gegenüber), insanın dosdoğru açık olan içinde olmasına izin vermez. Belli 
bir anlamda, insanı dünyadan dışlar ve onu, “dünya” kelimesi ile bütünlüğü içindeki 
varolanın anlaşıldığı, dünyanın önüne yerleştirir. Bunun aksine, dünya vasfına sahip 
olan ise açık olanın kendisidir: Karşıt olmama, nesnel olmama bütünlüğü olarak açık 
olan. Ancak, “tehlike” ifadesi gibi “açık olan” terimi bile metafizik bir terim olarak 
belirsizdir. Hem saf çekişin yasaklanmış çekmelerini hem de heryerde hüküm süren 
yasaklanmayan anlamındaki bütünlüğü işaret eder.

Açık olan içeri alır. Fakat içeri alma, bir giriş izni verme ve –sanki gizli olanın 
kendini açığa çıkarması ve böylece gizli olmayan olarak görünmesi gibi– kapalı olana 
erişim anlamına gelmez. İçeri alma, içine girme ve aydınlanmamış saf çekimin bü-
tünlüğüne sığma demektir. İçeri alma, açık olma tarzıdır ve böylece, saf kuvvetlerin 
yerçekimi şeklinde, bir çekme karakterine sahiptir. Saf çekime bu giriş tehlikede olana 
ne kadar inkâr edilirse, tehlikede olan açık olanın muazzam bütünlüğüne o kadar ait 
olur. İşte bu yüzden Rilke canlıları, bu bütün içinde doğruca tehlikeye atılmış olanlar 
ve “devasa-bilindik-şeyler” de sallananlar/tartılanlar olarak çağırır (Späte Gedichte, 
s. 22).14 İnsan bunlardan biri değildir. Canlıların ve insanların bu farklı ilişkisini açık 
olana söyleyen şarkı sekizinci Duino Ağıdı’dır. Bu fark, bilincin farklı derecelerine 
dayanır. Bu bağlamda varolanı, Leibniz’den sonra, ayırt etmek modern metafiziğin 
aşina olduğu bir şeydir.

“Açık olan” kelimesi ile Rilke’nin neyi düşündüğü, hayatının son yılında (2 
Şubat, 1926), ona sekizinci ağıt hakkında soran bir Rus okuyucuya yazdığı bir cevap 
mektubunda gösterilebilir. (Bkz. M. Betz, Rilke in Frankreich: Erinnerungen, Briefe, 

14 Şiirden, “Orman göleti, narin, kendine geri çekilmiş” (Waldteich, weicher, in sich gekehrter).
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Dokumente, 1938, s. 298.) “Bu ağıtta öne sunmaya çalıştığım ‘Açık olan’ kavramını, 
hayvanların bilinç derecesinin, onu dünyanın içine, fakat hayvanın kendisini her 
seferinde (bizde olduğu gibi) dünyanın karşısına (gegenüber) yerleştirmeyecek ‘bir’ 
şekilde kavramalısınız; hayvan dünyanın ‘içindedir’; biz de bilincimizin karakteristik 
olarak aldığı yön ve yoğunlaşmadan dolayı, onun önünde dururuz.” Rilke devam eder: 
“Gökyüzü, hava ve mekân, hiçbiri ‘açık olan’ olarak anlaşılamaz: çünkü, dikkatle 
bakan (gözlemci) ve değer biçen (yargıç) için, ‘bunlar’ da ‘nesnedir’ (Gegenstand) ve 
dolayısıyla ‘donuk’ ve kapalıdır. Öyle sanıyorum ki, hayvanlar, çiçekler, hepsi kendileri 
için bundan sorumlu değildir ve böylece kendilerinden önce ve üstünde tarifsiz bir 
şekilde, belki bizde aşkın ilk anlarında bir insanın bir başkasını gördüğünde, kendi 
yayılımında sevgilide ya da Tanrı’yı yüceltmesinde (pek çok anda) buna eşdeğer olan 
bir açık özgürlüğe sahiptirler.”

Bitki ve hayvan açık olan içine kabul edilmiştir. Onlar “dünya içindedirler”. 
“İçinde olmanın”anlamı, saf çekimin aydınlanmamış çekim-bağı içinde çekilmedir. 
Açık olana giden bağ (ki hâlâ bir “-a giden”den bahsedebilirsek), varolanın bütünlüğü 
içine geri çekilmeyi amaçlayan bilinçsizliğidir. Bilincin yükselmesiyle, modern meta-
fizik için, temsil olanın özü, nesnelerin (Gegenstände) duruşu (Stand) ve karşı duruşu 
(Gegenstehen) da yoğunlaşır/şiddetlenir. Bilinç seviyesi arttıkça, bilinçli varlığın 
(Wesen) dünyadan dışlanma derecesi de yükselir. İşte bu yüzden, mektubun sözcükleri 
ile konuşursak, insan “dünyanın önündedir”. O, açık olan içine kabul edilmez. İnsan, 
dünyaya karşı durur. O doğruca çekme ve tüm çekiş rüzgarı içinde ikâmet etmez. 
Alıntı yapılan pasaj, bilhassa Rilke’nin burada açıkça yadsıdığı, açık olanın gökyüzü 
ve mekânın açıklığı anlamında düşünülebileceği anlayışına olanak verir. Daha ziyade, 
varlığın daha başlangıçta aydınlatılması anlamında açık olan, makul ölçüde Nietzsc-
he’nin metafiziği gölgesinde kalan Rilke’nin şiirine yabancıdır.

Kendine has yeri, aracısız bir şekilde açık olanda var olan, onun tarafından çekişin 
çekimi içine, odağa alınır (eingenommen). Bu nedenle tehlikede olan bütün varolanlar, 
çoğunluğu açık olana ait olanlar, kendi özlerine uygun olarak alıp götürülürler (benom-
men), böylece oluşan uyuşuklukta (benommenheit) onlara karşı durabilen hiçbirşeyi 
arzulamazlar. Böylece özünü sürdüren (wesen), “kör talihin içindedir”.

Doğa nasıl ki bırakıyorsa varlıkları
Kör talihin (dumpfen Lust) tehlikesine...

Dumpf sözcüğü burada sesi kısılmış olma anlamındadır: İleri doğru giden, ha-
reketli ileri-geri çekimin sessizleştiremediği, bir sınırsızın çekim-bağından kurtulma 
anlamında değildir- bilinçli temsilin aşırı acele hareket etmesi durumu. Dumpf, aynı 
zamanda bir derinlikten gelen ve taşıyabileceği bir yol bulduğu donuk, boğuk sestir. 
Dumpf sözcüğünün, olumsuz mânada, boğucu ve baskıcı anlamı kastedilmez. Rilke 
kör talihi, taban ve tavan (alt ve üst) olarak düşünmez. Doğanın devasa-bilindik-şeyleri, 
saf çekimin bütünlüğünün parçası olduğunu doğrular. Bu yüzden Rilke geç bir şiirinde 
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şunu diyebilir: “Bizim için bir çiçek-olma muazzamdır” (Späte Gedichte, s. 89; bkz. 
Orpheus Soneleri II, 14). Mektuptan alıntı yapılan pasaj insanı ve canlıları, açık olan 
ile bilincin farklı ilişkisi (Verhältnis) bağlamında düşünür, böylece şiir, “varlıkları” ve 
“bizi” tehlikeye karşı farkı davranışlar (Verhalten) bakımından adlandırır:

...yalnızca biz,
Hâlâ, bitki ve hayvandan daha çok,
Bu tehlike “ile” gideriz...

Hâlâ, bitki ve hayvandan daha çok, bu tehlike ile giden insandan, ilk bakışta bu 
insanın açık olana, varlıklardan (Wesen) daha az engel ile kabul edildiği bile anlaşıla-
bilir. Eğer “ile” sözcüğü italikle vurgulanmamış olsaydı, “daha çok” sözcüğü pekâlâ 
bu anlama gelebilirdi. “İle” vurgusu, bu insanın, artan özgürlüğü ile, tehlike ile birlikte 
yol aldığını göstermez, aksine şu anlama gelir: İnsan için, tehlike ile birlikte yol almak 
özellikle belirtilir ve niyeti (vorsatz) içinde onun önüne sanki birşeyin konulduğu 
(das Vorgesetze) belirtilir. Tehlike ve tehlikenin tehlikeye attığı, doğa, bütünlükleri 
içindeki varolan, dünya, belirgin biçimde (herausgestellt), engelsiz çekimin sessizli-
ğinden, insanın önüne serilir. Fakat bu serilen (das gestellte)- nereye serilir (gestellt) 
ve ne aracılığıyla? Doğa, insanın öne-koymasıyla (vor-stellen), insan önüne getirilir/
serilir. İnsan, nesnelliğin bütünlüğü olarak dünyayı önüne serer ve kendisi de dünyanın 
önüne serilir. İnsan dünyayı kendisine teslim eder (stellt zu) ve doğayı kendisi için 
üretir (stellt her). Bu üretimi (her-stellen), kendi geniş ve farklı özünde düşünmeliyiz. 
İnsan, doğa onun temsiline uymadığında, doğayı işler/sürer (bestellt). İnsan, eksikliğini 
duyduğunda, yeni şeyler üretir. Şeyler insanı rahatsız ettiğinde, insanonları yeniden 
düzenler (umstellt). Şeyler insanı planlarından uzaklaştırdığında, insan onları düzeltir 
(sich verstellt). İnsan şeyleri satmak ve kullanmak için övdüğünde, onları sergiler 
(ausstellt). İnsan kendi başarılarını vurguladığında (herausstellt) ve işinin tanıtımını 
yaptığında, kendisini teşhir eder. Çok yönlü üretimde, dünya bir durma noktasına 
(zum stehen) ve konuma (in den stand) getirilir. Açık olan, bir nesne hâline dönüşür 
ve insan-varlığına (Menschenwesen) doğru yönlendirilir. Bir nesne olarak dünyaya 
karşıt olan, meydana gelen (sich herausstellt) ve kendisini bilinçli olarak bütün bu 
üretimi savunan olarak teşhir eden insandır.

Bir şeyi kendi önüne, her şeyi göz önünde bulundurarak, bütün kurulum/üretim 
tarzlarını belirleyip ileri sürecek (ve henüz temsil edilen) bir şekilde koymak, isteme 
(will) olarak bildiğimiz davranışın temel özelliğidir. Burada isteme dediğimiz kurulum/
üretim ya da daha doğrusu nesneleştirmenin bilinçli kendini-gerçekleştirme anlamında 
kurulum/üretimdir. Arzuları içinde sessiz olan bitki ve hayvan, açık olanı kendi önlerine 
getirmediklerinden, istemezler. Onlar, temsil ettikleri bir şey ile olduğu gibi, tehlike 
ile gidemezler. Çünkü açık olanın içine kabul edilmişlerdir, saf çekim, asla onların 
nesnel ötekisi/başkası değildir. Öte yandan insan tehlike “ile” gider, çünkü o burada 
verdiğimiz anlamda isteyen varlıktır:
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...yalnızca biz,
Hâlâ, bitki ve hayvandan daha çok,
Bu tehlike “ile” gideriz, isteriz onu...

Burada verildiği anlamıyla isteme, üretilebilen nesnelerin bütünlüğü olarak dünyayı 
niyetinde, “zaten varsaymış” olan (kişinin) kendini-gerçekleştirmesidir. Bu isteme, 
onun ilk başta geniş kapsamlı sonuçları hakkında hiçbir şeyi bilmeksizin ve hatta 
bugün varolanın varlığı olarak istemeninistenen şeylerin istenmesini bilmeksizin, 
modern insanın özünü belirler. Böyle bir istemede modern insan –mevcut herşey ve 
dolayısıyla kendisi ile ilgili her ilişkide– kendisini gerçekleştiren üretici ve bu isyanı 
mutlak hâkimiyet olarak kuran biri olup çıkar. İçinde dünyanın göründüğü bütün 
nesneler kendini gerçekleştiren üretime emanet edilir, emredilir ve böylece üretim, 
buyruğuna bağımlıdır. İsteme, kendi içinde buyruğun tarzını barındırır; çünkü bilinçli 
kendini-gerçekleştirme, içinde üretim durumunun (zuständliche) ve dünya nesnelliği-
nin (gegenständliche) kendilerini mutlak ve bu nedenle tam (vollständige) bir birlik 
olarak topladıkları bir birliktir. Bu kendini-toplamada (bir araya getirmede), istencin 
buyurucu karakteri ilan edilir. Onunla birlikte, modern metafiziğin akışı içinde, epey-
dir-gizli olan, uzun zamandır varolanın varlığı olarak öz olan, istencin özü ışığa ulaşır.

Buna göre, insanın istemesi aynı zamanda kendini-gerçekleştirme biçiminde 
yalnızca, önceden herşeyi kendi çevresi içine zorlayarak, hatta herhangi bir şeyi 
araştırmadan önce olabilir. Bu isteme, hem öncesinde ve dolayısıyla hem sonrasında, 
durmaksızın kendini-gerçekleştirme üretiminin malzemesi hâline döner. Yeryüzü ve 
onun atmosferi, ham materyal hâline döner. İnsan, kendi önüne dizilen (vorgesetzt) 
hedeflere uygulanan bir insanî malzeme olur. Dünyanın bilinçli üretiminin mutlak 
kendini-gerçekleştirmesi, kayıtsız şartsız insanî buyruğun koşulu olarak kurulur; bu, 
tekniğin (technik) gizli özünün ortaya çıkma sürecidir. Yalnızca modern çağda bu, 
bütünlüğü içindeki varolanın doğruluğunun bir kaderi olarak gelişmeye başlar; buna 
karşın, yakın bir zamana kadar onun darmadağın belirişleri ve çabaları, kültür ve 
medeniyetin kapsayıcı alanına dahil edilmiştir.

Tekniğin özünün zorunlu sonuçları (folgen) olarak modern bilim ve tümüyle devlet 
de onun maiyetindendir (gefolge). Aynı durum, genel kamuoyu organizasyonuna ve 
insanların sıradan fikirlerine uygulanan yollar ve biçimler için de geçerlidir. Yalnızca 
yaşam ticari üretim ve sömürüde nesnelleştirilmez, aynı zamanda örneğin yaşam fe-
nomenlerine atom fiziğinin saldırısı da tüm gücüyle ilerler. Aslında, yaşamın özünün 
kendisi teknik üretime devredilmektir. Günümüzde insanların tam bir ciddiyetiyle, atom 
fiziği bakış açısından ve atom fiziğinin sonuçlarından, insanî özgürlük imkânlarının 
gösterildiğini görmeleri ve yeni bir değer teorisinin oluşturulması, teknik temsiliyet 
iktidarının bir işaretidir. Uzun zamandır gelişen böyle bir iktidar, bireylerin kişisel 
görüş ve kanaatler bölgesinden çok uzaklara çekilmiştir. Tekniğin öz kuvveti (die 
Wesensgewalt), insanların değerlerin yayılması yardımıyla hâlâ tekniği öğrenmeye 
çabaladıkları yerde, âdeta yakında olduğu gibi, gösterilir: Bununla birlikte onlar bu 
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çabalamalarda, yalnızca görünüşte formlar olan, kendilerinden teknik araçlar olarak 
yararlanırlar. Çünkü genelde makine kullanımı ve makinelerin üretimi tekniğin kendisi 
değildir, daha çok ham materyalin nesnelliğinde özünü kurmak için gerekli, uygun 
araçlardan biridir. Hatta bu bile, yani insanın özne (subjekt) ve dünyanın ise nesne 
(objekt) hâline döndüğü gerçeği tekniğinözünün kurulumunun (einrichtende) bir so-
nucudur, bu durumun tersinin değil.

Eğer ki Rilke açık olanı, dolu doğanın nesnesel olmayışı olarak tecrübe ederse, 
bunun tersine, isteyen insanın dünyası da kendisi için buna uygun bir şekilde, nesnel 
olarak direnmelidir. Diğer yandan, varolanın tamamlayıcı bütünlüğüne dikkat etmek, 
ilerleyen teknik fenomeninden, ipucunu anlamaktır; ki bu ipucu, tekniğin kökensel, 
oluşturucu (bildende) bir üstesinden gelmenin meydana gelebileceği bu çevreler 
yönündedir.

Bu biçimsiz (bildlosen) teknik üretim yapıları (gebilde), saf çekimin açık olanın 
önünde, kendi yolu için mücadele eder. Bir zamanlar yetişen şeyler, gitgide azalıyor. 
Artık kendilerini nesneleştirmenin karşısında gösteremiyorlar. 13 Kasım 1925 tarihli 
bir mektupta Rilke şunları yazar:

Büyük anne ve büyük babalarımız için hâlâ bir “ev”, bir “pınar” tanıdık bir kule, evet 
giysileri, ceketleri bile: Son derece daha ve son derece daha içtendir; neredeyse her şey bir 
kap (das gefäß) ki içinde insanı keşfettikleri ve onu muhafaza ettikleri ve insana kattıkları. 
Fakat şimdi, Amerikadan, boş önemsiz şeyler, sahte-şeyler, “taklit-yaşamlar” geliyor... 
Amerikalı anlamda bir evin, Amerika’dan bir elmanın ya da bir şarabın, atalarımızın özen 
ve umut kattığı ev, meyve ya da üzüm ile “hiç bir” ortak yanı yoktur...
       (Briefe aus Muzot, s. 335f.)

Fakat bu Amerikanlaşma, Nietzsche’nin metafiziği tamamlamasındaki Avrupa 
üzerine, arzu edilen modern Avrupa’nın biriktirilmiş geri tepmesidir, Nietzsche’de 
önsezilenmiş bazı alanlar, en azından başlıca varlığı isteyen isteme olarak yönet-
meye başladığı bir dünyanın kuşkululuğu mevcuttu. Bugün bizim için başlıca tehdit 
Amerika değildir; aslında tekniğin tecrübe edilmemiş özü, atalarımızı ve eşyalarını 
çoktandır tehdit etmişti. Rilke’nin düşünmesinde hâlâ önemli olan, ataların eşyalarını 
kurtarma girişimidir. Hatta daha büyük bir önsezi ile, şeylerinin şeylikleri hakkında 
neyin tartışılabilir olduğunu fark etmeliyiz. Çünkü Rilke Duino’dan daha önce 1 Mart 
1912’de şunları yazar: “Dünya kendi içine geri çekilir; şeyler, kendi açılarından, kendi 
varoluşlarını artan biçimde paranın yalpalanışı içine aktararak ve hatta kendileri için 
şimdi somut gerçekliği aşan bir tür tinsellik geliştirerek aynı şekilde hareket ederler. 
Benim başa çıkmaya çalıştığım çağda (Rilke burada ondördüncü yüzyılı kastediyor) 
para, hâlâ altın, hâlâ metal, hoş bir nesne, en kullanışlı, herşeyin en berrağıydı.”(Briefe 
aus den Jahren 1907 bis 1914, s. 213) On yıl öncesinde hâlâ, Hac Yolcuğu Kitabı’nda, 
Dua Saatleri Kitabı’nın ikinci cildinde uzağı-öngören dizeler şöyle der (Gesammelte 
Werke, cilt. II, s 245):
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Yaşlıdır dünya kralları,
Ve olmayacaktır varisleri.
Oğullar, oğlanlar olarak ölüyor,
Ve solgun kızlar verdiler,
Hastalıklı tacları şiddete.
Ayaktakımı onları küçük metal paralara öğüttü;
Dünyanın çağdaş efendisi
Genleştirir onları ateşte; makineler için
İstemesine hizmet edecek ve gürleyen;
Fakat mutluluk onların arasında değildir.
Cevher sılaya hasret. Ve arzusu
Ona kısa yaşamı öğreten
Madenî paraları ve çarkı terk etmek.
Ve fabrikalardan ve (para) kasalarından
Dönecektir geri damarlara;
Dağların girişleri
Kapanır onun ardı sıra.

Yeryüzündeki tekniğin hâkimiyetinin nesnelliği giderek daha hızlı, daha dikkat-
sizce ve bütünüyle, bir zamanlar korunduğundan dolayı, şeylerin dünyevi içeriğinin 
kendini özgürce verdiği bir yere doğru itiliyor. Efendilik, üretim sürecinde varolanı 
sadece üretilebilir olarak düzenlemez, aynı zamanda üretim ürünlerini pazar aracılı-
ğıyla dağıtır. İnsanlar hakkında neyin insanî olduğu ve şeyler hakkında neyin şeysel 
olduğu, üretimin kendini-gerçekleştirmesinde, sadece dünyayı kapsayan küresel bir 
pazar olmayan fakat aynı zamanda, isteme olarak isteme gibi, varlığın özünde pazarlar 
olarak ve dolayısıyla bütün varolanları hesaplama işi hâline getiren ki kesinlikle sayı-
ların ihtiyaç duyulmadığı, bir pazarın piyasa değerinin hesaplanmasında çözünmüştür.

Rilke’nin şiiri, insanı, isteme içinde istemenin istendiği, fakat henüz onu tecrübe 
etmemiş, isteme içinde tehlikeye atılmış varlık (wesen) olarak düşünür. Bu şekilde 
isteyerek insan, tehlikeyle birlikte öyle bir şekilde gider ki böylece yaptığı herşeyde o 
kendisini, birinin kendini öne sürmesi gibi ortaya koyar. Bu nedenle insan, hayvandan 
ya da bitkiden daha fazla tehlikeye girer. Buna göre insan, bitki ve hayvandan farklı 
bir şekilde tehlikededir.

Varlıkların (bitki ve hayvan) hiçbiri, açık olanda kabul edilmiş ve orada güvende 
olsalar bile, bilhassa korunmuş değildir. Buna karşılık insan, kendisini isteyen ola-
rak, ne sadece ne de bilhassa varolanın bütünlüğüyle korunmuş değildir, fakat o aynı 
zamanda savunmasızdır (13. dize). Temsilci ve üretici (Vor- und Herstellende) olarak 
o, yerinden edilmiş (verstellte) açık olanın önünde durur. Bu nedenle o, kendisi ve 
onun şeyleri, yalnızca artan materyal olma tehlikesine, yani yalnızca bir nesneleştirme 
fonksiyonuna, maruzdur (ausgesetzt). Kendini-gerçekleştirme (sichdurchsetzen) ni-
yetinin (vorsatz) kendisi, insanın kendi kendisini mutlak üretime (karşı) kaybedeceği, 
tehlike çevresini genişletir. İnsan özünün maruz kaldığı tehdit, bu özün kendisinden 
kaynaklanır. Fakat, bu insan özü, ona doğru olan varlığın çekişinde (bezug) bulunur. 
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Bundan dolayı kendi-istemesiyle insan, zorunlu bir anlamda, yani savunma ihtiyacı 
içinde, tehdit edilir, fakat kendi öz tarzıyla da aynı zamanda savunmasızdır.

Bu “kendi savunmasızlığımız” (13. dize), bitkiler ve hayvanların bilhassa –korun-
muş– olmamasından farklıdır, tıpkı onların “kör talihinin” insanın kendi-istemesinden 
farklı olduğu gibi. Bu farklılık sonsuz bir farklılıktır, çünkü kör talihten nesneleştirmeye 
doğru kendini-gerçekleştirmede bir geçiş yoktur. Fakat bu durum yalnızca, insanı “her 
savunmanın dışına” koymaz, aynı zamanda dünyanın nesneleştirmesini ileri sürmek 
için, artan kararlılıkla, savunma imkânını da yok eder. Dünyayı teknik bir nesne olarak 
kurmakla (aufbaut) insan, isteyerek ve tamamen, her hâlükârda kapatılmış olan, açık 
olana giden yolu engeller (sich verbaut). Birey olarak insan bunu bilsin veya bilmesin, 
istesin veya istemesin, kendini-gerçekleştiren insan, teknik hesabına çalışan biridir. O, 
yalnızca açık olanın önünde sırf dışarısından durmaz, fakat aynı zamanda dünyanın 
nesneleştirilmesi aracılığıyla bilhassa “saf çekişten” yüz çevirir. İnsan kendisini saf 
çekişten kesip ayırır (sich scheidet ab). Teknik çağındaki insan, böyle bir ayrılış (ab-
schied) içinde, açık olana karşı durur. Bu ayrılış bir yerden ayrılış değil..., fakat bir 
şeye karşı ayrılıştır...

Teknik, varolanın duyulmamış Ortasının bütün saf kuvvetleri kendisine kazan-
dırması gibi, bütün nesnellikte hüküm süren saf çekime yüz çevirmede temellenmiş 
mutlak savunmasızlığın, insanın kendini-gerçekleştirmesini oluşturulan mutlak kuru-
lumudur. Teknik üretim, ayrılışın örgütlenmesidir. Ayrılış (abschied) kelimesi, az önce 
açıklandığı anlamda, Rilke şiirinin bir başka temel kelimesidir.

O, atom bombasının ölümcül olduğu kadar, belli bir ölümcül makine değildir. 
İnsanı epeydir ölümle, gerçektende özünün ölümü ile, tehdit eden, herşeyde planlanmış 
bir kendini-gerçekleştirme mânasında, insanın katışıksız istemesinin mutlaklığıdır. 
Kendi özündeki insanı tehdit eden, huzurlu bir kurtuluş, dönüşüm, yığılma ve doğal 
enerjilerin dağıtılması aracılığıyla insanın, insan varlığının herkes için katlanılabilir 
ve genellikle mutlu edebileceğini isteme düşüncesidir. Ancak, bu huzurluluğun huzuru 
yalnızca rahatsız edilmemiş olandır, çılgınca süren kendini-gerçekleştirme huzursuzluğu 
bilinçli bir şekilde kendi üzerine geri püskürtülmüştür. İnsanı, kendi özünde tehdit eden 
şey bu üretimin tehlike olmaksızın tehlikeye atılacağı ve buna ilave olarak yalnızca 
diğer ilgilerin, belki de inanca ait olanların, geçerli kalacağı iddiasıdır –tıpkı varolanın 
bütünlüğü ile özümüzün mevcut ilişkisinin, bir ilişki ki bizi teknik isteme tarzında yönü-
müzü değiştiren ayrı bir yapıda, Grek tanrılarınının kaçışa benzer, kendini– aldatmaya 
geçiçi bir uğrak yerinden daha çok, teklif edebileceği bir ikâmetgâhda barınabileceği 
düşüncesinde olduğu gibi. Kendi özünde insanı tehdit eden teknik üretimin dünyayı, 
tam olarak bu düzen her bir “ordo”yu, yani aşamayı üretimin tekdüzeliği içinde düz-
leştirdiği anda ve böylece önceden aşamanın ve minnettarlığın varlık kökenli olduğu 
potansiyel kaynak çevresini yok ettiğinde, düzene sokacağı düşüncesidir.

Bu, yalnızca, istemenin bütünlüğü, yani tehlike olduğu gerçeği değildir; aksine 
tehlike kendini-gerçekleştirme tarzında, içinde sadece istemeye izin verilen bir dünyada, 
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istemenin kendisidir. Bu anlamda istenen isteme çoktandır mutlak buyruk üzerinedir. 
Bu karar verme ile, isteme zaten toplam örgütlenme hizmetine sunulur. Ancak, hep-
sinden öte, tekniğin kendisi, kendi özünün herhangi bir tecrübesine engel olur. Çünkü 
teknik, tamamen fark edilse bile, kendi zorunlu kaynağını geçmişe doğru düşünmek 
şöyle dursun, bilim içinde tekniğin zorunlu alanına daima erişebilmeyi önleyen bir 
türde bir bilgiyi geliştirir.

Tekniğin özü yalnızca yavaşça beliriyor. Bu gün, dünya-gecesinin saf bir teknik 
gün gibi yenilendiği gündür. Bu gün en kısa gündür. Bu en kısa gün, tek bir sonsuz 
kışla (bizi) tehdit ediyor. Şimdi, insan yalnızca savunmadan vazgeçmiyor, fakat varo-
lanın bozulmamış bütünlüğü de karanlıkta kalıyor. Kurtuluş (das Heile) kendini geri 
çekiliyor. Dünya, kurtuluş olmayana (heil-los) dönüşüyor. Bunun bir sonucu, sadece 
tanrılığın (Gottheit) izi olarak kutsal olan (das Heilige) gizlenmiyor, aksine kutsala 
giden iz, kurtuluş (das Heile) sönmüş görünüyor. Meğerki hâlâ bazı ölümlüler kurtuluş 
olmayan “olarak” kurtuluş olmayanın tehdidini görmeye yetenekli olsunlar. Onlar 
insana hücum eden tehlikeyi fark etmek zorundaydılar. Tehlike, insanın özünün var-
lığın kendisi ile ilişkisinde, üzerinde taşıdığı tehditten oluşur, fakat tesadüfî risklerden 
değil. Bu tehlike, “o” tehlikedir. O kendisini uçurum içinde bütün varolanlarla olan 
ilişkisinde gizler. Tehlikeyi görüp ortaya çıkarmak için, öncelikle uçuruma (abgrund) 
ulaşan biri olmalıdır.

Fakat tehlikenin olduğu yerde,
Kurtarıcı da büyür/boyverir.
(Hölderlin, Sämtliche Werke, cilt. IV, s. 190)15

Belki de tehlikenin olduğu “yerde”kinden farklı bir yerden gelecek herhangi bir 
kurtarma (rettung), hâlâ kutsanmamışlık (unheil) içindedir. İnsan kendi özünde teh-
likeye atıldığından, herhangi geçici bir kurtuluş, her ne kadar iyi niyetlenilmiş olsa 
da kaderi var oldukça hâlâ boş bir hiledir. Kurtarma, özlerinde dönüş olan ölümlüler 
arasından gelmelidir. Yoksunluğun yoksunluğa ve yoksunluğun uçurumuna ilk ulaşan 
ölümlüler var mıdır? Bu ölümlülerin en ölümlüleri en fazla tehlikeye giren olurdu. 
Hatta onlar, zaten bitki ve hayvandan daha fazla tehlikeye giren, kendini-gerçekleştiren 
insan varlığından (menschenwesen) daha fazla tehlikeye girerdi.

Rilke, 5. dize ve sonrasında şunları söyler:

...yalnızca biz,
Hâlâ, bitki ve hayvandan daha çok,
Bu tehlike “ile” gideriz, isteriz onu,...

15 “Patmos (Erste Niederschrift (ilk trasnkript))”, 3-4. dizeler.
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Ve Rilke aynı satırda şöyle devam eder:

...hatta bazen
Tehlikeye gireriz daha fazla (kendi çıkarımız için değil),
Yaşamın kendisinden bile, bir soluk miktarı
Daha fazla tehlikeye gireriz...

İnsan, yalnızca kendi özünde, bitkiden ve hayvandan daha fazla tehlikeye girmez. 
İnsan bazen, “yaşamın kendisinden fazla” tehlikeye girer. Burada yaşam, varlık için-
deki varolan anlamındadır: Doğa. İnsan bazen, tehlikeden daha fazla tehlikeye girer 
ve varolanın varlığındandaha fazla varolandır. Ancak varlık, varolanın dayanağıdır. 
Kendini dayanaktan daha fazla tehlikeye atan, kendini bütün dayanakların eksik 
olduğu, uçurum içinde tehlikeye atar. Fakat eğer insan tehlikede olan olarak onu iste-
yerek tehlike ile beraber giderse, o hâlde bazen daha fazla tehlikeye giren insan aynı 
zamanda daha fazla da istemelidir. Ancak bu isteme, bilinçli kendini-gerçekleştirme 
mutlaklığının ötesinde, yoğunlaşabilir mi? Hayır. O zaman, bazen daha fazla tehlikeye 
girenler yalnızca, kendi istemeleri özünden farklı olması koşuluyla, daha fazla istekli 
olabilirler. O hâlde isteme hep bir ağızdan isteme ile aynı değildir. İsteme özünden 
daha da ileri bir derecede isteyenler, isteme doğrultusunda varolanın varlığı olarak 
isteme ile daha fazla kalırlar. Onlar kendini isteme olarak gösteren varlık ile oldukça 
uyum hâlindedir. Onlar, istekli oldukça daha da fazla isteyecekler. Daha fazla istekli 
olanlar kimdir, kim daha fazla tehlikeye girer? Görünüşe göre, şiirin bu soruya belli 
bir cevabı yoktur.

Fakat yine de 8-11. satırlar, daha fazla tehlikeye girenler hakkında, olumsuzlama 
ile ve tahmini olarak, birşeyler söyler. Daha fazla tehlikeye girenler, kendi şahısları 
adına, kendi çıkarlarından tehlikeye girmezler. Onlar ne bir avantaj elde etmek için 
ne de bencillik içinde haz almak için bu işe yeltenirler. Ne de onlar, her ne kadar daha 
fazla tehlikeye girseler bile, üstün bir başarıya hak iddia ederler. Çünkü onlar yalnızca 
biraz daha fazla tehlikeye girerler: “Bir soluk miktarı kadar daha fazla tehlikeye gi-
rerler”. Onların “daha fazla” tehlikeye girmesi, kısa süren ve algılanamayan bir soluk 
kadar küçük bir şeydir. Böyle ipuçlarından kimin daha fazla tehlikeye girdiğini teşhis 
etmek mümkün değildir.

Öte yandan 10-12. satırlar, varolanın varlığının ötesinde bu tehlikenin getirdiği 
tehlikeye atılmış olandan bahseder:

...Bu, tüm korunmaların dışında, sağlar
Bize bir güvende-olma, saf kuvvetlerin yerçekiminin
Etkili olduğu yerde;

Bütün varlıklar (wesen) gibi, biz de varlık (sein) tehlikesinde yalnızca tehlikeye 
atılmış varolanlarız. Ama yine de isteyen varlıklar gibi, tehlike ile birlikte gittiğimizden, 
daha fazla tehlikedeyiz ve er ya da geç tehlikeye bırakılırız. İnsan, bilinçli kendini-
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gerçekleştirmede alıkoyduğu ve kendisini mutlak nesneleştirme ile açık olana karşı 
ayrılışta kurduğu kadar, kendisini kendi savunmasızlığına terfi ettirir.

Öte yandan, daha fazla tehlikeye giren tehlike, bizi bir güvende-olma ile donatır. 
Gerçi bu, savunmasızlığın çevresinde savunma surları inşa edilmesiyle gerçekleşmez: 
Çünkü bu durumda böyle bir savunma yalnızca onun olmadığı yerlerde kurulurdu. Bu 
amaçla, yine de üretim (Herstellen) gerekirdi. Bu ancak, açık olanın bize karşı kapandığı 
nesneleştirmede mümkündür. Daha fazla tehlikeye giren tehlike bir savunma üretmez. 
Ancak, bizi bir güvende-olma ile donatır. Güvende olma, “securus, sine cura”, yani 
kaygısız olma anlamındadır. Kaygı burada, yollar boyunca ve mutlak üretim aracılı-
ğıyla, bilinçli kendini-gerçekleştirmenin doğasına sahiptir. Özümüzü bilhassa üretim 
ve buyruk alanında, faydalanma ve savunma alanında kurmadığımızda, bu kaygıdan 
yoksunuzdur. Yalnızca ne savunmasızlığı dikkate almadığımızda ne de istemede or-
taya çıkan bir savunmaya güvenmediğimizde güvendeyizdir. Güvende-olma, yalnızca 
nesneleştirilmiş açık olana yüz çevirme dışında, yalnızca “bütün savunmalar dışında”, 
saf çekime karşı ayrılış dışında bulunur. Bu, her şeyi engel olunmamış içine çeken 
her çekmenin duyulmamış odağıdır ve her şeyi odağa çeker. Bu odak, saf kuvvetlerin 
yerçekiminin etkili olduğu “orası”dır. Bu güvende-olma, bütün çekiminçekim-bağında 
sükunet içinde korunur.

Daha fazla istekli olduğu için, her kendini-gerçekleştirmeden daha çok isteyen 
daha fazla tehlikeye giren tehlike, bize açık olanda bir güvende-olma “oluşturur”. 
Oluşturma (schaffen) şu anlama gelir: yaratma/geri alma (schöpfen). Bir kaynaktan geri 
alma, ortaya çıkanı içeri alma ve alınmış olanı uzağa götürme anlamına gelir. İsteyen 
istemenin daha fazla tehlikeye giren tehlikesi, hiçbir şeyi imal etmez. O, alınmış olanı 
alır ve verir. Doluluğu içinde almış olduğunun farkına vararak uzağa götürür. Daha 
fazla tehlikeye giren tehlike tamamlar, fakat üretmez. Yalnız daha fazla tehlikeye giren 
bir tehlike, istekli olduğu sürece, alarak tamamlayabilir.

12-16. satırlar daha fazla tehlikeye giren tehlikeyi oluşturanı, savunma dışına 
çıkmayı göze alan ve bizi orada bir güvende-olmaya götüren tehlikeyi kuşatır. Hiç 
bir şekilde bu, bilinçli kendini-gerçekleştirmeyle birlikte olan savunmasızlığı ortadan 
kaldırmaz. İnsanın özü, varolanın nesneleştirilmesine daldığı sürece, o, varolanlar 
arasında savunmasız kalır. İşte bu şekilde savunmasız kalan insan tabiki, yoksunluk 
içinde, savunma çekimine kapılmış ve böylece savunmanın içindedir. Öte yandan 
güvende-olma, her tür savunma ilişkisinin dışında “bütün savunmalar dışında”dır.

Bu yüzden, öyle görünür ki güvende-olma ve bizim güvende-olmaya ulaşmamız, 
bütün savunma ve savunmasızlık ilişkilerini yüz üstü bırakan bir tehlike gerektirir. 
Ancak bu, sadece böyle görünür. Aslında, (olayı) bütün çekimlerin/çekmelerin kapan-
masından düşündüğümüzde sonunda, yani öncesinde savunmasız kendini-gerçekleştiren 
kaygıdan bizi kurtaranı öğreniriz (12f. satırlar):
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...nihayetinde bizi kurtaran
Kendi savunmasızlığımızdır...

Yalnızca açık olanın güvenliğe (Geborgenheit) gücü yetiyorsa ve savunmasızlık 
açık olana karşı devamlı bir ayrılıştan oluşuyorsa, savunmasızlık bizi emniyete nasıl 
kavuşturabilir (bergen)? Savunmasızlık, yalnızca açık olana karşı yüz çevirme tersi-
ne döndüğünde, yani açık olana dönüldüğünde- ve onun içine dönüldüğünde (bizi) 
koruyabilir. Bundan dolayı tersine, savunmasızlık bizi kurtarandır. Burada güvenliğe 
kavuşturma, bir yandan, ayrılışın tersine dönmesini tamamlama ve öte yandan da belli 
bir şekilde savunmasızlığın kendisinin güvende-olmaya muktedir olması anlamındadır. 
Bizi kurtaran:

kendi savunmasızlığımızdır ve gözdağı verdiğini görerek
Onu açık olana döndürdük...

“Ve” bizi, bu hayret verici şeyin nasıl mümkün olduğunu anlatan açıklamaya gö-
türür, yani savunmasızlığımız, savunmanın dışında, bizi bir güvende-olmaya gönderir. 
Şüphesiz savunmasızlık, bizim onu her seferinde, onun belli bir durumda tehdit ettiği 
zaman, döndürmemizle hiçbir şeyi asla kurtarmaz. Savunmasızlık yalnızca biz zaten 
ona döndüysek kurtarır. Rilke, “biz onu açık olanda döndürdük” der. Onu döndürerek, 
dikkate değer bir tersine döndürme durumu oluşur. Bu dönüşte dikkate değer olan, bizi 
tehdit eden olarak savunmasızlığı görüşümüzdür. Yalnızca böyle bir görme, tehlikeyi 
görür. O, savunmasızlığı, özümüzü açık olana ait oluşun kaybıyla tehdit eden olarak 
görür. Dönmüş olma, görmüş olmaya dayanmalıdır. O zaman savunmasızlık “açık ola-
na” döner. Özümüz için bir tehlike olarak tehlikeyi görerek, açık olana yüz çevirmenin 
tersine dönüşünü tamamlamış olmalıyız. Bu, şu anlama gelir: Açık olanın kendisi, 
kendisini, bizim savunmasızlığı ona döndüreceğimiz şekilde bize meyilli olmalıdır:

Çünkü, bir yerde, en geniş alanda
Yasanın bize dokunduğu yerde, ona evet demek için.

En geniş alan nedir? Muhtemelen Rilke, açık olanı düşünüyordur ve hatta belli bir 
açıdan. En geniş alan, mevcut olan herşeyi kuşatır. Kuşatmak, bütün varolanlar etra-
fında, böylece aslında birleştirenin birliğinde, varolanın varlığını birleştirmektir. Fakat 
“varolan (seiend)” neye denir? Doğrudur ki şair, bütünlüğü içindeki varolanı “doğa”, 
“yaşam”, “açık olan”, “tüm çekim” adıyla çağırır. Hatta o, bu geleneksel metafizik 
dilini takip ederek, bu daireyi varolanın bütünlüğü olarak adlandırır: “varlık”. Fakat 
hâlâ, hangi özün varlığa ait olduğunu deneyimlemeyiz. Ancak Rilke, varlığı, herşeyi 
tehlikeye sokan tehlike diye adlandırdığında, onun hakkında bir şey söylenmemiş midir? 
Kesinlikle. Bu yüzden, bu adlandırmayı gerisin geri varolanın varlığının modern özü 
içinde, istemenin istemesi içinde düşünmeye çalıştık. Fakat şimdi bu en geniş alan 
hakkında konuşmanın, biz onu varolanın bütünlüğü olarak düşünmeye çalıştığımızda 
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ve varolanın varlığı olarak kuşattığımızda bize söyleyecek net hiç bir şeyi yoktur.
Düşündüğümüz zaman, aslında varolanın varlığının, kuşatan açısından zaten 

düşünülmüş olduğu doğrudur. Bununla beraber, varlığın küreselliği (Sphärische) 
hakkındaki düşünmemiz çok basittir ve zaten varolanın varlığının başlangıçta nasıl 
özünü sürdürdüğünü (wesen) sormadıysak ve deneyimlemediysek, her zaman yüzeysel 
olacaktır. Ἐόντα (eonta)’nın, varolanın, bütünlüğü içindeki varolana, ἐόν (eon)’una, 
Ἕν (hen) denir, yani birleyen bir, birleştiren birlik. Ancak, varlığın temel bir özelliği 
olarak bu kapsayan birlik nedir? Varlık (Sein) nedir? Ἐόν (eon), varolan (seiend) şu 
anlama gelir: Özünü sürdüren (anwesend), yani tam olarak gizlenmemişlikte özünü 
sürdüren. Ancak varlıkta (Anwesen) gizlenmemişlikten geleni gösteren gizli olan ki bu 
şekilde özünü sürdürene izin veren, vardır. Fakat gerçekte özünü sürdüren (anwesend) 
Anwesen’in kendisidir ki bu kendi Ortasında her yerde aynı ve kendi ortası olarak, 
küre olandır. O zaman küresellik, etrafını saran bir kuşatmada temellenmez, aksine ışık 
saçarak özünü sürdürende, saklamayanda temellenir. Birliğin küreselliği ve birliğin 
kendisi gizlenmeyen, içinde özünü sürdürenin yanında bulunabildiği, bir aydınlanma 
karakterini taşır. İşte bu yüzden Parmenides ἐόν (eon)’u, özünü sürdürenin özünü 
sürdürmekliği, εὒκυκλοςσφαίρη (eukyklos sphaire) diye adlandırır (8. fragman, 43. 
satır, Diels’de, Fragmente der Vorsokratiker). Bu çok yönlü küre (Kugel), gizlenmeyen-
aydınlatma birliği anlamında, varolanın varlığı olarak düşünülmelidir. Bu şekilde, her 
yerde birleştiren birlik, onu aydınlatan küre olarak çağırmamıza izin verir, ki bu küre 
kapsamaz, aksine aydınlatarak kendisini var olma içine bırakır. Varlığın küresini ve 
varlık küresinin küreselliğini nesne olarak asla temsil etmemeliyiz. Pek o hâlde nesnel 
olmayarak mı temsil etmeliyiz? Hayır; bu yalnızca bir ifadenin arkasından kaçamak 
yapmak olurdu. Küresellik, gizlenmeyen özünü sürdürmeklik anlamında, başlangıçsal 
varlığın özü açısından düşünülmelidir.

Peki Rilke’nin en geniş alan hakkındaki ifadesi, bu varlık küreselliğini mi kas-
tediyor? Böyle bir yorumlama için sadece bir dayanaktan değil, fakat aynı zamanda 
tehlikenin (isteme) tamamen bu tanımlamaya karşı gelmesinden dolayı Rilke’nin-
varolanın varlığı tanımlamasından da yoksunuz. Bununla beraber Rilke kendisi, bir 
noktada “varlık küresinden” bahseder ve bunu, en geniş alan yorumlanmasını doğrudan 
doğruya ilgilendiren bir bağlam içinde yapar. Epiphany’e (6 Ocak) 1923’te bir mek-
tubunda (bkz. Insel-Ahnanach aus das Jahr, 1938 sf. 109) şunları yazar: “...tıpkı ay 
gibi, yaşamın da muhakkak bizden sürekli olarak yüz çevirdiği, zıddı olmayan, fakat 
onu mükemmelliğe doğru, tam ölçüye doğru, gerçeğe doğru, tüm ve tam küreye ve 
‘varlığın’ küresine tamamlayan bir yanı vardır.” Nesnel olarak sunulan göksel cisim-
lere mecazi göndermeyi zorlamamamız gerekmesine rağmen, şu açık kalır ki Rilke, 
aydınlatıcı-birleştirici Anwesen anlamında varlık perspektifinden küreselliği düşün-
müyor, aksine bütün yanlarından tam ölçüleri anlamında varolanlar perspfektifinden 
düşünüyor. Burada Rilke’nin varlık küresi yani, bütünlükleri içindeki varolanların 
küresi dediği, sınır olmadan birbirleri içine taşan ve böylece birbirlerine doğru hareket 
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eden saf kuvvetlerin kapanışı olarak, açık olandır. En geniş alan, çekimin tüm çekimi-
nin bütünlüğüdür. Bu en geniş daireye, en güçlü merkez (Zentrum), saf yerçekiminin 
“duyulmamış Ortası” karşılık gelir.

Savunmasızlığı, açık olan içine döndürmek demek: En geniş alan içinde savun-
masızlığa “evet demektir”. Böyle bir olumlama yalnızca her açıdan alanın bütünlü-
ğünün yalnızca tam ölçüde değil fakat eşit ölçüde olduğunda mümkün olur ve çoktan 
önümüze uzanır ve bunu müteakip “positum” gelir. Buna, asla olumsuzlama değil, 
yalnızca olumlama (Position) karşılık gelir. Hatta bizden yüz çeviren yaşamın bölümleri 
bile, varlık içinde olmaları koşuluyla, olumlu bir şekilde alınmalıdır. 13 Kasım 1925 
tarihli yukarda bahsi geçen mektup şunları söyler: “Ölüm, bizim tarafımızdan ışıksız 
bırakılmış,bizden yüz çeviren yaşam bölümüdür.” (Briefe aus Muzot, s. 332) Ölüm ve 
ölüler krallığı, öte taraf olarak, varolanın bütünlüğüne aittir. Bu diyar, “öteki çekimdir”, 
yani açık olanın tüm çekiminin öteki tarafıdır, orada öyle diyarlar ve yerler vardır ki 
onlar bize yüz çevirdiklerinden, olumsuz bir şeymiş gibi görünürler, fakat onlar eğer 
biz varolanın en geniş alanını düşünürsek öyle birşey değildirler.

Savunmasızlık dahil, açık olandan saf çekime karşı ayrılış olarak görünme, olumsuz 
bir şeymiş gibi görülür. Nesneleştirmenin ayrılan kendini-gerçekleştirmesi, her yerde 
üretilmiş nesnelerin sürekliliğini amaçlar; yalnızca bu sürekliliğin bir varlık olarak 
ve pozitif sayılmasına izin verir. Teknik nesneleştirmenin kendini-gerçekleştirmesi, 
ölümün sürekli olumsuzlanmasıdır. Bu olumsuzlama ile ölümün kendisi olumsuz bir 
şey olur: Değişkenliğin ve geçersizliğin arketipi olur. Ancak, savunmasızlığı açık olana 
döndürdüğümüzde, onu varolanın en geniş alanına, yalnızca savunmasızlığı onaylaya-
bildiğimiz içinde, döndürürüz. Açık olana döndürme, var olanı negatif olarak okumayı 
reddetmedir. Fakat daha fazla varolan (seinender), ve bu nedenle, modernlerin onu 
düşündüğü gibi, ölümden daha kesin olan nedir? Yukarıda bahsi geçen 6 Ocak 1923 
tarihli mektup der ki, “olumsuzlama olmaksızın ‘ölüm’ kelimesini okumak” yerindedir.

Savunmasızlığımızı bu şekilde açık olana döndürdüğümüzde, o zaman onu kendi 
özünde en geniş alana doğru bir meyletme içine yani, tüm çekime karşı ayrılış olarak 
tersine çeviririz. Geriye, bu şekilde tersine çevrilmiş olanı yalnızca olumlamak kalır. 
Ama yine de bu olumlama hayırı, bir evete çevirme anlamına gelmez, aksine pozitifi, 
önümüzde uzanan (Vorliegende) ve Anwesende olarak kabul etmektir. Bu, “yasanın 
bize dokunduğu yerde” en geniş alan içinde tersine dönmüş savunmasızlığa izin verdi-
ğimizde meydana gelir. Rilke şunu demez: Bir yasa. O, bu nedenle bir kuralı kastetmez. 
O, “bize dokunanı” aklından geçirir. Peki biz kimiz? Bizler, bilinçli kendini-gerçekleş-
tirme tarzında, isteyen, dünyayı nesne olarak kuran kişileriz. En geniş alan tarafından 
dokunulduğumuzda, o zaman bu dokunma özümüzü ilgilendirir. Dokunmak, harekete 
geçirmek anlamındadır. Özümüz harekete geçirilir. Kımıldatıldığımızda, istememiz 
sarsılır, böylece ancak o zaman istemenin özü aydınlığa çıkar ve harekete geçirilir. 
Ancak o zaman isteyerek bir isteme mümkün olur.
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Yine de en geniş alan tarafından doğruca bize dokunan nedir? Dünyayı nesneleş-
tirmeyi olağan istemede, engellenen ve kendimiz tarafından bizden geri çekilen nedir? 
Bu, öteki çekimdir: Ölüm. Özleri içinde ölümlülere dokunan ölümdür ve böylece onları 
yaşamın diğer bölümüne giden yola ve böylece saf çekimin bütünlüğüne yerleştirir. İşte 
bu şekilde ölüm, zaten yerleştirilmiş olanın bütünlüğü içine, tüm çekimin “positum”u 
içinde bir araya getirir. Bu yerleştirme (setzen) aracılığıyla bir araya getirmeyle, tıpkı 
dağ sırasının (gebirg) kendi bağının (gezüges) bütünlüğü içinde dağları (berge) bir araya 
getirmesi gibi, ölümyasa (ge-setz) olur. En geniş alandan yasanın bize dokunduğu yer, 
tersine çevrilmiş savunmasızlığı olumlu olarak varolanın bütünlüğü içine aldığımız 
yerdir. Bu şekilde çevrilmiş savunmasızlık, sonunda bütün savunmaların dışında, açık 
olanda bizi kurtarır. Peki bu dönüş hâlâ nasıl mümkündür? Peki açık olana karşı yola 
çıkan yüz çevirmenin (abkehr) tersine dönmesi (umkehrung) ne şekilde meydana 
gelir? Muhtemelen yalnızca şu şekilde: Bu tersine dönme ilk önce bizi en geniş alana 
doğru döndürür (zukehrt) ve kendi özümüzde, bizim onun içine girmemize (einkehren) 
izin verir. Güvende olmanın diyarı öncelikle bize gösterilmelidir; tersine dönmenin 
potansiyel alanı olarak önceden ulaşılabilir olmalıdır. Ancak, bize güvende olmayı 
ve onunla birlikte genel olarak kesinlik ölçüsünü getiren, bazen yaşamın kendisinden 
daha fazla tehlikeye giren tehlikedir.

Fakat bu daha fazla tehlikeye giren tehlike kendisini orada burada savunmasızlı-
ğımızla meşgul etmez. O, şu veya bu şekilde dünyanın nesneleştirilmesinin düzenlen-
mesine yeltenmez. Aksine, savunmasızlığı bu şekilde döndürür. Daha fazla tehlikeye 
giren tehlike aslında, savunmasızlığı kendi diyarına getirir.

Bilinçli kendini-gerçekleştirmede temellenen, nesneleştirme ile oluşuyorsa, savun-
masızlığın özü nedir? Dünyanın nesneleşmesi (gegenständige), temsili üretimde daimi 
(ständig) olur. Bu temsil etme bir takdim/sunum gerçekleştirir (präsentieren). Ancak 
sunulan (präsente), hesaplama doğasına sahip bir temsil etmede sunulur/takdim edilir. 
Bu sunma/takdim etmenin, görülebilir olandan (anschauliches) haberi yoktur. Şeylerde 
görülebilir olan, duyusal görüye (anschauung) yöneltmeyi teklif ettikleri resim, gitgide 
azalır. Hesaplayan üretim “imgesiz bir eylem”dir (Dokuzuncu Ağıt). Görülebilir olan 
imge (bild) ile yüzleşen bilinçli kendini-gerçekleştirme, kendi tasarısında, yalnızca 
hesaplanmış oluşumlar (gebilde) temelinde bir düzen yerleştirir. Dünya, yapay olu-
şumların nesnelliği içine girdiğinde, duyumsanamaz, görünemez içine yerleştirilir. Bu 
nesnelliğin daimiliği (das ständige) kendi var olmasını, yaptığı faaliyet “res cogitans”a 
yani bilince ait, bir yerleştirmeye borçludur. Nesnelerin nesnellik küresi (Sphäre) bilinç 
içinde kalır. Nesnelliğin görünmezliği, bilincin içkiniçeriğineaittir.

Ancak, eğer savunmasızlık açık olana karşı bir ayrılış ise ve eğer ayrılış her şeye 
rağmen görünmezliğe ait nesneleştirmeye ve hesaplayan bilincin içeriğine dayanıyorsa, 
o hâlde savunmasızlığın öz alanı bilincin içeriği ve görünmezliğidir.

Bununla birlikte, eğer açık olan içinde savunmasızlığın ters dönmesi, önceden 
savunmasızlığın özünü ilgilendiriyorsa, o hâlde savunmasızlığın tersine çevirmesi, 
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bilincin tersine çevirmesidir ya da daha doğrusu bilincin alanı “içindedir.” Görün-
mezin ve içe doğru olanın alanı, savunmasızlığın özünü belirler, fakat aynı zamanda 
savunmasızlığın en geniş alan hâline dönüşünü de belirler. Sonuç olarak, kendi olan 
şeyi/özünü bulmak için, aslında içe doğru ve görünmez olan kendisini bu en görünmez 
görünmezliğe ve en içe doğru olan içeriğe döndürmelidir. Modern metafizikte, görün-
mez içe doğru olanın alanı, hesaplanmış nesnelerin varolma alanı olarak tanımlanır. 
Descartes, “ego cogito”nun bilinci olarak bu alanı tanımladı.

Descartes ile aşağı yukarı aynı zamanda Pascal, hesaplayan aklın mantığına 
karşılık kalbin mantığını keşfetti. Kalp alanının içeriği ve görünmezliği, yalnızca he-
saplayantasarımın içinden daha içe doğru ve dolayısıyla daha görünmez değil, fakat 
aynı zamanda basit bir biçimde üretilmiş nesneler alanından da öteye ulaşır. Yalnızca 
kalbin görünmeyen en iç kısmında insan, aşık olunacak olana doğru yönelir: Ecdada, 
ölüye, çocukluğa, gelenlere. Bütün bunlar, şimdi tamamlayıcı çekimin varolma alanı 
olduğu gösterilen, en geniş alana aittirler. İtiraf etmek gerekir ki tıpkı hesaplanan 
üretimin geleneksel bilincinde olduğu gibi, bu varolma da bir içkinlik varolmasıdır. 
Ancak, olağandışı bilinç içi, içinde herşeyin bizim için hesaplamanın numaralandır-
masının (zahlhafte) ötesinde olan, bu engellerden azat olmuş ve yasaklanmamış açık 
olanın bütünlüğü içine taşabilen iç alan olarak kalır. Bu taşma fazlaca (überzählige), 
varolması açısından, kalbin içinde ve görünmezliğinde ortaya çıkar. Dokuzuncu Ağıt’ın, 
insanın açık olana ait olduğu şarkısını söyleyen, son sözleri şunu iletir: “Hesaplamanın 
ötesindeki Dasein kalbimde ortaya çıkar.”

Varolanın en geniş alanı, kalbin iç alanında takdim edilir. Dünyanın bütünlülüğü, 
özünde eşit her çekimde, buraya bir takdimi ulaştırır. Rilke böylesi takdime, metafizi-
ğin dilinde söylersek, “dasein” adını verir. Dünyanın tüm sunumu en geniş anlamıyla 
“dünyevi dasein”dır. Bu, açık olanın bir başka ismidir; bu başka isim, hesaplayan 
bilincin içkinliğinden, açık olanın kendisini ve açık olana karşı, temsil eden-üreten 
yüzçevirmenin tersine dönmesi anlamına gelen kalbin iç alanının içini düşünme ile 
ortaya çıkar. Bu nedenle dünyevi dasein’ın kalbin iç alanına “dünya iç mekânı” denir. 
Burada “dünyevi (Welthisch)” kelimesi varolanın bütünlüğü anlamına gelir.

Rilke, 11 Ağustos 1924’de Muzot’tan bir mektubunda şunları yazar:

‘dışarı’nın olduğu gibi yayılmış, bütün yıldız mesafeleri ile o, evrenin genişliğinin kendi-
sinde neredeyse ölçülemez olma ihtiyacını bile duymayan içeriğimizin derinlik boyutuyla 
neredeyse hiç mukayese kabul etmez. Yani eğer ölü, yani eğer gelecektekiler bir mes-
kene muhtaç olursa, hangi sığınak onlara bu hayali mekândan daha keyifli ve daha çok 
sunulurdu? Giderek bana öyle görünüyor ki sanki alışılagelmiş bilincimiz, temeli bizde 
(ve bir anlamda altımızda) öyle büyük bir alana yayılan bir piramidin tepesinde yaşar ve 
kendimizi onun içine inmeye daha yetkili buldukça, daha genel olarak maddi, dünyevi 
(en geniş anlamda) varoluş, gerçekleri, zamandan ve mekândan bağımsız gerçekler içine 
dâhil olmuş görünürüz.
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Ancak, dünya nesnelliği hâlâ, zaman ve mekâna hesaplamak için miktar(lar) 
olarak muamele eden temsilde hesaplanmalıdır ve zamanın özü kadar mekânın özü 
kadar az bilebilir. Hatta Rilke bile dünyanın iç mekânının mekânsallığını daha fazla 
düşünmede başarısız olur ne de dünyanın iç mekânının, nihayetinde dünyevi varoluş için 
bir ikametgâh sağladığından, bu varoluşu ile,gerekli zaman gerekli mekân ile birlikte 
bir zamansallığı içinde o zaman-mekânın özgün birliğini biçimlendirip biçimlendir-
mediğini, hatta aracılığıyla varlığın kendisinin öz olduğunu, sormaya başlamaz bile.

Ancak Rilke’nin modern metafiziğin küreselliği içinde (yani, iç ve görünmez var 
olmanın alanı olarak öznellik alanı içinde) yapmaya çalıştığı, kendini-gerçekleştiren 
insan özü tarafından ortaya konan savunmasızlığı, öyle bir şekilde, savunmasızlığın 
kendisinin bizi, en iç ve en görünmez, dünyanın en geniş iç mekân alanında koruduğu-
nu anlamaktır. Bu şekilde savunmasızlık bizi emniyete götürür. İç ve görünmez olan, 
kendi özüne, açık olana yüz çevirmenin tersine dönmesini verir. Tersine dönme, iç’in 
içine doğrulur. Bu sebeple, bilincin tersine dönmesi, temsil nesnelerinin içkinliğinin 
bir belleği, kalbin alanı içinde iç’i varoluş hâline getirme olur.

İnsan, bilinçli kendini-gerçekleştirme içinde özümsendiği sürece, savunmasız 
olan yalnızca kendisi değil, fakat aynı zamanda nesne olduklarından dolayı şeylerde 
savunmasızdır. Bu noktada, şeylerin iç’e ve görünmeze doğru bir başka dönüşümün 
daha olduğu doğrudur. Ancak bu dönüşüm, şeylerin zaafı/zayıflığı yerine hesaplanmış 
nesnelerin düzmece yapılarını kullanır. Ne kadar hızlı tüketilirlerse, onları daha hızlı ve 
daha rahat bir şekilde değiştirmek o kadar gerekli olur. Nesnel şeylere dair süregelen 
şey, onların, kendi dünyalarındaki, kendilerine-dayanmaları değildir. Yalnızca tüketim 
nesneleri olarak üretilmiş şeylere dair kalıcı olan ise onların yedek (ersatz) olmalarıdır.

Nasıl ki nesnelliğin üstünlüğü içinde bilindik şeylerin solması ve gözden kay-
bolması savunmasızlığımızın bir parçasıdır, özümüzün güvende olması da şeylerin 
salt nesnelliğinden kurtarılmayı gerektirir. Şeylerin kurtuluşu, tüm çekimin en geniş 
alanı içinde kendilerine dayanabilmede, yani kısıtlanmaksızın birbirine dayanmada 
yatar. Belki de savunmasızlığımızın dünyevi dasein’a, dünya iç mekânında fiili olarak 
dönüşümü, bizim, zayıf olanı ve dolayısıyla yalnızca üretici bilincin içeriğinden ve 
görünmezliğinden nesnel şeylerin geçici niteliğini ve kalbin alanının gerçek iç’i içine 
ve onun orada görünmez biçimde yükselmesine izin vermemizle başlamak zorundadır. 
Bu doğrultuda 13 Kasım 1925 tarihli mektup şöyle söyler (Briefe aus Muzot, s. 335):

...ödevimiz şudur, bu geçici, zayıf dünyayı öyle derinden, öyle acı ve tutkuyla etkilemek, 
öyle ki özü bizimle “görünmez bir şekilde” ayağa kalksın. Bizler görünmez olanın arıla-
rıyız. “Nous butinons éperdument le miel du visible, pour accumuler dans la grande ruche 
d’or de l’Invisible.” (Görünür olanın balını, Görünmezin büyük altın kovanında muhafaza 
etmek için, sürekli toplarız.)

Bellek (erinnerung), yalnızca olumluyu isteyen özümüzü ve nesnesini, kalp ala-
nının en iç görünmezliğine dönüştürür. O zaman burada herşey içeriye doğru olur: 
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Herşey yalnızca bu gerçek bilinç içeriğine doğru dönmüş, fakat aynı zamanda bu iç 
içinde bir şey kendisini bizim için bir başka şeye sınır olmaksızın dönüştürür. Dünya 
iç alanının içe doğruluğu, açık olanı bizim için açar (unbar/entschränkt). Yalnızca biz 
neyi içerde (inwendig) saklarsak böylelikle (onu) ezbere (par coeur) biliriz. Bu içeri-
de-olmakta özgürüzdür, yalnızca bizi koruyormuş görünen ve bu şekilde etrafımıza 
yerleşen nesneler bağıntısının dışındayızdır. Dünya iç mekânının içerde-olmaklığında 
bütün savunmaların dışında bir güvende-olma vardır.

Böylece başından beri sorduğumuz soru bilincin zaten-içkin nesnelliğinin, bu 
belleğinin kalbin en içinde nasıl olabileceğidir. Bu bir iç-erik ve görünmez olanın 
meselesidir. Çünkü nerede hatırlandığının yanısıra, hatırlanan da böyle bir özdendir. 
Bellek, ayrılışı, varış hâline, açık olanın en geniş alanı hâline çevirir. Ölümlüler ara-
sında bu tersine çeviren belleğin yaptığını kim yapabilir?

Kuşkusuz şiir, özümüzün güvende-olmasının bize insanların “hatta bazen yaşa-
mın yaptığından, bir soluk miktarı kadar... daha fazla tehlikeye girdiği” gerçeği ile 
getirileceğini söyler.

Bu daha fazla tehlikeye girenler, neyi tehlikeye atarlar? Öyle görünüyor ki şiir 
cevap konusunda sessizdir. Bu nedenle şiiri düşünceli bir şekilde karşılayacağız ve 
yardım için başka şiirler kullanacağız.

Soruyu soruyoruz: Başka ne tehlikeye atılabilir, yaşamın kendisinden daha fazla 
ne tehlikeye girer, yani, tehlikenin kendisinden daha fazla, yani varolanın varlığından 
daha fazla kim/ne tehlikeye girer? Her bir durumda ve her açıdan tehlikeye atılmış 
olanın bütün varolanı, varolan olduklarından dolayı, etkileyecek türde olmalıdır. Varlık 
böyle bir türdür; yani ötekiler arasında belirli bir tür değil, fakat bu şekilde varolanın 
bir tarzıdır.

Eğer varlık bir varolanın eşsizliği ise, varlığın ötesine gitmek nasıl mümkündür? 
Yalnızca varlığın kendisi aracılığıyla, yalnızca kendi aracılığıyla ya da daha doğrusu 
özellikle kendisi içine geldiği bir şekilde. O zaman varlık, kesinlikle kendi ötesine giden 
eşsizlik olurdu (transendent kesinlikle). Ancak, bu aşma başkasına kadar ulaşmaz ve 
onu aşmaz, daha ziyade kendisini aşar ve hakikatinin özüne geri döner. Varlık, kendisi 
bu geçidi geçer ve kendisi, kendinin ölçüsüdür.

Bunu düşünerek, varlığın kendisinde bir “daha fazlanın” ona ait olduğunu de-
neyimleriz ve orada, yani varlığın tehlike olarak düşünüldüğü yerde, eğer varlığı her 
zaman yaptığımız gibi varolanlar temelinde temsil ediyorsak, varlığın kendisinde daha 
fazla tehlikeye girenin hüküm sürebildiğinin mümkünatını görürüz. Varlık, kendisi 
olarak, sözcükte özünü sürdürmesiyle sınırları belirlenmiş (bezirkt, τέμνειν tempein, 
tempus) kendi bölgesini (Bezirk) çizer. Dil bölgedir (templum), yani varlığın evidir. 
Dilin özü ne, anlamda tükenmiştir ne de o, yalnızca bir semboller ve parolalar me-
selesidir. Dil varlığın evi olduğundan, bu ev aracılığıyla sürekli varolanlara ulaşırız. 
Eğer ki kaynağa gidersek, ormandan gidersek, bu sözcükleri yüksek sesle dile getir-
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mesek ve hatta dile dair düşüncelere sahip olmasak bile, biz zaten “kaynak” sözcüğü 
aracılığıyla, “orman” sözcüğü aracılığıyla gidiyoruzdur. Varlığın mabedi açısından 
düşündüğümüzde, neyi tehlikeye attıklarını, varolanın varlığından daha fazla tehlikeye 
girenleri tasavvur edebiliriz. Onlar varlığın bölgesini tehlikeye atarlar. Dili tehlikeye 
atarlar. Bütün varolanlar, bilincin nesneleri ve kalbin şeyleri, kendini-gerçekleştiren 
insanlar ve daha fazla tehlikeye giren insanlar, bütün varlıklar, hepsi kendi tarzında 
dilin bölgesindedirler. İşte bu yüzden “yalnızca bu bölgede”, ki öyle bir yer varsa, 
nesnelerin alanından (bereich) ve onların kalp mekânının (herzraum) en içindeki 
temsilinden, (tersine) dönüşün farkına varılabilir.

Rilke’nin şiiri için, varolanın varlığı metafiziksel açıdan bilinçte, temsil doğ-
rultusunda kalan dünyevi bir var olma olarak belirlenir, bunun hesaplayıcı temsilin 
içkinliği karakterine sahip olup olmadığı ya da açık olana içe doğru bir dönüş, kalp 
ile mümkün olmuştur.

Takdim etmenin bütün alanı (Sphäre) şimdi söylemede sunulur. Üretimin nesnel-
liği, hesaplayıcı önermelerin ifadesinde ve önermeden önermeye devam eden aklın 
teoremlerinde bulunur. Kendini-gerçekleştiren savunmasızlık diyarı akıl ile yönetilir. 
Yalnızca akıl kendi söylemi için özel bir kurallar sistemi kurmuş değil, çünkü λόγος 
(logos) açıklayıcı olarak beyan eder, fakat aynı zamanda aklın mantığının kendisi, 
nesnellik içinde bilinçli kendini-gerçekleştirmenin otoritesini organize eder. Nesnel 
temsilin tersine dönmesinde, kalbin mantığı belleğin söylemine karşılık gelir. Metafizik 
açıdan belirlenmiş her iki diyarda da mantık hüküm sürer, çünkü bellek, savunmasız-
lığın kendisinden ve bütün savunmaların dışında bir güvende-olma ortaya koyar. Bu 
emniyete getirme, dile sahip varlık olarak insanı ilgilendirir. İşte bu şekilde insan varlık 
içinde metafiziksel açıdan damgalanmış olarak dile sahiptir (hat), insan önceden dili 
kabul eder ve yalnızca bir sahiplik (habe) olarak ve böylece temsil ve davranış için 
bir vesile olarak onu kabul eder. Bu yüzden λόγος (logos), bir araç olarak söylersek, 
mantık tarafından düzenlenmeye muhtaçtır. Yalnızca metafizik içinde mantık vardır.

Ancak, güvende-olma ortaya konulduğunda, insan tüm dünya iç mekânın yasasıyla 
etkilendiğinde, kendi özünde, kendisi isteyen biri olarak, kendisi zaten söyleyen olması 
gerçeği ile müteessir olur. Bununla beraber bir güvende-olmanın ortaya konulması, daha 
fazla tehlikeye giren kişilerden geldiğinden, onlar bunu dil ile tehlikeye atmalıdırlar. 
Daha fazla tehlikeye girenler söylemeyi tehlikeye atanlardır. Ancak eğer bu tehlikeye 
atma bölgesi, dil, varlığın ötesinde ve dışında onun doğasından başka hiçbir şeyin 
var olamayacağı özgün bir biçimde, varlığa ait ise, konuşması gerekenler aracılığıyla 
söylenen söylenmesi gereken nerededir? Onların sözü, savunmasızlığımızı dünya iç 
alanının görünmezliğine çeviren bilincin tersine dönmesinin hatırlanmasını ilgilendirir. 
Tersine dönmeyi ilgilendirdiğinden, eğer tersine dönme kurtarıcı birlik olarak meydana 
geldiyse, onların sözü yalnızca her iki diyardan bahsetmez, fakat aynı zamanda ikisinin 
birliğinden/tekliğinden bahseder. Bu sebepten dolayı, varolanın bütünlüğü saf çekişin 
açıklığı olarak düşünüldüğünde, hatırlanan-tersine dönme, varolanın bütünlüğünde 
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zaten güvende-olan bir varlığa söylemek zorunda olduğu (şeyi) söyleyen bir söyleme 
olmalıdır, çünkü o, zaten temsili görünürlüğün dönüşümünü kalbin görünmezliği içine 
uygulamıştır. Bu varlık, varlık dünyasının her iki yanında saf çekim içinde içerilir. 
Çekişler içinde, kendisinden sınırların ve ayrımların artık neredeyse varolmadığı bu 
varlık, en geniş alanın duyulmamış ortasını yöneten ve onun görünmesine izin veren 
varlıktır. Rilke’nin Duino Ağıtları’ndaki bu varlık, melektir. Bu isim, Rilke şiiri için 
bir başka temel sözcüktür. O, “açık olan”, “çekim”, “ayrılış”, “doğa” gibi temel bir 
sözcüktür, çünkü onun içinde söylenen (şey), varlık açısından varolanların bütünlü-
ğünü düşünür. 13 Kasım 1924 tarihli mektubunda (Briefe aus Muzot, s. 337) Rilke 
şunları yazar:

Ağıtların meleği, içinde görünür olanın görünmeze dönüşümünün, ki bizim gerçekleş-
tirdiğimiz, şimdiden başarıldığı o varlıktır... Ağıtların meleği görünmez olanda gerçeğin 
daha yüksek derecesinin takdirini onaylayan varlıktır.

İçinde modern metafiziğin tamamlandığı,böyle bir varlığın, varolanın varlığının 
bir parçası olduğu kapsam, Rilkeci meleğin özünün “metafiziksel olarak aynı” oldu-
ğu kapsam, içerikteki bütün farklılıklarına rağmen, Zerdüşt’ün Nietzsche’ci figürü 
gibi, yalnızca öznelliğin özünün daha köklü bir şekilde gözler önüne serilmesinden 
gösterilebilir.

Şiir, varolanın varlığını, doğayı, tehlike olarak düşünür. Bütün varolanlar tehlike 
içinde tehlikededirler. Tehlikeye atılmış olarak, tereddüt üzerine uzanırlar. Tereddüt, 
varlığın her zaman varolanı tarttığı yoldur, yani, onları sarsılma hareketinde tutar. 
Tehlikeye atılmış herşey tehlikededir. Varolanların diyarları, tereddüt ile ilişkilerinin 
doğasına göre farklılaşırlar. Meleğin özü de tereddüte göre, meleğin, varolanın tüm 
diyarında daha yüksek bir derece işgal ettiği varsayılarak aydınlığa kavuşturulmalıdır.

“Kör talih içindeki tehlike” de bitki ve hayvan, açık olanda kaygısızca tutulurlar. 
Kendi bedensellikleri (Leiblichkeit), onları şaşırtmaz. Canlılar, açık olanda kendi 
içgüdüleriyle yatıştırılırlar. Gerçekte onlar da tehdit altındadır, fakat kendi özleri 
içinde değil. Bitki ve hayvan tereddüt üzerine öyle bir şekilde uzanır ki tereddüt her 
zaman bir güvende-olmanın dinginliğinde tükenir. İçerisinde bitki ve hayvanın tehli-
kede olduğu tereddüt, henüz gerekli ve sürekli sakinleşmemişliğin diyarına ulaşmaz. 
Meleğin tehlikede olduğu tereddüt de, sakinleşmemişliğin dışında kalır; ancak, den-
genin henüz sakinleşmemişliğin diyarına ait olmamasından değil, fakat artık o diyara 
ait olmadığından dolayı. Meleğin bedensel olmayan (leiblos) özü uyarınca, meleğin 
duyularıyla görünür olan olası karmaşa, görünmez olana dönüştürülmüştür. Melek, 
dünya iç alanı içindeki her iki diyarın dengelenmiş tekliğinin sakinleşmiş sessizliğin-
den özünü sürdürür.

Öte yandan, kendini bilinçli olarak gerçekleştiren insan, savunmasızlık içinde 
tehlikededir. Tehlike dereceleri, bu kadar tehlikeye atılmış insan elinde gerçekte sa-
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kinleşmez. Kendi kendine isteyen insan her zaman şeylerle ve insanlarla, nesnelerle 
yaptığı gibi hesaplamalar yapar. Hesaplama yaptığı şeyler satılık eşyalara dönüşür. 
Herşey sürekli olarak siparişlere dönüşür. Saf çekime karşı ayrılış sürekli dalgalanan 
tereddütün huzursuzluğunda kurulur. Dünyanın nesneleştirilmesinde, kendi maksa-
dından ayrılış, sabit olmayanı kovalar. Bu şekilde savunmasızlık içinde tehlikeye 
atılmış olan insan, iş ve “takas” çevreleri içinde hareket eder. Kendini-gerçekleştiren 
insan, istemesinin menfaatleri doğrultusunda yaşar. Esasında o, paranın vibrasyonu ve 
değerlerin geçerliliği içinde kendi özünün tehlikesinde yaşar. Bu sürekli-mübadeleci 
ve madrabaz gibi, insan da “tacirdir”. O, sürekli olarak tartar ve paha biçer ve henüz 
şeylerin gerçek ağırlığının farkında değildir. O, kendisinde gerçekte neyin ağır geldi-
ğini ve neyin daha ağır geldiğini bile bilmez. İşte bu, Rilke’nin Späten Gedichte’nin 
birinde bahsettiği şeydir (s. 21ff.):

Ah, kendisinde neyi daha ağır geldiğini kim bilir.
Nezaket mi? Korku mu? Nazarlar mı, duygular mı, kitaplar mı?

Ancak, bütün savunmaların dışındaki insan aynı zamanda savunmasızlığını açık 
olana dönüştürerek ve onu görünmez olanın kalp mekanı hâline getirerek bir “güvende-
olma” meydana getirir. Bir kez bu gerçekleştiğinde, savunmasızlığın huzursuzluğu, 
dünya iç mekanının dengelenmemiş tekliğinde, varlığın, tekliğin birleştirdiği yolu 
aydınlatan olarak göründüğü ve bu yolda varlığı temsil ettiği yere geçer. O zaman 
tehlikenin dereceleri, hesaplayan istemeden meleğe geçer. Açıkça daha geniş bir şiirin 
taslağını oluşturan Rilke’nin son döneminden dört dize muhafaza edilir. Bu duruma 
göre bu dizelerin daha sonraki bir cümlesi söylenmemiş olarak kalır. Bu dizeler şöyle 
der (Gesammelte Werke, cilt III, s. 438):

Tacirin elinden
Terazi, geçtiğinde
Göklerdeki meleğe
Mekânın denkleştirmesiyle sakinleşir ve sessizleşir...

Denkleştiren mekân, içinde mekânı, açık olanın dünyevi bütünlüğü yapan dünya 
iç mekânıdır. Bu şekilde hem tek olan hem de öteki olan çekime, onların birleştirici 
birliğinin görünümünü verir. Bu birlik, varlığın kutsalküresi gibi, varolanın tüm kuv-
vetlerini, onları son derece kısıtlayıp bütün varlıklara yayarak, kuşatır. Böyle şeyler 
tereddüt geçtiğinde var olur. Peki bu ne zaman geçer? Kim terazinin tacirden meleğe 
geçmesine izin verir? Eğer böyle bir geçiş hep olursa, o zaman tereddütün bölgesinde 
olup biter. Onların öğesi olarak tehlike, varolanın varlığıdır. Varlığın bölgesi olarak 
özelliklede dili düşünüyorduk.

Günümüz insanının olağan yaşantısı, mübadelecilerin savunmasız pazarında 
kendini-gerçekleştirme sıradanlığıdır. Bu karşın, dengeyi/tereddütü meleğe aşırmak 
olağandışıdır. Sadece kural dahilinde istisnayı oluşturduğundan değil, fakat aynı za-
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manda insanı, özü bakımından savunma ve savunmasızlığın kuralı dışına aldığından 
dolayı, olağandışıdır. İşte bu yüzden el değiştirme “bazen” meydana gelir. Bunun 
anlamı hiçbirşekilde şu değildir: Zaman zaman ya da istediğiniz zaman; “bazen”, 
burada nadiren ve doğru yerde her tek olayda tek bir şekilde anlamına gelir. Teraziyi 
tacirden meleğe geçirmek, yani ayrılışın tersine dönmesi, “bazen daha fazla... bir soluk 
miktarı kadar daha fazla tehlikeye giren” insanlar olduğunda, dünya iç alanı içinde 
hatırlama olarak meydana gelir.

Daha fazla tehlikeye girenler varlığın kendisi ile tehlikeye girdiklerinden ve bu 
nedenle kendilerini dil, varlık bölgesi içinde tehlikeye atanlar, söyleyenlerdir. Fakat, 
o zaman, insan özü gereği dile sahip ve sürekli özünü dil ile tehlikeye atan olmaz mı? 
Kesinlikle. O hâlde olağan şekilde isteyen aynı zamanda söylemeyi de hesaplama 
üretiminde tehlikeye atar. Tabii ki. Ancak, o zaman bu daha fazla tehlikeye girenler, 
sadece söyleyenler olamazlar. Bu daha fazla tehlikeye girenlerin söylemesi (sagen), 
özellikle söyleme (sage) olanı tehlikeye atmak zorundadır. Daha fazla tehlikeye girenler 
yalnızca daha fazla söylediklerinde oldukları kişidirler.

Varolanlar ile ilişkiye girdiğimizde ve onları temsil ettiğimizde, açıklamalar 
yaparak kendimizi yönlendiririz (sich verhalten), o zaman böyle bir söyleme, istenen 
değildir. Açıklamalar yapma bir yol ve bir vasıta (olarak) kalır. Bunun aksine, dili yan-
sıtmaksızın bilhassa söyleme ile bağlanan ve böylece onu da bir nesneye dönüştüren 
bir söyleme mevcuttur. Söylemenin içine girmek, sırf söylemek için söylenecek olan 
bir söylemeyi karakterize eder. O hâlde söylenecek olan, özüne uygun olarak, dilin 
bölgesine ait olan olurdu. Bu, metafiziksel düşünmede, bütünlüğü içindeki varolan 
olurdu. Onun bütünlüğü, saf çekimin kırılmamışlığıdır, açık olanın tamlığıdır, öyle ki 
kendi içinde insan için alan açar. Bu, dünyanın iç mekânında gerçekleşir. Bu dünyanın 
iç mekânı, insana, tersine dönen iç bellek içinde, insanın kendini kalbin mekânına 
açtığı (sichzuwendet) anda dokunur. Daha fazla tehlikeye girenler savunmasızlığın 
kutsal olmayışını (unheile) dünyevi Dasein’ın kutsalına dönüştürürler (wenden). İşte 
bu, söylenecek olandır. Bu söylemede insana doğru bir dönüş (sich wendet) vardır. 
Daha fazla tehlikeye girenler ozan biçiminde daha fazla söyleyenlerdir. Onların şarkı 
söylemesi bütün bilinçli kendini-gerçekleştirmeden aşırılır (entwenden). Bu, gıpta 
etme anlamında bir isteme değildir. Onların şarkısı bir şey üretilmesini kışkırtmaz 
(bewirbt). Şarkıda, dünyanın iç mekânının kendisi düzenlenir. Bu ozanın şarkısı bir 
propaganda (werben) ve bir ticaret (gewerbe) değildir.

Daha fazla tehlikeye girenlerin söyleyen söylemesi, şarkıdır. Ancak, “Şarkı Da-
sein’dır.” sözü, Orpheus Soneleri’nin ilk kısmındaki üçüncü sonenin söylediğidir. 
“Dasein” sözcüğü burada Anwesen’in geleneksel anlamındadır ve varlık (sein) ile 
anlamdaştır. Şarkı söyleme, bilhassa dünyevi Dasein’ı söyleme, onun bütün saf çeki-
minin kutsallığından ve yalnızca bu söylemedendir, yani: Varolanın kendisinin bölge-
sine ait olmadır. Dilin özü olarak, bu bölge varlığın kendisidir. Şarkı söylemek, özünü 
sürdürendeki (anwesende) özünü sürdürenin (anwesen) kendisidir, yani Dasein’dır.
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Ancak, yalnızca daha fazla tehlikeye girenler buna yetenekli olduklarından, 
söyleyen söyleme nadirdir. Çünkü zordur. Zor olan, Dasein’ı yerine getirmektir. Zor 
olan, yalnızca bir dil eseri yapmanın zorluğu değil, fakat zor olan, hâlâ şeylerin açgöz-
lülüğünü görme işinin söylemesinden, yüzün eserinde “kalbin eserine” geçmektir.16 
Şarkı zordur, şarkı söylemeye artık talep olmayabilir, fakat Dasein olmak zorundadır. 
Açık olanda sonsuza kadar oyalanan tanrı Orpheus için şarkı kolaydır, fakat insan için 
değil. İşte bu yüzden sonenin ikinci kıtası şunu sorar:

Ama biz ne zaman var oluruz?
Vurgu “biz”de değil, “var olma” üzerindedir. Varolan arasına ait olduğumuza 

ve bu anlamda var olduğumuza (anwesen) dair bir soru yoktur. Ancak, hâlâ öyle 
olduğumuzda varlığımızın şarkı oluşu kuşkuludur ve yalnızca şarkı söyleyen şarkı-
nın gelişigüzel yayılmaması değil; fakat gerçekten şarkı söyleme olan şarkı, sesi en 
sonda elde edilecek bir şeye bağlanmayan, bunun yerine seslenmede yok olan şarkı, 
böylece sadece şarkı, söylenmiş olanın özü var olur. Dolayısıyla insanlar, varolanların 
kendilerinden daha fazla tehlikeye girdiklerinden, daha fazla söylerler. Daha fazla 
tehlikeye girenler, şaire göre, “bir soluk miktarı kadar daha fazla tehlikeye girerler.” 
Alıntıladığımız sone şöyle sonuçlanır:

Aslında şarkı söylemek bir başka soluktur.
Hiçbir şey için bir nefes. Tanrıda bir esinti. Bir yel..

Herder İnsanlık Tarihinin Felsefesi Üzerine Düşünceler kitabında şunları yazar 
(Sämtliche Werke, ed. Suphan, cilt. XIII, s. 140f):

Ağzımızın bir soluğu dünyanın resmidir, düşüncelerimizin çeşididir ve bir başka ruhtaki 
duygulardır. Yeryüzünde daima düşünen, isteyen, yapan ve yapacak olan her insan bir parça 
havanın hareketine bağlıdır; çünkü bu ilâhî soluk bize ilham vermemiş olsaydı ve dudakla-
rımız üzerinden bir tılsım gibi sallanmamış olsaydı, hâlâ ormanlardaki münzeviler olurduk.

Kendisiyle daha fazla tehlikeye girenlerin daha fazla tehlikeye girdiği soluk, 
yalnızca veya öncelikle bir farkın, çünkü kısa sürer, neredeyse göz çarpmayan ölçüsü 
anlamına gelmez; aksine doğrudan, sözcüğü ve dilin özünü işaret eder. Bir soluk 
miktarı kadar tehlikeye girenler, dil ile tehlikeye girerler. Onlar daha fazla söyleyen, 
söyleyenlerdir. Çünkü kendisiyle daha fazla tehlikeye girdikleri bu tek soluk, genel 
anlamda söyleme değildir; aksine, bu tek soluk bir diğer soluk, insanın genelde söy-
lediğinden başka bir söylemedir. Bu diğer soluk artık bu ya da şu nesnel şeyi istemez; 
o hiçbir şey için bir soluktur. Ozanın söylemesi, kalbin dünya iç mekânında görünür 
olarak kendi alanını veren dünyevi dasein’ın tamamlayıcı bütünlüğünü söyler. Şarkı ilk 
önce söylenmesi gerekeni bile takip etmez. Şarkı saf çekimin bütünlüğündeki eşyadır. 

16 Rilke’nin şiirine bir kinaye “Dönüş”, 46-47. dizeler: “Yüzün işi tamam, artık kalbin işine bakmalı”.
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Şarkı söylemek tam doğanın duyulmamış ortarüzgarının getirişinden (zug) çekilmiştir 
(gezogen). Şarkı kendisidir: “Bir rüzgardır.”

O hâlde bu yüzden şiir, kendi şiirselliğinde herşeye rağmen açık bir şekilde yaşamın 
kendisinden daha fazla tehlikeye girenlerden bahseder. Onlar “bir soluk miktarı kadar 
daha fazla tehlikeye giren” kişilerdir. “Bir soluk miktarı kadar daha fazla tehlikeye 
girenler”in devamındaki eksikliğin bir anlamı vardır. Sessizce alıkonandan bahseder.

Daha fazla tehlikeye girenler şairlerdir, fakat şarkıları savunmasızlığımızı açık 
olana dönüştüren şairlerdir. Açık olana karşı ayrılışı tersine çevirdiklerinden ve içeri-
ye doğru, kutsal olanın (heile) içinde kutsal olmayanı (heil-loses) hatırladıklarından, 
bu şairler kutsal olmayan içinde kutsalı (im unheilen das heile) söylerler. İçe doğru 
hatırlamanın tersine dönmesi, açık olandan yüz çevirmeye ancak yetişmiştir. “Bütün 
ayrılışların önündedir.”17 ve kalbin dünya iç mekânında nesnesel herşeyin üstesinden 
gelir. İçe doğru hatırlamanın tersine dönmesi, insanın özünden cesaret edilmiş tehli-
kedir, onun içinde insan dile sahiptir ve söyleyen kişidir.

Fakat, modern insana isteyen kişi denir. Daha fazla tehlikeye girenler, daha fazla 
isteyecek olanlardır, öyle ki onlar dünya nesnelliğinin bilinçli kendini-gerçekleştirmesin-
den farklı bir tarzda isteyeceklerdir. Onların istemesi bu tarzdan hiçbir şey istemez. Eğer 
isteme yalnızca kendini-gerçekleştirme olarak kalacaksa, onlar hiçbir şey istemezler. Bu 
anlamda hiçbirşey istemezler çünkü onlar daha fazla isteklidirler. Onlar tercihen, bütün 
saf kuvvetleri kendine açık olanın saf bütün çekimi olarak çeken –tehlikenin kendisi 
gibi– istemeye razı olurlar. Bu daha fazla tehlikeye girenlerin istemesi, söyleyenlerin, 
azimli (ent-schlossen) olanların, varlığın varolanı istediği istemeye karşı ayrılışı artık 
kapatmayanların (verschlossen) istemesidir. Daha fazla tehlikeye girenlerin isteyen 
özü, daha istekli bir biçimde (Dokuzuncu Ağıt’ın sözcükleriyle) şunu söyler:

Yeryüzü, isteğin bu değil midir: Görünmezce
İçimizde yükselmek? Hayalin değil midir
Bir gün görünmez olmak? Yeryüzü! Ey görünmez!
Dönüşüm değilse, nedir en acil görevin?
Yeryüzü, sen sevgili, istiyorum.

Meleğin göründüğü birlik olarak dünya iç mekânının görünmezliğinde, dünyevi 
varolanların kutsallığı belirgin olur. Yalnızca kutsalın en geniş çemberinde (umkreis) 
kutsal olan görünebilir. Çünkü kutsal olmayanı bu şekilde tecrübe ettiklerinden, daha 
fazla tehlikeye giren şairler kutsal olanın izine giden yoldadırlar. Onların şarkısı ülke 
genelinde kutsanır. Onların şarkısı varlık el değmemiş küresini kutlar.

Kutsal olmayan olarak kutsal olmayan bizler için, kutsal olanın izini sürer. Kutsal 
olan çağırarak kutsal olanı işaret eder. Kutsal olan tanrısal olanı bağlar. Tanrısal olan 
ise Tanrı’yı yakınlaştırır.

17 Orpheus’a Soneler II, 13, 1. dize: “Bütün ayrılışların önünde ol...”
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Daha fazla tehlikeye girenler, savunmasızlığı kutsal olmayan içinde tecrübe ederler. 
Onlar, dünyanın gecesindeki karanlıkta, ölümlüleri firari tanrıların izine götürürler. 
Kutsal olanın ozanları gibi, daha fazla tehlikeye girenler de “yoksun bir zamandaki 
şairlerdir.”

Bu şairlerin ayırıcı özelliği, onlar şiirsel olarak kendileri için söylenecek olanın 
izinde olduklarından, onlar için şiirinin özünün sorgulanmaya değer olduğu gerçeğinde 
yatar. Kutsal olana giden izde Rilke, şu şiirsel soruya varır: Şarkı ne zaman esasen 
söyleyen olacaktır? Bu soru şiirsel yolun başlangıcında durmaz, fakat aksine, Rilke’nin 
söylemesinin dünya-çağının gelişine cevap veren şiirsel şiir uğraşısına ulaştığı noktada 
durur. Bu çağ ne bitiştir ne de çöküştür. Kader gibi, varlığa dayanır ve insanı talep eder.

Hölderlin, yoksun bir zamandaki şairlerin müjdecisidir. Bu yüzden bu çağın hiç 
bir şairi onu yakalayamaz. Ancak müjdeci, gelecek içinde yolundan sapmaz, aksine 
o yoldan öyle bir şekilde gelir ki sadece sözcüklerinin varışında (ankunft), gelecek 
(zukunft) özünü sürdürür. Bu varış ne kadar saf olursa, o kadar esaslı, o kadar özlü 
kalır. Gaipten haber vermede, gelen ne kadar gizlice muhafaza ediliyorsa, geliş o 
kadar saf olur. Bu yüzden, Hölderlin’in zamanının yalnızca “tüm dünya” onun şiirini 
anlayacağı zaman geleceğini söylemek yanlış olurdu. Deforme olmuş bir şekilde asla 
gelmeyecektir o zaman; çünkü kendi yoksunluğu çağın kuvvetlerinin emrine, kendisi 
aracılığıyla Hölderlin’in şiirinin zamana uygun olması engellenen, eylemesinin ne 
olduğunu bilmeyen, güçler verendir.

Müjdeci (vorgänger), geçiçi olabildiği (vergänglich ist) gibi biraz aşılabilir de 
çünkü onun şiiri bir biçimde olmuş bitmiş bir şey (ge-wesenes) olarak kalır. Öz olan 
(das wesende) varışta, kendisini kaderde tekrar bir araya getirir. Yok olma (vergehen) 
akışına maruz kalmayan, daha başlangıçta her geçiciliğin (vergänglichkeit) üstesin-
den gelir. Sadece göçmüş olan, kader olmaksızın, zaten kendi göçüşünün önündedir. 
Bunun aksine, olmuş bitmiş olan ise nasipte (geschickliche) olandır. Sonsuz olduğunu 
düşündüğümüzün içinde ancak geçici (vergängliches) olan bir şey gizlenmiş ve süresiz 
bir şimdi boşluğunda, bir kenara itilmiştir.

Eğer Rilke “yoksun zamandaki şair” ise, o hâlde yalnızca onun şiiri, onun ne işe 
yarar bir şair olduğu, şarkısının ne üzerine yolda olduğunu, dünya-gecesinin kaderinde 
şairin nereye ait olduğu sorusunu yanıtlayacaktır. Bu kader, onun şiirinde neyin nasipte 
olduğu sorusuna karar verecektir.
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Giriş

Devletin nasıl olması gerektiği üzerine düşünüp mevcut devlet türlerinin olumlu 
ve olumsuz yanları üzerinde yoğunlaşan Yunan filozofları kimileyin gerçekleşebilir, 
kimileyin de gerçekleşmesi mümkün olmayan devlet idealleri tasarlamıştır. Bu ideal 
tasarımların temelinde siyasi iradenin bireysel özgürlükleri güvence altına alıp adaleti 
ve iyi yaşamı mümkün kılma kaygısı yatar. Cicero da bu kaygıyla kaleme aldığı De 
Re Publica adlı eserinde1 bilhassa Yunan filozoflar, Platon ile Aristoteles ve Yunan 
tarihçi Polybius’un devlet anlayışlarını göz önünde tutarak kendi devlet anlayışını 
ortaya koymaktadır. Eserin genelinde Roma Devleti’nin gelmiş geçmiş en iyi siyasi 
rejime sahip olduğunu savunan Cicero öncelikle Yunan öncüllerinden farklı bir siyasi 
terminolojiyi kullanarak bir devlet tanımı yapar, türlerini sıralar ve bunların birbirine 
dönüşme koşullarını inceler. 

Çalışmamızda önce Cicero’nun devlet tanımını toplum tanımıyla birlikte irdeleyip 
kuramsal açıdan Yunan öncüllerin tanım ve örnekleriyle kıyaslayacağız, bu çerçevede 
Cicero’nun kamu varlığı olan devletin (res publica) ortak yarar ilkesi üzerine inşa 
edilmesi gerektiği yönündeki fikrini açımlayacağız. Daha sonra ise Cicero’nun devlet 
türlerinden monarşi, aristokrasi ve demokrasiye bakış açısını ortaya koyup bunu yine 
aynı Yunan öncüllerin (özellikle de Platon ve Polybius’un) bu konudaki değerlendir-
meleriyle kıyaslayacağız. Bu çerçevede Cicero’nun “civitas”, “libertas”, “auctoritas” 
ve “dignitas” kavramlarına yüklediği anlamları irdeleyip üç devlet türünü de reddetme 
nedenlerini ve hangi devlet türünü ehveni şer olarak kabul ettiğini gerekçeleriyle bir-
likte ortaya koyacağız. Böylece Cicero’nun devlet tanımıyla birlikte deneyimlenmiş 
devlet türleriyle ilgili görüşlerini incelemiş olacağız.

1. Devlet Tanımı

Cicero’ya göre devlet bir halk unsuru (res populi), yani kamu varlığıdır. “Res 
publica”2 tamlaması Latincede “şey, nesne, olan, mesele, olay, durum, iş, koşul, 
hakikat, mal, varlık, neden, gerekçe” gibi farklı anlamları olan “res”3 ile “açık, net, 
kamuya ait” anlamındaki “publica”4 kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. “Dev-
let” olarak Türkçeleştirdiğimiz “Res publica” ilkin “halk şeyi, unsuru, meselesi” 

1 Eserin ilk Türkçe çevirisi tarafımdan yapılmış olup bu yıl içinde İthaki Yayınları’ndan çıkacaktır.
2 “Res publica” aynı anlamda olmak üzere kimi modern dillere de geçmiş bir kelimedir, örneğin Alm. 

republik, Fr. république, İng. republic, İsp. república, İt. repubblica, Por. república. 
3 Kimileyin şiirlerde ve Augustus sonrası dönemin düzyazılarında “res” kelimesi de kendi başına “dev-

let” anlamında kullanılmıştır. Örneğin bkz. Vergilius, Aeneis 6.858; Livius 21.16; Horatius, Carmina 
5.66; Epistulae 1.12.25; Ovidius, Metamorphoses 14.809.

4 “Publicus” sıfatının, nitelediği dişil “res” ismine cins ve sayı bakımından uymak zorunda olduğu için, 
dişil hâlidir.
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anlamındadır. Cicero da eserin 1.39. bölümünde “res publica”nın bir res populi yani 
“halk(ın) unsuru” olduğunu söyler bununla kast ettiği, devletin hem “halka ait” (kamu 
varlığı) hem de “halkı ilgilendiren bir mesele” olduğudur.5 Nitekim Romalılar tüm 
vatandaşlara ait olduğunu düşündükleri devletlerine kendi isimlerini vererek ona 
“Roma halkı” anlamında “populus Romanus” ya da “populi Romani” demiştir.6 Bu 
çerçevede Cicero’nun “res publica”sının, Platon ve Aristoteles’in devlet için kullandığı 
“πολιτεία”ya7 karşılık geldiği söylenebilir.8 Gerçekten de Zetzel’in değerlendir-

5 J. Coleman’ın İngilizce verdiği tanımlar da bu yöndedir: “the public thing, the public concern, peop-
le’s business” (A History of Political Thought: From Ancient Greece to Early Christianity, Wiley, 
2000, s. 233)

6 N. Wood, Cicero’s Social and Political Thought, University of California Press, 1991, s. 125.
7 Cicero Platon’un eserinden bahsederken bu terimi “politia” olarak Latinceleştirir. Bkz. De Divinatione 

1.29.60; 2.27.59.
8 πολῑτεία (politeia) Aristoteles’in siyaset felsefesinde önemli yer tutan, bununla birlikte Türkçeye 

çevrilirken çoğunlukla sorun yaratmış olan bir terimdir. πολῑτεία “kent” anlamındaki πόλις’ten geliyor. 
Ancak P. Simpson πόλις’in “kent” anlamının, kendisinden türemiş olan πολῑτεία’yla ilgili fikir vermekten 
uzak olduğunu söylemekte (Philosophical Commentary on the Politics of Aristotle, University of North 
Carolina Press, 2002, s.xxv) haklıdır, zira πολῑτεία salt “kent” anlamını aşıp vatandaşlar, vatandaşlık ve 
yönetim bağlamında da anlam kazanır. Terimin LSJ’deki ilk anlamı “vatandaşlık”tır. (Herodotus 9.34) 
Bununla birlikte “bir vatandaşın günlük yaşamı” (Andocides 2.10), dolayısıyla “yaşam [deneyimi]” (Pol-
ybius 18.43.6), “vatandaşların oluşturduğu yapı/sınıf” (Aristoteles, Politika 1292a34) ve coğrafi düzlem-
de “civitas”a denk gelir şekilde “site” anlamı da vardır. En nihayetinde denebilir ki πολῑτεία ilkin vatan-
daşların kentteki yaşam deneyimini ifade eder. İkinci olaraksa bu deneyimin kontrolünü sağlayan, hüküm 
sahibi olan (hükümet) “yönetim”i ifade eder  (Xenophon, Memorabilia 3.9.15), bu mâna çerçevesinde 
kamu görevi hakkını imler. Üçüncü anlam ise ilk iki anlamın bir kavuşum noktası gibidir, kent-devletin 
ya da herhangi bir devlete bağlı olan sivillerin idaresini üstlenmiş olan siyasi yapıyı yani rejimi ifade eder 
(Platon, Devlet 544b; Aristoteles, Politika 1289a15). Buradan hareketle özgür halk idaresini temsil eden, 
cumhuriyetçi yönetim anlamında da kullanılmıştır (Nichomachusçu Etik 1160a34; Politika 1293b22). 
Burada kabaca özetlediğimiz anlam zenginliği πολῑτεία’nın “kent”, “vatandaş(lık)” ve “yönetim” bağ-
lamında değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Bununla birlikte bir şeyden daha eminiz. O da, P. 
Simpson’ın aynı yerde belirttiği gibi, πολῑτεία’nın kesinlikle “anayasa” (constitution) olarak çevrileme-
yeceğidir, zira aynı yazarın şu tespiti de yerindedir: Anayasa yazılı olsun ya da olmasın yasaların birliğidir, 
(TDK Türkçesiyle söylersek “Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçleri-
nin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa”dır.) dolayısıyla zengin 
ya da fakir tüm insanların, kenti oluşturan sınıfların, kontrol altındaki bireylerin üzerindedir, onlar için 
bağlayıcıdır. Oysa πολῑτεία –yönetim anlamı öne çıkarılırsa– anayasal düzleme sadık olan yöneticilerin 
sınıfını ifade eder, onların bağlı olduğu yasaları değil. Bu yüzden Aristoteles πολῑτεία’yı πολῑ́τευµα 
kavramıyla birlikte düşünür, bu ikinci kavram ise “yönetme işi, eylemi” anlamındadır. Başka deyişle Aris-
toteles’e göre (Politika 1278b11) πολῑτεία yönetici kesimin eylemini ifade eder, o kesim için bağlayıcı 
olan ilkeleri yani yasaları değil. P. Simpson terimin, birebir transliterasyonu olduğu için “polity” olarak 
İngilizceleştirmekte sıkıntı olmadığını ancak kendisinin “regime” (rejim) ile karşıladığını hatırlatır, zira 
ona göre “regime”, “polity”den farklı olarak “yaşam tarzını” da belirtir. (Politika 4.1295a40-b1’de bunu 
açıkça dile getirir.) Sanırım aynı mantıkla, biz de πολῑτεία için Türkçede “rejim”i tercih edebiliriz. (TDK 
Türkçesiyle “rejim”: Yönetme, düzenleme biçimi, düzen... Bir devletin yönetim biçimi.) Bununla birlikte 
Mete Tunçay’ın çevirisindeki tercihi izleyerek “siyasal yönetim” tamlamasını kullanabiliriz. Ancak Tun-
çay yukarıda bahsettiğimiz hataya düşerek terimin “anayasayla aynı” olduğunu da söyler (Aristoteles, 
Politika, Çev. Mete Tunçay, Remzi Kitabevi, 6. Basım, 2002, s. 81).
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mesinde geçtiği gibi,9 “res publica” terimi eser boyunca genel olarak “bir devletin 
kurumsal görünümü ve yetkinin içsel olarak yerleşmiş olduğu yöntem” mânasını 
verir. Ancak De Re Publica sadece doğrudan devletin kurumsal işleyişiyle değil, 
aynı zamanda yasalar yanında vatandaşların ahlâk eğitimi, iyi işleyen bir toplumda 
kültür ve ilimlerin yeri, devlette görev alan bireyin en iyi şekilde hizmet verebilmek 
için sahip olması gerektiği karakter ve kozmik düzende iyi işleyen devletlerin yeriyle 
ilgili fikirler de içerir.10 Dolayısıyla eserin adındaki “devlet” kelimesini bir şemsiye 
kavram olarak düşünüp anlatı kapsamının genişliğini göz önünde bulundurmalıyız. 
Nitekim Eskiçağ Yunan örneklerinde salt “bir siyasal topluluğu imlemekten öte… 
çağcıl kavramlaştırımdan ayrı olarak, kendi yurttaşlarının dışında ve üzerinde bir 
siyasal kendilik olmaktan uzak olan πόλις’ten11 türeyen… onun yönetsel dizgesini 
anlatan πολιτεία da töreler ve gelenekler, değerler ve düzgüler, eğitim örüntüleri 
ve yaşam tarzları bakımından, bir πόλις’in yurttaşlarını kapsayan bir kavram olup, 
yalnızca onun anayapısal görünümüne indirgenebilecek bir kavram değildir.”12 

Modern Roma tarihçilerinin ekseriyetine göre “res publica” erken dönem mo-
narşinin İ.Ö. 6. yüzyıla denk düşen çöküşü ile Augustus’un Principatus13 rejiminin 
başladığı İ.Ö. 1. yüzyılın sonuna kadar ki devrin siyasi rejiminin adıdır.14 Türkçede 
buna “halkın kendi kendisini yönetmesi” anlamında “cumhuriyet” diyoruz.15 Ancak 
burada “res publica” terimi bağlamında bir sorun ortaya çıkmaktadır, zira Cicero 
sadece yukarıda bahsettiğimiz zaman dilimi içindeki Roma idare şekline, bugün kul-
landığımız (“cumhuriyet”, İng. republic, vb.) ve modern Roma tarihçilerinin kullandığı 
anlamda değil, genel olarak yönetim şekli ne olursa olsun devletin mevcut hâline “res 

9 Cicero, On The Commonwealth and On The Laws, Ed. James E. G. Zetzel, Cambridge University 
Press, (Cambridge Texts in the History of Political Thought), 1999, s.xxxviii.

10 Cicero, The Republic, The Laws, çev. N. Rudd (Intro. N. Rudd – J. Powell), Oxford University Press, 
1998, s.xi.

11 Loren J. Samons’un da bildirdiği gibi (Demokrasinin Nesi Var? Atina’daki Uygulamalardan Amerikan 
İbadetine, Çev. Yosun Erdemli, Yapı Kredi Yayınları, 2013, s. 48), kökeni tartışmalı olsa da İ.Ö. se-
kizinci yüzyıla gelindiğinde bu yerleşim biçimi (πόλις) Yunanistan’da iyice yerleşmişti. Yunanların 
Hellas adını verdiği Eskiçağ Yunanistan’ı yüzlerce bağımsız πόλις’ten oluşuyordu. 

12 bkz. Celal A. Kanat, Platon ve Aristoteles’te Devlet ve Toplum Felsefesi, Doruk Yayımcılık, 2013, s.40.
13 Iulius Caesar’ın öldürülmesinin ardından tekrarlanan iç çekişmeler sonunda, ikinci Triumviri’nin or-

taklarından olan Octavianus, donanması İ.Ö. 31 yılındaki Actium deniz muharebesinde Marcus Anto-
nius ile Cleopatra’nın müttefik donanmasını yenince Roma’da iktidarı ele geçirdi. Böylece Roma’da 
cumhuriyet idaresi resmen son bulurken, Octavianus da zaman içinde Augustus adını alıp İ.Ö. 27 
yılında Roma İmparatorluğu dönemini başlattı. Octavianus Augustus devrine ekseriyetle Principatus 
yani “Önderlik” devri denir.

14 J. Coleman, a.g.e., s. 233.
15 Arapçada “cumhur” (جمهور ) ilkin “yığın” ve “kalabalık”, sonra da “halk” anlamındadır. “Cumhuri-

yet” içinse Nişanyan sözlüğünde (Online, http://goo.gl/jIFLEv) şu açıklama yer alır: “İsviçre ve Ho-
landa gibi ülkelerin yönetim biçimine Osmanlı kullanımında önceleri cumhûr adı verilirken, 19. yy’da 
cumhûriyyet sözcüğü tercih edildi. Masdara eklenen +iyyet eki Türkçeye özgüdür.” Bkz. Ahmet Vefik 
Paşa, Lugat-ı Osmani, 1876. 



Cicero’nun “De Re Publica”sındaki Devlet Tanımı ve Türleri 323

publica” demektedir. Örneğin: re publica defendenda (1.4), (rem publicam) salvam 
(1.7), rem publicam (1.9), opitulandi rei publicae (1.11). Daha açık bir örnek olarak, 
cumhuriyet idaresinden önceki krallık (regnum) idaresine de, 2.47’de “res publica” 
demektedir: sane bonum… rei publicae genus, sed tamen inclinatum et quasi pronum 
ad perniciosissimum statum. “kuşkusuz iyi olan devlet türü budur (krallık) ama bu da 
en tehlikeli duruma meyledip doğal olarak dönüşebilen bir yapıdadır.” 

“Res publica”daki bu anlam genişliği ya da ikiliği göz önünde bulundurulmadı-
ğında değişik manalar vermek suretiyle metindeki bağlamdan kopmak mümkündür. 
Örneğin, Erendiz Özbayoğlu “Scipio’nun Düşü” başlıklı bölümün çevirisinde, 6.9’daki 
“Deinde ego illum de suo regno, ille me de nostra re publica percontatus est” kısmında 
geçen “re publica”yı  “cumhuriyet” olarak çeviren Özbayoğlu16 Scipio’nun (yani onu 
konuşturan Cicero’nun) halka ait olan Roma cumhuriyetinin krallığa göre daha üstün 
olduğunu vurgulamak istediğini söyler. Ancak yukarıda da gördüğümüz gibi, eserde 
“res publica” genel olarak “devlet” manasıyla karşımıza çıkar, dolayısıyla “regnum”a 
karşı “res publica”nın “övünç ayırtısıyla” sunulmuş olduğu kabul edilemez. Dahası 
aşağıda da göreceğimiz gibi, konuşmacı Scipio’nun eser boyunca sergilediği genel 
tavır buradaki yaklaşımının “halk yönetimi” anlamındaki cumhuriyet övgüsünden 
ziyade Roma’daki mevcut karma rejime övgü olarak değerlendirilmesini gerektiriyor.

Yukarıda da gördüğümüz gibi, Cicero devlet tanımını halk kavramı üzerinden 
yapar ve devlet türlerini de bu halk tanımı üzerinden açıklar, en nihayetinde yönetim 
nasıl olursa olsun, yönetilecek olan halktır. Peki, ona göre halk nedir? Ona göre “halk 
(populus) sadece alelâde bir şekilde bir araya gelmiş bir insan kitlesi (omnis hominum 
coetus… quoquo modo congregatus) değil, çoğunluğun hakta birlik (iuris consensu) 
ve yararda ortaklık (utilitatis communione) üzerinde anlaştığı / bir araya geldiği bir 
kitledir (coetus… sociatus).” (1.39) Cicero’nun bu tanımda tercih ettiği kelimeler 
tanımın kendisi kadar manayı açık etmektedir, zira halkın olmayan karakterinden 
bahsederken “congregatus” kelimesini kullanır, bu kelime bir hayvan sürüsünün “bir 
araya gelişi”ni anlatan,17 “sürü” anlamındaki “grex” fiilinden gelen “congregare” 
fiilinden türemiştir. Cicero’ya göre insanları “halk” kılan, bir şekilde (quoquo modo) 
bir araya gelmiş olmaları değil, belli bir değer, yani hak ve yarar ortaklığı üzerinde 
anlaşmış olmalarıdır. Cicero yukarıdaki tanımın devamında insanların bu amaçla bir 
araya toplanmalarının temel nedeninin (prima causa coeundi) zayıflık (imbecillitas) 
değil, yine insanlarda bulunan “bir tür doğal bir araya geliş” (naturalis quaedam ho-
minum quasi congregatio) güdüsü olduğunu söyler.18 (Buradaki “congregatio” terimi 

16 Somnium Scipionis, (Scipio’nun Düşü), Çeviri, Giriş ve Açımlamalar: Erendiz Özbayoğlu, Arkeoloji 
ve Sanat Yayınları, 2010, s. 41. 

17 Karş. De Finibus 2.109; De Natura Deorum 2.124; De Officiis 1.157.
18 Buradaki tanımı Scheler’in birlikte yaşama kültürü içinde kendini gerçekleştiren toplumsal idrak ve 

alelâde bir topluluğun doğal birlikteliğine karşı bireylerin yapay birlikteliğini ifade eden “vital toplu-
luk” (Lebensgemeinschaften) anlayışına benzetebiliriz. Ancak iki anlayış arasında bireyin doğal bir 
güdüyle toplumsal hâle gelip gelmediği konusunda bir farklılık vardır. Karş. Bedia Akarsu, Max Sche-
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de yukarıdaki “congregatus gibi congregare” fiilinden gelir.)
Cicero’nun buradaki Epicurusçuların bireyi tek toplumdan soyutlanmış bir canlı 

olarak varsayan “insan topluluğu diye bir şey yoktur” çıkarımına19 karşı çıkışında20 
insanların birbirine olan ihtiyacını toplumun ve devletin oluşum nedeni olarak gören 
Platoncu düşüncenin21 izlerini görebiliriz. Ancak bu noktada Cicero’ya düşünce örneği 
sunan asıl kaynağın Aristoteles olduğu da söylenebilir.22 Nitekim Aristoteles Platon 
ile Polybius’a nazaran farklı bir teori sunarak siyasi rejimler döngüsünü kısmileştirip 
siyasi ve sosyal bir ölçüte odaklanır. Bu ölçüt onun ideal devletini de belirleyen etik 
anlayışını yansıtır. Aristoteles bu anlayış çerçevesinde bir erdemi öne çıkarır: Orta 
yolu tutturmak. Bu erdem ideal devlet tasarımını şekillendirir.23 En iyi devlet, ona 

ler Felsefesi’nde Kişi Kavramı ve İnsan Olma Sorunu, İnkılap Kitabevi, 1998, s. 155-158.
19 Lactantius, Institutiones Divinae 3.17.42 ( =Usener 523).
20 A. Schiesaro, “Lucretius and Roman Politics and History”, The Cambridge Companion to Lucretius, 

Ed. S. Gillespie-P. Hardie, Cambridge University Press, 2007, s. 46.
21 Devlet 2.369c.
22 Cicero’nun kendisinden yaptığı alıntılara bakarak Platon’un siyaset konulu eserlerini ama özellikle de 

Devlet ile Yasalar’ını okumuş olduğunu rahatlıkla anlıyoruz. Buna mukabil Aristoteles’in yine siyaset 
konulu eserlerini okuyup okumadığını bilmiyoruz (X. Márquez, “Between Urbs and Orbis. Cicero’s 
Conception of the Political Community”, Cicero’s Practical Philosophy, Ed. W. Nicgorski, University 
of Notre Dame Press, 2012, s. 188). D. Frede’ye göre Cicero kesinkes bu eseri okumamıştır. Aynı 
yazar Aristoteles’in Politika’yı dayandırdığı başka bir eserleri olabileceği ve bu eserlerin de Cicero 
tarafından okunmuş olabileceğini tartışmaya açar. (D. Frede, “Constitution and Citizenship: Peripa-
tetic Influence on Cicero’s Political Conceptions in the De De Publica”, Cicero’s Knowledge of the 
Peripatos, Ed. W. W. Fortenbaugh-P. Steinmetz, Transactions Publishers, 1989, s. 81.) Buna karşın Jed 
W. Atkins’e göre Cicero’nun Politika’yı okumuş olmasının bir önemi yoktur, zira Aristoteles’in eseri 
Helenistik dönemdeki siyaset tartışmalarını fazlasıyla etkilemiştir, dahası Cicero De Re Publica’nın 
çeşitli bölümlerinde Politika’nın üçüncü kitabındaki kimi yaklaşımlara yanıt veriyor olabilir. (Jed W. 
Atkins, Cicero on Politics and the Limits of Reason: The Republic and Laws, Cambridge University 
Press, 2013, s.130.) Jed W. Atkins’e göre Cicero’nun De Re Puplica 1.38’de bahsettiği devletin ta-
rihini erkek ile kadının ilk birlikteliğinden başlayarak anlatan “docti homines” (bilgili kişiler) içinde 
Aristoteles de olabilir, zira Politika 1.2.1252a24-31’de bu şekilde kökene iner. Bununla birlikte, yine 
Aristoteles Platon gibi insanlığın en eski evresinden söz ederken, genelde yıkım teorisine göndermede 
bulunur. (Meteoroloji 1.351b24-28; Politika 2.7.1268b-1269a. Bkz. G. W. Trompf, The Idea of His-
torical Recurrence in Western Thought: From Antiquity to the Reformation, University of California 
Press, 1979, s. 11-12) Bu bakımdan Polybius ve Cicero’ya örnek olacak kaynaklar arasında Aristo-
teles’i de gösterebiliriz. Karş. M. Schneider, Cicero “haruspex”: Political Prognostication and the 
Viscera of a Deceased Body Politic, Gorgias Press, 2004, s. 62, özellikle de n. 39.

23 Politika 4.11.1295a37-39. Aristoteles’in bu ideali Platon’un tufan sonrasında, birlik hâlinde hareket 
eden ve birbirlerinin ihtiyaçlarını gideren küçük topluluğuna ilişkin kurgusunu anımsatır. Bu açıdan 
bakıldığında X. Márquez haklıdır: Platon ile Aristoteles arasındaki ayrıntıda yatan farklara rağmen, üç 
temel ortak yan vardır: Her iki filozofa göre de (1) siyasi topluluğun kökeninde insanî ihtiyaç olgusu 
bulunur, (2) belli bir vatandaşlık anlayışı (belli bir siyasi rejim tarafından demokraside halk, oligarşide 
zenginlik gibi bir ölçüyle tanımlandığı üzere), (3) siyasi yaşamın amacının iyi yaşamı sağlamak olduğu 
yönündeki ısrar (X. Márquez, a.g.e., s.188-189). Aristoteles bu üç hususa dayanarak yönetim türlerini 
belli bir ilke çerçevesinde belirler. Ona göre yönetimin amacı ve sayısı niteliksel türünü yani doğru 
mu yoksa yanlış mı olduğunu gösterir. Genel olarak düşünürsek, Aristoteles’in mutlak adalete hizmet 
eden siyasi rejimleri doğru, sadece yöneticilerin yararını gözeten rejimleri ise yanlış olarak nitelediğini 
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göre, zengin ile fakir sınıflar arasında, orta hâlli insanların egemen olduğu devlettir. 
Bu kişiler herkes için en iyiyi yani Cicero’nun yararda ortaklık (utilitatis communio) 
idealini gerçeğe dönüştürür. Ryan K. Balot bu çıkarımı Aristoteles’in bireysel erdem-
den siyasi varoluşa yumuşak geçiş olarak değerlendirir.24 Bu çerçevede ortaya konan, 
uçların devleti yıkıma götüreceği korkusudur. Aristoteles’e göre, nasıl ki sağlam bir 
bedende doğmuş olup güçlü, güzel, zengin ve soylu olan biri kendinden aşağıda bu-
lunan (bu niteliklere sahip olmayan) insanları ezmeye meylederken, aksi özelliklere 
sahip biri ise zayıf olup suç işlemeye meylederse, aynı şekilde zengin ya da fakir 
sınıflardan gelen idareciler de aynı kusurlu sonuca meyleder. Bu analojide iki tarafın 
ortasında bulunan biri mal varlığını ölçülü bir şekilde kullanarak onun kıskanılası 
bir şey olmadığını ortaya koyar, başka deyişle başkalarının ona sahip olma arzusunu 
ortadan kaldırıp çatışma riskini bertaraf eder.

Bu noktada Aristoteles’in Politika adlı eserine her devletin iyi bir amaçla kurulmuş 
bir topluluk olduğu vurgusuyla başladığını,25 ancak yine devletin temelde bir ἔθνος’a 
(ırk, toplum) değil, kuruluş ilkesine göre yeni bir toplum yaratacağını da göz ardı et-
mediğini26 hatırlatmak gerekir. Aristoteles’in insanların ahlâken erdemli doğmadığı, 
doğa tarafından doğru davranmaya alıştırıldığı, bunun güdüsel bir sosyal itki şeklinde 
onları dostluğa, paydaşlığa ve birlikte çalışmaya sevk ettiği, bu güdüsel sosyal itkinin 
de sosyal adalet ile yasaların doğal önkoşulu olduğu yönündeki görüşünü aklımıza 
getirebiliriz.27 Dahası Aristoteles Politika’nın üçüncü kitabında doğru ve yanlış dev-
let türlerinden bahsederken temel ölçütü “ortak yarar” olarak belirler, idarenin salt 
idarecilere ya da ortak yarar bağlamında herkese hizmet etmesine bağlı olarak devlet 
türlerini doğru ve sapkın diye sınıflandırır.28 Yine Aristoteles’in, bu düşünceye temel 
oluşturacak şekilde, insanı sosyo-politik kimliği üzerinden tanımlayan tavrı da göz 
ardı edilmemelidir, zira Aristoteles insanı siyasi bir canlı ya da birebir Türkçesiyle 
“kent canlısı” (πολῑτικον ζῷον) olarak nitelendirmiştir.29 Buradaki, πόλις’ten (kent) 
türemiş olan πολῑτικός sıfatı (kente özgü, kent gibi) kaçınılmaz olarak insanın, başka 
bir insana ihtiyaç duymadıkça bir toplumun ferdi olamayacağını göstermekle birlikte, 
kente doğal uygunluk sergilemesi anlamına gelir.30 

söyleyebiliriz. Doğru rejimler krallık, aristokrasi ve yurttaşların tümünün uygulamaya katıldığı politeia, 
yanlış rejimler ise tiranlık, oligarşi ve demokrasidir. Her bir doğru rejim sadece kendi sapmış örneğine 
dönüşerek onu var eder, dolayısıyla başta da belirttiğimiz gibi, Platon, Polybius ve Cicero’da gördüğü-
müz siyasi evrim düşüncesi Aristoteles’te kısmen bulunur ve onun etik anlayışını yansıtır.

24 Ryan K. Balot, Greek Political Thought, Blackwell Publishing, 2006, s. 258.
25 Karş. Celal A. Kanat, a.g.e., s. 272-273; Loren J. Samons, a.g.e., s. 275.
26 Politika, 3.1276a. Karş. J. Stevens, Devletin Yeniden Üretimi, çev. A. Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, 2001, 

s. 108.
27 Bkz. J. Coleman, a.g.e., s. 187-188; Celal A. Kanat, a.g.e., s. 272.
28 Politika 3.1279a17-21. Bkz. E. Barker, The Political Thought of Plato and Aristotle, G. P. Putnam’s 

Sons, New York, 1906, s. 309; Ryan K. Balot, a.g.e., s. 260; Celal A. Kanat, a.g.e., s. 337.
29 Bkz. Politika 1.1253a; 3.1278b; Etik 9.9.3.
30 Bkz. Loren J. Samons, a.g.e., s. 275. Yazara göre (s. 276) Atinalı bireyler siyasi haklarını korumak için 
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Cicero’ya temel oluşturan bir diğer kaynağın Stoa felsefesi olduğunu düşünmek 
de mümkündür, zira insanların topluluk oluşturmasını doğayla ve doğal bir güdüyle 
ilişkilendirmek, insana örnek alınası hedef olarak doğayı gösteren Stoacıların bir tavrıdır. 
Nitekim Cicero aynı düşünceyi Stoacı bir karaktere De Finibus 3.65’te de söylettirir:

Kimse salt yalnızlık içinde yaşamak istemez, sonsuz hazlarla dolu olsa bile; açıkça an-
laşılıyor ki biz insanlar arasında bir bağ, bir araya geliş ve doğal bir topluluk olsun diye 
doğmuşuz.31

Burada geçen “naturalis communitas” (doğal topluluk) kavramı, aynı metnin 
devamında, tıpkı De Re Publica 1.39’daki “utilitatis communio” (yararda ortaklık) 
kavramında olduğu gibi bir tür topluma yarar sağlama fikrine bağlanır, insanı buna 
zorlayansa, Cicero’ya göre yine doğadır: “Doğa bizi olabildiğince çok insana iyilik 
yapmayı istemeye zorluyor.”32

Burada açıkça doğanın insanı sosyal yükümlülükle dünyaya getirdiği düşüncesi 
savunulur. Buna göre ideal insan yani bilge toplum yaşamında yer alacak, evlenecek ve 
çocuk dünyaya getirecektir.33 İş yapacak, toplumsal birlikteliğin güçlenmesini mümkün 
kılacaktır. Nitekim Stoacı Panaetius’a göre,34 doğa akıl yoluyla insanı diğer insanlara 
bağlar,35 böylece konuşmada olduğu kadar yaşamın her alanında ortak bir bağ oluşmuş 
olur, onları cemiyetlere ve festivallere katılmaya ve oralarda rol üstlenmeye çağırır.36 
İnsan yalnız yaşamamalıdır.37 Bu çağrı Cicero’nun De Officiis’inde (1.22), Platon ile 

değil, ortak bir savunma ve kültün devamı için birleşmiş birey gruplarına katılıyordu. Fred D. Mil-
ler’ın da vurguladığı gibi, Aristoteles Politika 1.1253a’da insanın bir arıdan ya da bir sürü hayva-
nından daha fazla πολῑτικον ζῷον olduğunu söyleyerek bir kıyas yapmıştır, bu Aristoteles’in insan 
dışındaki canlılara da πολῑτικον ζῷον dediğinin bir kanıtıdır. Bkz. Fred D. Miller, Nature, Justice and 
Rights in Aristotle’s Politics, Oxford University Press, 1995, s. 30-31.

31 De Finibus 3.65: “quodque nemo in summa solitudine vitam agere velit ne cum infinita quidem volup-
tatum abundantia, facile intellegitur nos ad coniunctionem congregationemque hominum et ad natura-
lem communitatem esse natos.” Karş. ib. 4.4.

32 De Finibus 3.65: “Impellimur autem natura ut prodesse velimus quam plurimis” Y. Baraz’a göre Cice-
ro burada “adiumentum” ya da “adiuvare”den türemiş herhangi bir kelime yerine bilinçli olarak 
“prosum” fiilini kullanır. Bunun nedeni “Prosum” fiilinin etken olarak birisine ya da bir şeye yarar 
sağlama, onun lehine çalışma anlamını taşımasıdır. Dolayısıyla bir insanın başka bir insana geçici ve 
az yardımından ziyade, bizzat iyilik yapması hedef olarak gösterilmiş olur. Bkz. Y. Baraz, A Written 
Republic: Cicero’s Philosophical Politics, Princeton University Press, 2012, s. 214.

33 Karş. Diogenes Laertius 7.131; A. Vernon, Roman Stoicism, Cambridge University Press, 1911, 276-
277; 284.

34 Bkz. 2. Ek, 2.2 Panaetius.
35 Karş. Marcus Aurelius 9.9; 12.30; Seneca, Epistulae Morales 95.52.
36 A. Vernon, a.g.e., s. 284-285.  
37 E. Zeller, The Stoics, Epicureans and Sceptics, Longmans, Green and Co., London, 1870, s. 294. Bu 

yalnızlığın tümüyle bastırıldığı bir çağrı değildir, Seneca’ya göre insan yalnızlık (solitudo) ile top-
lumsal oluşunu (frequentia) bir potada eritmelidir: Dialogi 9.17.3; id., Epistulae Morales 9.5: “Bilge 
kendisine öyle yeter ki, yapabilirse de arkadaşsız kalmayı istemez.” (ita sapiens se contentus est, non 
ut velit esse sine amico, sed ut possit)
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Stoacıların uzlaştığı bir fikir olarak yankı bulur:

Ancak Platon’un müthiş bir şekilde yazdığı gibi,38 sadece kendimiz için doğmadık, aynı 
zamanda vatanımız bir parçamıza, dostlarımız da diğer parçamıza sahip çıkar. Dahası 
Stoacıların inandığı gibi, yeryüzünde meydana gelen her şey insanlığın kullanımı için 
yaratılmıştır ve insanlar bizzat insanlar için, birbirlerine faydalı olabilsinler diye doğmuştur. 
Neticede bu meselede doğayı rehberimiz olarak izlemeli, yükümlülüklerin karşılıklı değişi-
miyle müşterek yararları gözetmeli, uzmanlık, iş ve yetenek sergileyip başkalarınınkinden 
yararlanarak insanların diğer insanlarla olan bağını güçlendirmeliyiz.39

Stoa felsefesinde doğanın insanları bir araya getirip birbirine mecbur kıldığı fikri 
aynı zamanda evrendeki işleyişi, “en yüce iyi” (summum bonum) dedikleri uyum 
(ὁµολογία, convenientia)40 ile açıklayıp insanı ve diğer her şeyi, tıpkı bedendeki organ-
lar gibi, birbiriyle uyum hâlinde olmadıkça kendini tamamlayamayacak unsurlar olarak 
görme fikrine bağlanır. Bu uyuma göre yaşayanlar, tanrıyla eşitlenen kutsal yasayı41 
yerine getirmiş olur.42 Cicero aynı düşünce çerçevesinde, De Legibus’ta43 Atticus’un 
ağzından adaletin ve dolayısıyla yasaların kaynağı olarak doğayı gösterir.44 Cicero 
yasayı insanlara neyi yapmaları ve neyi yapmamaları gerektiğini söyleyen “doğada 
yerleşik bulunan en üst akıl” (ratio summa insita in natura) olarak tanımlar, dahası 
aynı yasanın doğruyu yapmaya buyurup yanlıştan uzaklaştırma gücüne sahip olan bir 
sağduyu (prudentia)45 olduğunu söyler.46 Burada açıkça Stoa felsefesini görüyoruz. 
Zira Stoacılar da yasayı neyin yapılması, neyin de yapılmaması gerektiğini buyuran en 

38 Buradaki yaklaşım Platon’un bir mektubundan (9 358a) alınmıştır.
39 De Officiis, 1.22: “Sed quoniam, ut praeclare scriptum est a Platone, non nobis solum nati sumus or-

tusque nostri partem patria vindicat, partem amici, atque, ut placet Stoicis, quae in terris gignantur, 
ad usum hominum omnia creari, homines autem hominum causa esse generatos, ut ipsi inter se aliis 
alii prodesse possent, in hoc naturam debemus ducem sequi, communes utilitates in medium adferre, 
mutatione officiorum, dando accipiendo, tum artibus, tum opera, tum facultatibus devincire hominum 
inter homines societatem.”

40 De Finibus, 3.6.21.
41 De Natura Deorum, 1.14.36; Lactantius, Divinae Institutiones, 1.5.20.
42 Stobaeus, 2.7.6e.
43 De Legibus, 1.13.
44 Cicero’nun yasa anlayışıyla ilgili olarak genelde iki görüş öne çıkar, ancak son dönemde üçüncü bir 

görüş de ortaya çıkmıştır. E. Asmis’in yetkin çalışmasından hareketle özetlersek: 1. Cicero Platoncu 
düşüncenin de etkisiyle insan yapımı olan toplum yasalarını doğa yasalarının birer taklidi olarak görür. 2. 
Cicero’ya göre toplum yasaları doğa yasalarının somutlaşmış hâlidir. 3. İlkin Klaus Girardet’nin savun-
duğu üzere, Cicero toplum yasalarını doğa yasalarıyla kimliklendirir. Yazara göre Cicero’nun yasalarını 
doğal kılan, bilgelerin doğasından (karakterinden) doğmuş olmalarıdır. E. Asmis’in çalışması için bkz. 
“Cicero on Natural Law and the Laws of the State”, Classical Antiquity, vol. 27, No. 1, 2008, s. 1-33.

45 Cicero’ya göre koşulları anlayabilme ve her koşulda uygun bir tavır takınabilme yeteneği olarak kar-
şımıza çıkan “prudentia” iyi bir devlet adamının temel niteliğidir. Bu anlamda Aristoteles’in kullan-
dığı “kavrayış, anlayış, pratik bilgi” anlamlarındaki ϕρόνησις erdeminin Latincedeki karşılığıdır. 
Zetzel’in de bildirdiği gibi (a.g.e., s. xxxix) prudentia buradaki pratiğe dönük anlamıyla, Yunancadaki 
σοϕία’nın Latincedeki karşılığı olup teorik bir bilgeliğe denk düşen “sapientia”dan ayrılır.

46 De Legibus, 1.18-19.
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üst akıl olarak görür47 ya da öz ifadeyle onlara göre yasa doğanın aklı (naturae ratio)48 
ve son kertede bizzat tanrının kendisidir.49 En yüce iyinin etik sahasındaki görünümü 
olan erdem de (virtus), en öz hâliyle doğru akıl (recta ratio) olarak adlandırılabilir50 
ve uyumlu yaşamda bulunur, onunla sağlam bir şekilde var olur (virtus convenientia 
constat)51, hatta bizzat onun kendisidir.52 Stoacılara göre mutluluk için de bu erdem 
yeterlidir,53 başka hiçbir şeye gerek yoktur.54 

Cicero’nun De Re Publica 1.49; 2.54; 2.69’daki devletteki uyuma dönük övgüsünü 
de Stoacıların yukarıda özetlediğimiz genel uyum fikri çerçevesinde değerlendirebiliriz, 
sağlıklı işleyen devlet ona göre içsel tüm unsurlarıyla uyum hâlinde olan bir yapıda-
dır, dolayısıyla uyumun bozulması devletin çökmesi anlamına gelir. Bu sadece adı 
konmamış ya da herhangi bir devlet türü için önem arz eden bir ilke değildir, Cicero 
bilhassa bir devlet şeklini yani karma modeli diğerleri arasından ayırarak yüceltirken 
de düşüncesinin temeline uyum fikrini katar.

2. Devlet Türleri

2.1. Civitas ve Türler

Oluşum nedenini anlattığım topluluklar ilkin belli bir yeri yerleşim yeri olarak belirledi; 
gerek konumu sayesinde, gerekse bilek gücüyle buranın etrafını çevirip yapılarının topluca 
bulunduğu, tapınaklar ve ortak alanlarıyla şekillenen bu yere kasaba ya da kent dediler. 
En nihayetinde nasıl bir kalabalık kitle olduğunu açıkladığım her halk, halkın yerleşim 
alanı olan her kent ve bir halk unsuru olduğunu söylediğim her site uzun süreli olmasını 
sağlayacak bir yargıyla yönetilmelidir. Bu yargı her şeyden önce, her daim siteyi meydana 
getiren nedene dayanmalıdır.55

Cicero devlet ve halk tanımını yaptıktan sonra yukarıda alıntıladığımız paragrafta 

47 SVF 2.1003. Karş. SVF 3.4; 3.314; 3.332; 3.613-614.
48 SVF 3.323; De Officiis 3.519-520.
49 De Natura Deorum 2.57-58; 2.81-82; 2.115; Diogenes Laertius 7.88 (SVF=1.162); Seneca, Naturales 

Quaestiones, 1.P.13.
50 Tusculanae Disputationes, 4.15.34.
51 Seneca, Epistulae Morales, 74.30.
52 SVF 3.199. (= Commentarium in Lucanum 2.380)
53 Bkz. Academica, 1.10.36.
54 A. Vernon, a.g.e., s. 72.
55 De Re Publica 1.41: “Hi coetus igitur, hac de qua exposui causa instituti, sedem primum certo loco 

domiciliorum causa constituerunt; quam cum locis manuque saepsissent, eiusmodi coniunctionem 
tectorum oppidum vel urbem appellaverunt, delubris distinctam spatiisque communibus. Omnis ergo 
populus, qui est talis coetus multitudinis qualem exposui; omnis civitas, quae est constitutio populi; 
omnis respublica, quae, ut dixi, populiresest, consilio quodam regenda est, ut diuturna sit. Id autem 
consilium primum semper ad eam causam referendum est, quae causa genuit civitatem.”
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kısaca toplumun evriminden söz ediyor. Burada iki kavram öne çıkıyor: Site ve yargı. 
“Res publica” gibi bir halk unsuru olduğu söylendiğinden (ve Cicero onunla ilgili 
yaptığı kendi açıklamasına referans verdiğinden) onunla eşitlenmiş olan ilk kavramın 
Latincesi “civitas”tır. “Vatandaş” anlamındaki “civis” kelimesinden doğmuş olan “ci-
vitas” ilkin “vatandaşlık” ve “vatandaşlar arasındaki birlik” anlamındadır, ancak eser 
boyunca daha çok “site” ve “ülke”, dahası, yukarıda da söylediğimiz gibi, “res publica” 
ile aynı minvalde, “devlet, yönetim, hükümet” anlamında kullanılır. 1.2.’deki “civitatis 
gubernatio” “site yönetimi” olarak da düşünülebilir “devlet yönetimi” olarak da. Zetzel 
eserde geçen “status civitatis” tamlamasının da “devlet organizasyonu/koşulu/biçimi” 
anlamında olduğunu belirtip bunun da “res publica” ile eşanlamlı olduğunu söyler. 
Hukuk terimi olarak “site” şeklinde Türkçeleştirildiği de olmuştur.56 Burada öne çıkan 
ikinci kavramın yani “yargı”nın Latincesi ise “consilium”dur. “Consilium” ilkin “ka-
fada tartma, düşünme, bir şeyi bütün yönleriyle ele alma”, ikinci olarak “düşünmenin 
sonunda bir sonuca varma” anlamındadır. Bu iki anlama ek olarak, “kavrayış, hüküm, 
yargı” ve hatta “öğüt, danışma (kurulu)” anlamında da kullanılmıştır. Cicero ise De 
Re Publica’da (örneğin 1.3, 1.25, 1.41 ya da 1.43’te) daha çok siyaset terminolojisi 
bağlamında iktidarın otoritesine (auctoritas) bağlı olarak “yargı/karar verme gücü” 
ya da kısaca “yargısı” anlamında kullanmıştır. Örneğin Cicero’nun esas konuşmacısı 
olarak Scipio De Re Publica 2.21’de yeni doğmuş Roma toplumunun beşiğinde ağlayan 
bir bebek gibi kalmadığı, aynı zamanda gelişip neredeyse olgunlaştığını söylerken, bu 
başarının Romulus’un yani “tek bir adamın yargısıyla” (unius viri consilio) gerçek-
leştiğini vurgular.57 Ancak “consilium” her daim tek bir kişiye ait değildir, devlet ya 
da site yönetiminde başkalarına da verilebilir ya da geçebilir. Bu durumu incelemek 
için önce Cicero’nun 1.42’deki tasvirine bakalım:

Sonra bu yargı bir kişiye ya da seçilmişlere bırakılmalı veyahut çoğunluk ve herkes tara-
fından üstlenilmelidir. Her şey bir kişinin eline geçmişse, o kişiye kral, devlet sistemine 
de krallık deriz. Yönetim seçilmişlere geçmişse, o sitenin aristokratların iradesine göre 
yönetildiği söylenir. Her şeyin halkın yönetimine bırakıldığı site ise bir halk sitesidir 
(öyle isimlendirilir).58

Yunan siyasi terminolojisini kullanırsak, bu rejimler sırasıyla monarşi (µοναρχία), 
aristokrasi (ἀριστοκρατία) ve demokrasidir (δηµοκρατία). Yunancada “yönetmek” 

56 Gaius, Institutiones (Borçlar Kısmı), çev. Türkan Rado, Doğan Kardeş Yayınları 1953, passim.
57 Eserdeki konuşmacılardan olan Laelius, aynı yerde Scipio’nun Romulus’la ilgili aktarımlarından 

memnuniyetini dile getirir, bununla birlikte Romulus’un kent için yaptıklarını casu aut necessitate 
yani şans ya da zorunluluğa bağlar. 

58 De Re Publica 1.42: “deinde aut uni tribuendum est, aut delectis quibusdam, aut suscipiendum est 
multitudini atque omnibus. Quare cum penes unum est omnium summa rerum, regem illum unum vo-
camus, et regnum eius rei publicae statum. Cum autem est penes delectos, tum illa civitas optimatium 
arbitrio regi dicitur. Illa autem est civitas popularis (sic enim appellant), inqua in populo sunt omnia.”
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anlamındaki ἄρχειν fiili, “tek” anlamındaki µόν- ile birleşince (µοναρχία) “tek 
adam yönetimi” yani “krallık” anlamına gelir; “yönetim” anlamındaki κράτος ismin-
den türemiş olan –κρατια soneki “en iyi” anlamındaki ἄριστος sıfatıyla birleşince 
(ἀριστοκρατία) “en iyilerin yönetimi”, “halk” anlamındaki δῆµος ismi ile birleşince 
ise “halkın yönetimi” anlamını verir. Cicero’nun yaşadığı dönemi de kapsayan klasik 
çağda bu Yunanca terimlerin Latinceleşmiş “monarchia, aristocratia ve democratia” 
hâlleri yoktu. Cicero metin boyunca ilki için kendisinden önce de var olan, “kral” 
anlamındaki “rex”ten türemiş “regnum” terimini kullanırken, ikincisi için belli bir 
terim yerine yönetimdeki kişilerin yani “en iyi olanların” (optimas: en iyi, optimates: 
en iyiler) tamamlayan olduğu kelime tamlamaları kullanır, örneğin 1.42’de “arbitrium 
optimatium” “en iyilerin yargısı” (optimas: en iyi) ve 1.43’te “optimatium dominatus” 
“en iyilerin yönetimi” gibi. İkincisi yani demokrasi için de kelime tamlamaları kullanır, 
örneğin 1.42’de “civitas popularis” “halk sitesi” gibi.

Cicero’ya göre bu üç yönetim şeklinden herhangi biri “insanları bir birlik içinde 
devlete bağlı tutan zinciri koruyorsa”,59 kusursuz (perfectum) ve en iyi/ideal (optimum) 
sayılmasa da yine de katlanılabilir (tolerabile) ve diğerlerine nazaran daha kabul edi-
lebilir (praestantius) nitelikte demektir. Cicero bu noktada katlanılabilirliğin ölçüsünü 
belirlemeye çalışır, ona göre adil ve bilge bir kral (rex aequus ac sapiens), seçilmiş 
önde gelen vatandaşlar (delecti ac principes cives) ve daha az makul karşılansa da 
(quamquam id est minime probandum) halk (populus) haksızlıklar ve aşırı isteklerle 
önü kesilmedikçe (nullis interiectis iniquitatibus aut cupiditatibus) sağlam bir yönetim 
koşulunu (non incerto statu) yerine getiriyor görünür. Bu, önceki bölümün sonunda 
bahsettiğimiz, Stoacıların övdüğü evrensel uyumun siyasi ve toplumsal arenadaki karşı-
lığına bir övgü anlamı taşır, zira asıl odaklanılan, insanların bir birlik içinde (inter se… 
societate) devlete bağlanmalarıdır. J. Harries’in deyişiyle, buradaki uzlaşma yasasına 
dayalı terminoloji de dilsel bir etki amacıyla kullanılmamıştır, bizzat argümanın mü-
temmimidir, böylece toplum (societas) devletin (res publica) sahibi olarak tasarlanmış 
olur.60 Bununla birlikte Cicero’nun tercih ettiği “vinculum” (zincir) kelimesi ve onunla 
aynı kökten geldiği için “zincirlemek” şeklinde Türkçeleştirebileceğimiz “devincere” 
fiili devlete bağlılık vurgusunun şiddetini göstermektedir.61 Buradaki birlik içinde 
devlete bağlanmayı Aristoteles’in bir gözlemiyle de ilişkilendirebiliriz, zira Aristo-
teles’e göre de “aralarındaki farklılıklara rağmen bütün politik rejimlerin sergilediği 
(bir) benzerlik (vardır)... Her site bir “birlik türüdür”, nasıl görünürse görünsün bir 
site, her birimizin tek başına ulaşamayacağı hedeflere ulaşmak için insanları tikel bir 

59 De Re Publica 1.42: “si teneat illud vinculum quod primum homines inter se rei publicae societate 
devinxit.”

60 J. Harries, “The Law in Cicero’s Writings”, The Cambridge Companion to Cicero, Ed. C. Steel, Camb-
ridge University Press, 2013, s. 120. Karş. De Legibus 1.35.

61 Cicero “devincere” fiilini güçlü bağlılığı betimlerken kullanır, örneğin bkz. De Domo Sua 131; Philip-
picae 2.116; 7.6; Brutus 53, vb.
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tarzda bir araya getiren bir yapıdır.”62 
E. M. Wood’un özetiyle, Aristoteles’e göre insan doğası gereği bir site hayvanıdır, 

sitede yaşamak için yaratılmış olan bir varlıktır, zira yalnızca sitede rasyonel ve ahlâkî 
bir birey olarak kendi amacını (τέλος) gerçekleştirebilir.63 Dolayısıyla Cicero’nun 
yukarıda alıntıladığımız kısımda söylediği “her site uzun süreli olmasını sağlayacak 
bir yargıyla yönetilmelidir” ilkesini de Aristotelesçi ve modern söylemle bireyle-
rin kendilerini gerçekleştirme gereğine bağlamak da mümkündür. Bununla birlikte 
Aristoteles devletin asli amacının yaşam hakkı, maddi refah hatta asayiş ve güvenlik 
yanında bütün bu amaçlara hizmet eden doğru yaşamı tesis etmek olduğunu düşünür.64 
Bu yüzden o, devletin yönetim şekli ne olursa olsun, “dünyevi gerçekliğin ötesine 
gözünü dikeceğine, değişim ve hareketin maddi dünyasıyla boğuşur; siyaset teorisinde 
yalnızca ideal devletle değil, ‘polis’te (sitede) görülen hareketliliğin ve huzursuzluğun 
kaynaklarıyla, bunları düzeltmek amacıyla ilgilenir.”65 Bu yüzden tarafgir bir siyaset 
adamından ziyade bir siyaset teorisyeni olan Aristoteles’e göre,66 gerçek siyaset-bilim-
ci her bir devlet tarzını, onların hem nasıl ortaya çıktığını hem de en uzun süre nasıl 
korunabileceğini çalışmak ve bilmek zorundadır.67 Başka deyişle odak noktası mevcut 

62 Politika, 1.1252a1.
a J. Abramson, Minerva’nın Baykuşu, Batı Siyasi Düşünce Tarihi, çev. İ. Yıldız, Dipnot Yayınları, 2012, 

s. 133.
63 E. M. Wood, Yurttaşlardan Lordlara. Eskiçağdan Ortaçağ’a Batı Siyasi Düşüncesinin Toplumsal Ta-

rihi, çev. Oya Köymen, Yordam Kitap, 2. Basım, 2013, s.106. Birey, ihtiyaçları devletin ihtiyaçların-
dan daha önemsiz olduğu için devlete güdümlü değildir, bu güdümlülük üzerinden kendisini gerçek-
leştiremeyeceği için devlete güdümlüdür. Bkz. J. Coleman, a.g.e., s. 189.

64 E. M. Wood, A.e., s. 102-103.
65 E. M. Wood, A.e., s. 100.
66 Yunan dünyasında bir düşünürün ya da filozofun siyasete atılması ya da danışman kimliğiyle siyasi 

arenadaki önemli bir figürü doğrudan etkilemesi günümüzdeki örneklerle kıyaslandığında, sosyo-po-
litik koşullara bağlı olan imkân darlığından ötürü daha zordu. Ancak Aristoteles’in siyaset teorisyenli-
ğini etkilemiş olduğunu söyleyebileceğimiz bir imkânı olmuştu. İ.Ö. 343’te Makedon Kral Philippus 
henüz felsefede şöhreti her bir yana yayılmamış olan Aristoteles’i (W. K. C. Guthrie, A History of Gre-
ek Philosophy: Volume 6, Aristotle: An Encounter, Cambridge University Press, 1981, s. 35) sarayına 
çağırmış ve ondan on üç yaşındaki oğlu İskender’e özel eğitmenlik yapmasını istemiştir. Kralın Mie-
za’daki nymphaeum’da, oğlu ve öğretmeni Aristoteles için açtığı okulda süren bu eğitim (Plutarchus, 
İskender 7.3) Philippus’un ölüp de yerine daha sonradan “Büyük” (Mέγας) unvanını kazanan oğlu 
İskender’in geçmesine kadar sürmüş olmalı, zira Aristoteles’in sarayla ilişkisi bu noktada kesilmiştir. 
M. H. Fisch büyük seferine çıkmadan önce, İskender’i entelektüel açıdan etkileyen tek ismin Aristo-
teles olduğunu söylese de (“Alexander and the Stoics”, The American Journal of Philology, vol. 58, 
No. 2, 1937, s.131) bu konu da kesin kanıtlarımız yoktur, bununla birlikte Aristoteles’in siyasete olan 
ilgisinin bu dönemde başladığını ya da arttığını da düşünebiliriz. Bu konuyla ilgili ileri okumalar için 
bkz. Readings in Ancient Greek Philosophy, From Thales to Aristotle, 4th ed., Ed. S. Marc Cohen-P. 
Curd-C. D. C. Reeve, Hackett Publishing Company, 2011, s. 683; A. H. Chroust, “Was Aristotle Actu-
ally the Preceptor of Alexander the Great?”, Classical Folia 18, 1964, s. 26-33; I. Düring, Aristotle in 
the Ancient Biographical Tradition, Göteborg, 1957, s. 284-299.

67 C. Rowe, “Aims and Methods in Aristotle’s Politics”, A Companion to Aristotle’s Politics, ed. D. Keyt-
F. D. Miller, jr., Blackwell 1991, s. 65.
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siyasi rejimin esenliğidir. Aristoteles’in ortaya koyduğu bu ilke, bilgeye devletlerdeki 
önemli devrimleri, değişim döngülerini ve bozulmaları anlama görevini yükleyen68 
Cicero’nun yukarıda alıntıladığımız, sitenin süresini uzatacak yargıyı öne çıkaran ve 
onu temelde siteyi meydana getiren nedene dayandıran (causam referendum est, quae 
causa genuit civitatem) yaklaşımına da temel oluşturur, zira Aristoteles’e göre bir şey 
işlevini meydana getiremiyorsa (site ya da devlet site ya da devlet olarak kalamıyorsa, 
siyasi rejimi çökmüşse) artık o, başlangıçtaki o değildir.69

2.2. Libertas ve Auctoritas Sive Dignitas

Yukarıda da işlediğimiz gibi, Cicero “perfectum” ve “optimum” yerine “tolerabile” 
koşulunu öne sürdükten sonra üç yönetim türünün de kendi başına yeterli olmadığı 
yönündeki düşüncesini örneklerle sağlamlaştırmaya çalışır:

Ancak krallıklarda kral dışındakiler ortak hakka ve hükme katılmaz, aristokrasilerde ise 
kitle özgürlük alanından pek pay almaz, zira tüm ortak hükümden ve yetkiden yoksundur; 
tüm yetki halkın eline geçtiğinde ise, bu yetkiyi adil ve ölçülü bir şekilde kullansa da yine 
de ortaya çıkan eşitlik haksızdır, zira herhangi bir onur derecesi yoktur. Persialı Cyrus çok 
adil ve bilge bir kral idiyse de yine de bu tür bir halk unsuru (evvelce de söylediğim gibi, 
devlet bizatihi budur) bana arzu edilesi görünmez, zira onda sadece bir kişinin buyruğuna 
ve arzusuna göre yönetilme vardır. Bağlaşığımız olan Massilialılar70 seçilmiş önde gelen 
vatandaşlar aracılığıyla, en üst düzeyde bir adaletle yönetilse bile, halkın bu durumunda 
köleliğe benzer bir yan vardır. Atinalılar Areopagus’un gücünü yitirdiği dönemlerde, halkın 
kararları ve hükümleri dışında hiçbir şey yapmadığında, belli onur derecelerini yitirdiği için, 
site ihtişamını koruyamamıştır. [44] Şimdi bir şekilde karışıklığa uğramamış ve birbirine 
karışmamış olan, aksine mevcut yapısını muhafaza eden üç yönetim türünden bahsedi-
yorum. Bu tür yönetimler her şeyden önce, evvelce bahsettiğim kusurlara tâbi olup yine 
başka tehlikeli kusurlara gebedir; bu yönetim türlerinden herbiri yanı başındaki kötülüğü 
görmeyen kaygan bir yolda ilerler. İstersen, örnek olarak en uygun ismi vereyim, anlayışla 
karşılanabilir ve sevilebilir olan kral Cyrus’un ardında, niyetini değiştirme hakkını edin-
miş olan vahşi Phalaris yatıyordu, nitekim tek adam yönetimi böyle benzer bir yönetime 
meylederek kolayca bozulur. Birkaç önde gelen vatandaşın yönettiği Massilialıların site 
idaresi bir zamanlar Atina’da hüküm sürmüş olan Otuz Adam’ın tertibi ve hizbine yakın 
olmuştur.71 Başkalarına bakmayalım, Atina halkının her şey üzerindeki gücü de kitlenin 
çılgınlığına ve hovardalığına dönüştüğünde, yıkıcı olmuştur. (…)72

68 De Re Publica, 1.45.
69 Politika, 1.1253a20-5.
70 Massilia kağıt üzerinde bağımsız olmasına rağmen Roma’ya bağlı olarak ayakta duruyordu.
71 Peloponnesus savaşından sonra Sparta Atina’da otuz kişilik (Otuz adam=triginta virorum) bir oligark-

lar yönetimi tesis etmişti.
72 De Re Publica, 1.43-44: “[XXVII] 43 Sed et in regnis nimis expertes sunt ceteri communis iuris et 

consili, et in optimatium dominatu vix particeps libertatis potest esse multitudo, cum omni consilio 
communi ac potestate careat; et cum omnia per populum geruntur, quamvis iustum atque moderatum, 
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Burada ilkin krallık ortak hak ve hüküm eksikliği temel alınarak eleştirilir, yani 
devletin “tek bir kişinin buyruğu ve arzusuna göre yönetilmesi” (cum regeretur unius 
nutu ac voluntate) Cicero’ya göre sorun teşkil eder; zira ona göre, metnin devamından 
anlaşıldığı üzere, “özgürlük (libertas) halk yetkisinin en üst düzeyde olmadığı hiçbir 
sitede kendisine yer bulamaz; kuşkusuz özgürlükten daha tatlı bir şey olamaz”,73 
dolayısıyla “köleliğin saklı ya da muğlak olmadığı (yani apaçık olduğu)” (obscura 
quidem est aut dubia servitus) krallık rejiminde özgürlükten söz edilemeyeceğinden, 
krallık da ideal bir rejim olamaz. Bu noktada libertas kavramının değer kazandığını 
görüyoruz. C. N. Johnson’un da belirttiği gibi74 Roma’da cumhuriyetin son döne-
minde “libertas” kavramına ilişkin yapılmış teorik değerlendirmeler göz önünde 
tutulduğunda, Cicero çağdaşlarından daha fazla dikkati hak eder. Cicero’nun siyasi 
anlamda kullandığı “libertas” terimi, öz ifadeyle “belli haklara sahip olma yeteneği 
ve boyunduruk altında olmama” olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda ve yukarıdaki 
krallık eleştirisi düşünüldüğünde bir hukuk terimi olarak “libertas” vatandaşların sahip 
olduğu hakların yasalarla güvence altına alınması olarak değerlendirilmelidir.75 Zira 
anakronizm riskini de göz önünde bulundurarak söylemeli ki Cicero sınıfsız eşitlik 
fikri üzerine kurulmuş olan çağdaş bir demokrasi uygulamasına taraftar olmazdı, zira 
yukarıda da gördüğümüz gibi, böyle bir fikrin egemen olduğu bir toplumda “gradus 
dignitatis” yokluğundan şikayetçi olurdu. C. Wirszubski’ye göre Cicero’nun demok-
ratik egalitaryanizm savunması anlamına gelen bu yaklaşımından iki ilke doğar: Biri 
“libertas”ı mümkün kılan hakların kaçınılmaz olarak herkes için eşit olması gerektiği, 
diğeri ise “libertas”ın siyasi hakların en üst sınırı olduğudur. Yazar bu iki ilkeden 
hareketle Cicero’nun “libertas” anlayışını geliştirip onu “aequa libertas” yani “eşit/

tamen ipsa aequabilitas est iniqua, cum habeat nullos gradus dignitatis. Itaque si Cyrus ille Perses 
iustissimus fuit sapientissimusque rex, tamen mihi populi res (ea enim est, ut dixi antea, publica) 
non maxime expetenda fuisse illa videtur, cum regeretur unius nutu ac [voluntate. Eodem] modo, si 
Massilienses, nostri clientes, per delectos et principes cives summa iustitia reguntur, inest tamen in 
ea condicione populi similitudo quaedam servitutis; si Athenienses quibusdam temporibus, sublato 
Areopago, nihil nisi populi scitis ac decretis agebant, quoniam distinctos dignitatis gradus non habe-
bant, non tenebat ornatum suum civitas. 44 [XXVIII] Atque hoc loquor de tribus his generibus rerum 
publicarum non turbatis atque permixtis, sed suum statum tenentibus; quae genera primum sunt in 
eis singula vitiis quae ante dixi, deinde habent perniciosa alia vicina. Nullum est enim genus illarum 
rerum publicarum quod non habeat iter ad finitimum quoddam malum praeceps ac lubricum. Nam illi 
regi, ut eum potissimum nominem, tolerabili aut si vultis etiam amabili, Cyro, subest ad immutandi 
animi licentiam crudelissimus ille Phalaris, cuius in similitudinem dominatus unius proclivi cursu et 
facili delabitur. Illi autem Massiliensium paucorum et principum administrationi civitatis finitimus 
est qui fuit quodam tempore apud Athenienses triginta consensus et factio. Iam Atheniensium populi 
potestatem omnium rerum, ipsi (ne alios requiramus) ad furorem multitudinis licentiamque conversam 
pesti…”

73 De Re Publica 1.47: “Itaque nulla alia in civitate, nişi in qua populi potestas summa est, ullum domi-
cilium libertas habet; qua quidem certe nihil potest esse dulcius.”

74 C. N. Johnson, “Libertas and Res Publica” (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Faculty of Political Scien-
ce, Columbia University, 1980, s. 78.

75 Bu minvaldeki görüş için bkz. C. N. Johnson, A.e.
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adil özgürlük” olarak yeniden tanımlar.76 Yazara göre Cicero’nun “aequa libertas” 
kavramı Yunan düşüncesindeki, vatandaşların kendilerini yönetmesi anlamında, “öz-
gürlük” olarak Türkçeleştirebileceğimiz ἐλευθέρια ile bu özgürlüğün yasalarla eşit 
temini anlamında “eşitlik” olarak Türkçeleştirebileceğimiz ἰσονοµία kavramlarıyla 
birebir örtüşmez,77 zira ne Roma’da Atina demokrasisi ne de o demokrasiye uygun bir 
toplumsal yapı vardır, Roma kendi siyasi ve sosyal koşullarına sahiptir. Bu yüzden C. 
Wirszubski cumhuriyetin daha eski tarihinde, “libertas”ın yasalarla her vatandaş için 
eşit hâle getirilişinin izini sürerek kavramsal bir dayanak bulmaya çalışır. Bu amaçla 
Plebs sınıfının Patricii sınıfıyla eşit olma talebine ilişkin Livius aktarımına bakar, orada 
ilkin (3.31.7) “aequandae libertatis” tamlamasını görür, bu tamlama bağlamda Plebs 
ve Patricii sınıflarına ait bireylerin özgürlük haklarının ortak yarar düzlemindeki eşit-
lenişini gösterir, sonra yazar 3.34.3’teki “omnibus... iura aequasse” ifadesini alıntılar, 
bu da herkes için kuralların eşitlendiğini gösterir.78 Ancak bu eşitleme, De Re Publica 
1.43-44’ten yaptığımız yukarıdaki alıntıda da geçtiği gibi, Cicero’nun demokrasiye 
getirdiği eleştirilerden biridir, Cicero aynı hususu 1.53’te de dile getirir:

Özgür halkların arzuladığı yasal hakların eşitliği sürdürülemez, bunun nedeni halkların 
da özgür ve rahat olmalarına rağmen birçok bireye birçok özel hak tanıyor ve insanlar ile 
onlara sunulan onurlar arasında birçok ayrım oluşturuyor olmalarıdır, bununla birlikte eşitlik 
denilen şey çok haksızdır. Aynı onur en yüksekteki ile en alçaktakine verildiğinde ki iki 
türden insan da her toplumda bulunması kaçınılmazdır, buradaki eşitlik çok haksız olur.79  

Özetle Cicero’nun “libertas”ı, vatandaşların kendilerini yönetme özgürlüğüne 
değil, yukarıda da belirttiğimiz gibi, sadece “belli haklara sahip olma yeteneği ve bo-
yunduruk altında olmama” anlamındadır. Bu yüzden “libertas” cumhuriyet idaresindeki 
vatandaşlıkla hakkıyla eşitlenebilir.80 Nitekim bu yaklaşıma spesifik eleştirileri olsa da 
C. N. Johnson “libertas”ın, “yönetme hakkına sahip olanlardaki” auctoritas (otorite) 
ila dignitas’ın (onur) zıddı olduğunu söyler.81

Cicero’ya göre “auctoritas” ile “dignitas”ın yasalarda eşitlik imkânı sunmadığı 
bir krallıkta sistem değişmeyeceği için, kralın kimliği önem arz etmez, bu yüzden 
Media ülkesinin kralı olup 549 yılında Astyages’i yenen, sonra ülkesini Asia Minor, 
Babylonia, Assyria, Syria ve Palestine’yi kapsayacak kadar genişleten, otoriter ve fatih 

76 C. Wirszubski, Libertas as a Political Idea at Rome During the Late Republic and Early Principate, 
Cambridge University Press, 1950, s. 9-10.

77 Bkz. C. Wirszubski, A.e.
78 C. Wirszubski, A.e.
79 De Re Publica 1.53: “Nam aequabilitas quidem iuris, quam amplexantur liberi populi, neque servari 

potest ipsi enim populi, quamvis soluti ecfrenatique sint, praecipue multis multa tribuunt, et est in eis 
ipsis magnus delectus hominum et dignitatum, eaque quae appellatur aequabilitas iniquissima est.”

80 Bkz. M. Hammond, “Res olim dissociabiles: Principatus ac Libertas: Liberty under The Early Roman 
Empire”, Harvard Studies in Classical Philology, vol. 67, 1963, s .93.

81 C. N. Johnson, a.g.e., s. 82.
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karakteri yanında bilgeliğiyle de bilinen Cyrus’un 570-550 yılları arasında Sicilia’daki 
Agrigentum’un tiranı olan ve suçluları tamamen pirinçten yapılmış bir boğa maketi içine 
koyup alttan yakmak şeklindeki acımasız cezalandırma yöntemiyle bilinen Phalaris 
gibi bir tirana dönüşmesinin mümkün olduğunu düşünür. Odaklandığı, “auctoritas” 
ile “dignitas”a sahip olan kişiler değil, sistemin kendisidir. Ona göre krallık tiranlığa 
kolayca dönüşebilir, bu Cicero’nun Platon ve Polybius’tan edinmiş olduğu siyasi 
rejimler döngüsü fikrinin bir parçasıdır. Ancak yöneticideki bu niteliksel dönüşüm, 
aşağıda De Re Publica 1.65-67’den yapılan alıntıdan sonraki bölümde de görüleceği 
üzere, Platon demokraside halkın sevgilisi olan liderin tirana dönüşümü şeklinde sunar, 
buna karşın Polybius Yunan dünyasının krallığa çok benzeyen, bu yüzden yöneticile-
rinin kendilerine tiran yerine kral demeyi tercih ettiği monarşik ve tiran yönetimlerine 
şahitlik ettiğini söyler.82 Cicero ve Polybius kral ile tiran, dolayısıyla krallık ile tiranlık 
arasındaki farklar bakımından uzlaşır ki sonra göreceğimiz üzere bu uzlaşıya Platon 
da katılır. Polybius krala tâbi olanların mutlu olduğu, korku ve zorbalık (φόβος καὶ 
βίᾳ) yerine akli/bilgece ilkelerle yönetilen tek adam yönetimlerine krallık der.83 Böyle 
yönetilmeyen tek adam rejimi ise onun gözünde doğal olarak tiranlık olur. Cicero aynı 
düşünceyi farklı bir şekilde ifade eder:

Niçin kişisel gücü, egemen olmayı arzulayan ve hatta halkı baskı altına alarak yöneten 
birini iyinin iyisi Iuppiter’in isminde geçen “kral” unvanıyla anayım? “Tiran” ismi daha 
çok yakışmaz mı?84

Ancak metnin devamında (1.54) Polybius’ta değilse de Platon’un Devlet’inde 
gördüğümüz bir yaklaşımla karşılaşırız: Konuşmacılardan Laelius, asıl konuşmacı olan 
Scipio’ya üç yönetim türünden birini seçmek zorunda olsa, hangisini seçeceğini sorar. 
Scipio önce bu yönetim türlerinden hiçbirini onaylamadığını söyleyip mecbur kalırsa 
krallığı tercih edeceğini açıklar. Bu metnin devamında tüm tanrıların ve insanların 
kutsal kralı olarak kabul edilen Iuppiter’le analojisi kurulmuş, ehveni şer bir tercihtir. 
Cicero yine metnin devamında diyaloğu krallığın eski dönemlerdeki Yunan ve Roma 
örneklerinden bahsedildiği bir mecraya taşır. 1.58’de “[burada] bir soyu değil, doğal 
eğilimleri inceliyoruz” (non quaerimus gentem, ingenia quaerimus) diyerek krallığın 
siyasi rejimler döngüsü ve evrimindeki yerini tahlil etmeye başlar. Bu noktada krallığı 
Scipio’nun ağzından övüyor gibi görünen Cicero akıl ile duygular arasındaki çatışma 
analojisinden yararlanır. Archytas kaynaklı analojideki örneğe göre, “akılla çatışan öfke 
bir tür zihin ayaklanmasıdır.”85 Burada önemli olan bu zihin ayaklanmasının (seditio) 
bastırılmasıdır; Cicero hemen sonra bastırma aracının, yukarıda anlam genişliğinden 

82 Polybius, Tarihler, 6.3.
83 Polybius, Tarihler, 6.4.
84 De Re Publica 1.50: “Cur enim regem appellem, Iovis optimi nomine, hominem dominandi cupidum 

aut imperi singularis, populo oppresso dominantem, non tyrannum potius?”
85 De Re Publica 1.60: “iracundiam, videlicet dissidentem a ratione, seditionem quandam animi esse”
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bahsettiğimiz, “zihnin en iyi kısmı olan” (ea est enim animi pars optima) consilium 
(yargı) olduğunu söyler: Buna göre yargı egemen olduğunda (consilio… dominante) 
şehvete, öfkeye ve korkuya yer olmaz (nullum esse libidini, nullum irae, nullum te-
meritati locum), eğer yargı def edilirse (consilio pulso), sayısız şehvet ve öfke her şeyi 
ele geçirir (libidines [quae sunt innumerabiles] iracundiaeve tenerent omnia). Cicero 
burada ilk anlamı siyasi, sosyal ve askerî bağlamda “ayaklanma, isyan” olan “sedi-
tio” terimini bilinçli olarak kullanır, insan zihnindeki çatışmayla kurulan bu analoji 
aslında toplumdaki zarar verici nitelikteki isyanın, karmaşanın ya da çoksesliliğin tek 
bir adamın tek bir yargısıyla bastırılabileceğini gösterir. Nitekim aynı bölümde (1.60) 
bunu şu şekilde dile getirir:

Eğer devletteki otorite birçok kişiye verilirse, yönetici iradenin ortadan kalkacağı ve tek 
bir yerde toplanmadıkça da mümkün olmayacağı anlaşılacaktır.86

Burada yönetici irade yani “imperium” yukarıda bahsettiğimiz “auctoritas” ile 
dignitas’a denk düşer. Cicero konuşmacı Scipio’nun ağzından ikinci bir analojiyle 
bu düşüncesini pekiştirmeye çalışır: Laelius kent dışındayken onun evdeki işlerine 
birçok kişi baksa da hepsinin başında bir kâhya vardır, dahası Laelius da evdeki ve 
kent dışındaki tüm işlerinin başındaki tek insan olduğuna göre, o hâlde devlette de her 
şeyin başı olan birisine ihtiyaç vardır (1.61): Nasıl ki ilminde uzman olana, gemide 
kaptana ve hastalıkta doktora güveniliyorsa, devlet yönetiminde de işinin ehli olan 
bir lidere güvenilebilir (1.62). Bu aktarımda bir sonraki aşamada Roma tarihindeki 
krallık travmasından söz eder ve “kral” (rex) adının onlarda uyandırdığı kötü hissi 
silmeye çalışır. Cicero’ya göre ehveni şer olan krallık rejimi, Romalıları bu kadar ra-
hatsız etmemelidir. En nihayetinde kenti kurup öldükten sonra tanrılar arasına geçen 
Romulus da bir kraldır ve ondan sonra gelen Numa ve Servius Tullius gibi krallar da 
halk nezdinde sevilmiştir. Tarquinius Superbus ismindeki “kibirli” (superbus) bir Et-
rüsk kralının çocuğuna ilişkin anlatılan, halkça sevilen Lucretia’yı taciz ettiği, bunun 
üzerine Romalıların hanedanı kentten kovup krallığı sona erdirdiği ve cumhuriyet 
rejimini başlattığı yönündeki yarı tarihî, yarı efsanevi anlatı Romalıların cumhuriyet 
rejimine olan bağlılıklarının duygusal yönünü oluşturuyordu:

Tarquinius kovulunca Roma halkı Romulus’un ölümü ve ayrılışının ardından kral unvanını 
ne kadar sevmiş idiyse, o kadar çok nefret eder oldu. Evvelce nasıl kralsız yapamıyor 
idiyseler, Tarquinius’un kovulmasıyla birlikte artık kral adını duymaya bile tahammülleri 
kalmamıştı.87

86 De Re Publica 1.60: “In qua, si in plures translata res sit, intellegi iam licet nullum fore quod praesit 
imperium; quod quidem nisi unum sit, esse nullum potest.”

87 De Re Publica 2.52: “expulsoque Tarquinio, tantum odium populum Romanum regalis nominis tenuit, 
quantum tenuerat post obitum vel potius excessum Romuli desiderium. Itaque ut tum carere rege, sic 
pulso Tarquinio nomen regis audire non poterat.”
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Cicero burada krallık imajını tek bir kralın bozduğunu, oysa Romalıların daha 
önce krallarına çok değer vermiş olduğunu aktarır: “Yaşamın, onurun ve şanın kralın 
adaleti tarafından kendilerine verildiğini düşünüyorlardı.”88

Kralın bu şekilde yüceltilişini Platon ve Polybius’ta gördüğümüz, siyasi döngüye 
ilişkin anlatı sırasının başında, ahlâken en temiz toplumun doğal bir gerekliliğin sonucu 
olarak monarşiyle yönetilmesi ve bu yönetimin bozularak dönüşmemiş tek sistemi 
ifade etmesiyle ilişkilendirebiliriz. Polybius’ta üstü örtük, Platon’da ise apaçık şekilde 
ehveni şer kabul edilen bu yönetim şeklini kendisinden sonraki yönetim şekilleriyle 
birlikte değerlendirdiğimizde yönetimlerin kaçınılmaz olarak bozulmaya açık olduğu 
mesajının verildiğini görebiliriz. Bir sonraki bölümde, Cicero’nun metnin devamın-
daki aktarımını bu mesaj doğrultusunda, Platon ve Polybius kaynağıyla kıyaslayarak 
değerlendireceğiz.

2.3. Platon ve Polybius Kaynağı

Cicero üç devlet türü içinde, ehveni şer olarak, en iyisinin krallık olduğunu ka-
nıtlamaya çalışırken klasik dönemde yaşamış olan Platon ve daha az olmakla birlikte 
Aristoteles yanında, Helenistik dönemde yaşamış olan Polybius’un siyaset döngüsü 
fikrinden de yararlandığı düşünülebilir. Siyasi rejimlerin bozularak dönüştüğü yönün-
deki görüşü savunan Cicero’nun, eserin bu kısmındaki (1.65-67) aktarımının büyük bir 
bölümünü, ismini zikrettiği Platon’dan almıştır. Biz de bu noktada önce Cicero’nun bu 
bölümdeki sözlerini alıntılayıp, aktarımını ona bu konuda kaynak teşkil eden Platon 
ve Polybius aktarımlarıyla karşılaştıracağız:

Kral adaletsiz olmaya başlayınca, bu devlet türü ortadan kalkar ve kral tirana dönüşür; 
bu en iyiye yakın olan en kötü devlet türüdür. Çoğun olduğu gibi, aristokratlar yönetimi 
ele geçirirse, devlet üç aşamadan ikincisine geçmiş olur. Nitekim bu krallığa benzemekle 
birlikte halkın iyiliğini düşünen senatoryal bir liderler meclisidir. Eğer halk tiranı öldürür 
ya da kovarsa daha ölçülü olur, zira olayı anlar ve anlayışla karşılar, yaptığından memnun 
olmakla birlikte kendi kurduğu hükümeti korur. Eğer halk adil bir krala baskı uygular da 
onu krallığından ederse, çok sık olduğu üzere, aristokrasinin kanını tadar ve tüm devleti 
kendi şehvetine teslim eder, (bir denizin ya da yangının, alışkın olmadığı gücüyle, diz-
ginsiz bir kitleden daha kolay dindirilemeyecek kadar kuvvetli olduğunu düşünme sakın) 
Platon’un çok güzel bir şekilde söylediği durumu Latince ifade edebilirim belki, yapması 
zor ama yine de deneyeceğim.89 [XLIII 66] Platon diyor ki, “halkın doymaz boğazı öz-
gürlüğe susayıp da şer odaklarının da yardımıyla, ölçülü bir şekilde ılımlı değil, aksine 
aşırı susamış hâlde katıksız özgürlüğü içince, eğer yetkililer ve liderler fazlasıyla yumuşak 
başlı ve hoşgörülü olmaz da büyük ölçüde özgürlüğe hizmet etmezse, halk onları rahatsız 

88 De Re Publica 1.64: “Vitam, honorem, decus sibi datum esse iustitia regis existimabant.”
89 Cicero metnin devamında Platon’dan birebir çeviri değil, sadece alıntı yapıyor. Karş. Platon, Devlet, 

8.562c-563e.



338 C. Cengiz Çevik

eder, suçlar, itham eder ve despot, kral, tiran diye çağırır.”

…
Halk liderlere tâbi olanları rahatsız eder ve gönüllü olarak adlandırır; buna karşın yöne-
timde bile özel kişi olmak isteyenleri ve özel ile yönetim sınıfı arasındaki farkı kaldıran 
kişileri övgülerle yüceltip onurlara boğarlar; bu tür bir devlette özgürlüğün alanı kaçınılmaz 
olarak her yana yayılır, öyle ki şahsa ait evler efendisiz kalır, bu kötülük vahşi hayvanlara 
kadar sızar, sonunda baba oğlundan korkar olur, oğul da babasını dinlemez, tüm utanma 
duygusu kaybolur; her şey özgür olur, vatandaş ile yabancı arasında hiçbir fark kalmaz; 
öğretmen öğrencilerinden korkar ve onlara dalkavukluk yapar; öğrenciler öğretmenleriyle 
alay eder; gençlik yaşlıların ağırlığını ele geçirir, yaşlılar nefret edilmemek ve ciddiye 
alınabilmek için gençlerin oyununa kadar düşer. Bu durumda köleler bile çok daha özgür 
davranır, kadınlar kocalarıyla aynı hakka kavuşur; bu aşırı özgürlük ortamında köpekler, 
atlar ve eşekler öyle özgür bir şekilde koştururlar ki sonunda onlara yol vermek gerekir.” 
“Dolayısıyla”, diyor “bu zirve noktasındaki istediğini yapma hakkı öyle baskı altına alır 
ki vatandaşların zihinlerini çabuk rahatsızlanan, hassas bir hâle getirir, yönetim ufak bir 
güç uygulasa, kızıverir ve katlanmak istemezler; buradan hareketle yasaları reddetmeye 
başlar ve sonunda tümüyle efendisiz kalırlar.90

Cicero’nun buradaki aktarımını değerlendirmeye aldığımızda, köken oluşturabi-
lecek en eski kaynağın, isminin zikredilmesinden de anlayabileceğimiz üzere, Platon 
olduğunu görürüz.91 Cicero ile Platon’un aktarımları arasında farklı dönemlerin farklı 

90 De Re Publica 1.65-67: “cum rex iniustus esse coepit, perit illud ilico genus et est idem ille tyrannus, 
deterrimum genus sed finitimum optimo. Quem si optimates oppresserunt, quod ferme evenit, habet 
statum res publica de tribus secundarium; est enim quasi regium, id est patrium, consilium populo 
bene consulentium principum; sin per se populus interfecit aut eiecit tyrannum, est moderatior quoad 
sentit et sapit et sua re gesta laetatur, tuerique vult per se constitutam rem publicam. Si quando aut 
regi iusto vim populus attulit regnove eum spoliavit, aut etiam, id quod evenit saepius, optimatium 
sanguinem gustavit, ac totam rem publicam substravit libidini suae –cave putes autem mare ullum aut 
flammam esse tantam, quam non facilius sit sedare quam effre-natam insolentia multitudinem– tum 
fit illud quod apud Platonem est luculente dictum, si modo id exprimere Latine potuero; difficile factu 
est, sed conabor tamen [XLIII] ‘Cum enim’inquit ‘inexplebiles populi fauces exaruerunt libertatis siti, 
malisque usus ille ministris non modice temperatam sed nimis meracam libertatem sitiens hausit, tum 
magistratus et principes, nisi valde lenes et remissi sint et large sibi libertatem ministrent, insequitur 
insimulat arguit, praepotentes reges tyrannos vocat.’… ‘Eos qui pareant principibus agitari ab eo po-
pulo et servos voluntarios appellari; eos autem qui in magistratu privatorum similes esse velint, eosque 
privatos qui efficiant ne quid inter privatum et magistratum differat, efferunt laudibus et mactant hono-
ribus; ut necesse sit in eiusmodi re publica plena libertatis esse omnia, ut et privata domus omnis vacet 
dominatione, et hoc malum usque ad bestias perveniat; denique ut pater filium metuat, filius patrem 
neglegat, absit omnis pudor (ut plane liberi sint); nihil intersit civis sit an peregrinus; magister ut dis-
cipulos metuat et eis blandiatur, spernantque discipuli magistros, adulescentes ut senum sibi pondus 
adsumant, senes autem ad ludum adulescentium descendant, ne sint eis odiosi et graves; ex quo fit ut 
etiam servi se liberius gerant, uxores eodem iure sint quo viri; quin tanta libertate canes etiam et equi, 
aselli denique libere sic incurrant ut eis de via decedendum sit. Ergo ex hac infinita,’ inquit, ‘licentia 
haec summa cogitur, ut ita fastidiosae mollesque mentes evadant civium, ut si minima vis adhibeatur 
imperi, irascantur et perferre nequeant; ex quo leges quoque incipiunt neglegere, ut plane sine ullo 
domino sint.’”

91 Ancak çalışmamızın devamında da işleyeceğimiz üzere Platon ile Polybius’un döngü fikirleri genel 
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koşullarında yaşamış olmanın etkisiyle önemli bir fark bulunur. Cicero Roma’nın, 
kendisinden yüzyıllar önce sona ermiş olan krallık deneyiminin Roma halkı üzerinde 
bıraktığı olumlu ya da olumsuz kültürel etkileri altında yetişmiş, dolayısıyla da saf 
siyasi modeller içinde ehveni şer olduğunu düşündüğü krallık rejimini Roma’nın bu 
krallık deneyimiyle örneklemeye çalışmıştır.92 Onun için ideal devlet Roma cumhu-
riyeti nezdinde yaşanmışken, Platon için kurgudan öteye gidememiştir. Cicero için 
ideal devleti savunmak, Roma’nın geleneğini ve diğer tüm toplumlara karşı siyasi 
üstünlüğünü savunmak anlamını taşıyordu, dolayısıyla gerçek bir merkezi, hareket 
noktası vardı. Platon ise farklı bir medeniyetin ve kültürün insanıydı, çok sayıdaki 
Yunan kent-devletlerinin hiçbiri onun kafasındaki ideal devlet tasarımına uymuyordu; 
o Atina’nın vatandaşıydı ama kendisini Cicero’nun Roma’ya olan bağlılığına benzer 
bir bağlılıkla, Atina’ya ait görmüyordu. Dahası tarihsel açıdan Roma deneyimine ye-
tişememişti. Platon bu koşullar altında kendisine ve genel olarak Yunan kültürüne ait 
tarihsel ve felsefi birikimin bir sonucu olarak, en iyiden en kötüye doğru bir siyasal 
değer sırası oluşturmaya çalışmıştır, ancak unutulmamalı ki bu sıradaki en iyi, Cice-
ro’nun düşüncesinde olduğu gibi, ehveni şerdir. Zira Platon, felsefe tarihinin en çok 
tartışılan metinlerinden olan Devlet’te, Cicero’nun De Re Publica 2.3’te de söylediği 
gibi kendi ideal devletini, başka deyişle ütopyasını tasarlamıştır, dolayısıyla ona göre 
en iyi devlet deneyimlenmemiş olan o devlettir: Platon’un ideal devletinde hem fel-

şablon bakımından neredeyse aynıdır. G. W. Trompf iki Yunan düşünürün siyasi rejim döngüsü fikir-
lerini şu şekilde tabloya dökerek kıyaslar:

Platon Polybius

Felaketler (Yasalar) Felaketler

En eski ahlâk anlayışı ve becerilerin 
gelişimi (Y)

Ahlâk anlayışının gelişimi ve becerilerin kesinleşmesi

Cyclops’lar çağı (Y) İlkel monarşi

Adil krallık (Y) Makul krallık

Tek adam/kralın tirana dönüşümü (Y) Tiranlık 

Oligarşi (Devlet) Oligarşi 

Demokrasi (Y ve D) Demokrasi

Demokrasideki yönetme hakkının theat-
rokratik bir nitelik kazanması (D ve Y) ve 
halkın önderliği (D)

χειροκρᾰτία ya da ὀχλοκρᾰτία (çete) yönetimi

Toplumun bozulması (Y) Siyasi toplumun bozulması

Tiranlık (D) Despotik monarşi, başa dönmek
 

a Bkz. G. W. Trompf, a.g.e., s. 40. (Bu noktada tabloyu çalışmamızda kullanmamız için izin veren 
Trompf’a teşekkür ederiz.)

92 Bkz. De Re Publica, 2.4-63.
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sefede hem savaşta en üstün gelen yurttaşlar devletin başına geçmelidir. Bu temel ilke 
etrafında toplanan ve onu detaylandırıp ideal devleti meydana getiren başka ilkeler de 
vardır. Ancak burada odaklandığımız konu, Platon’un deneyimlenmiş devlet yapılarının 
siyasi kimliğine ilişkin tespitleridir. Bu tespitler Devlet’te Socrates’in ağzından aktarılır.

Socrates önce ideal devletle kıyaslanamayacak olsa da, bir nevi ehveni şer olan 
mevcut örnekleri değer sırasına koyar:93 1. Girit ve Sparta devlet modeli, yani timok-
ratik devlet, 2. oligarşik devlet, 3. demokratik devlet, 4. tiran devleti. Socrates bunların 
dışında babadan oğula geçen krallıklar, satın alınan beylikler ve bunlara benzeyen 
diğer devlet modellerinden de bahseder. Yunanlarda ve yabancılarda daha birçok 
devlet modeli olduğunu söyleyip her bir modelin aslında her bir insan karakteriyle 
özdeşleştiğine vurgu yapar.94 Bu Socrates’in metnin devamında insan karakteriyle 
devlet türü arasında bağlantı kurmasını sağlayan bir ilke niteliğine bürünür. Örneğin 
aristokrasi iyi ve doğru insanın, Sparta modeli ise şan ve şeref arayan insanın devletidir 
ki Socrates buna “şan, şeref, onur” anlamındaki τῑµή’den hareketle τῑµοκρατία der 
(Türkçesiyle timokrasi).95

Socrates’e göre yukarıdaki devlet türleri birbirinden doğar,96 bu kural da temelde 
doğan her şeyin çürümek zorunda olduğu ilkesine dayanır:97 

Sonsuz olmaz sizin düzen de o da bozulur, dağılır bir gün. Nasıl mı dağılır? Yalnız toprağa 
kök salan bitkiler değil, toprağın üstünde yaşayanların canlarıyla bedenleri de bir kısır 
olur, bir verimli. Kısırlıktan verimliliğe, verimlilikten kısırlığa geçişler her varlığın ge-
lişme çemberinin kapandığı zamanda olur. Kimi varlıkların oluş çemberi uzun, kimininki 
kısadır. Hayatlarının uzunluğuna, kısalığına göre. Gelelim sizin soydan varlıklara: Devleti 
yürütmek üzere yetiştirdiğimiz insanlar ne kadar akıllı, ne kadar görgülü olursa olsunlar, 
kısırlığın nerede bitip, verimliliğin nerede başladığını bilemeyecekler.98

Devlet’teki Socrates Hesiodos’a öykünerek insanlığın Altın Çağ’dan Gümüş 
Çağı’na geçiş efsanesini devletin evrimine dönüştürür. Ancak bu evrim düşüncesini 
içeren Platoncu siyasi kronoloji kökeniyle birlikte bilhassa başka bir eserinde karşımıza 
çıkar. Platon Yasalar adlı eserinin üçüncü kitabının başında, Atinalı bir konuşmacıya 
devletlerdeki değişimin incelenmesi gerektiğini söyletir. Konuşmacı değişim nedenleri 
üzerinde durunca siyasi düzenlerin ilk oluşumunu ve gelişimini öğrenmiş olacaklarını 
da ekler. Bu minvalde ilkin insanların başına gelen tufan, salgın hastalık ve benzer 
yıkıcı olayların ardından sadece dağ tepelerinde kalan az sayıdaki insanın uygarlığı 

93 Devlet, 8.544c-d.
94 Devlet, 8.544d-e.
95 Devlet, 8.545c.
96 Devlet, 8.545d.
97 Devlet, 8.546a.
98 Devlet, 8.546a-b. Çeviri için bkz. Platon, Devlet, çev. S. Eyüboğlu-M. Ali Cimcoz, Türkiye İş Bankası 

Kültür Yayınları, 20. Baskı, 2010, s. 270. 
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sürdürme sorumluluğunu üstlenmek zorunda kaldığından bahseder.99 Polybius da bu 
konuda Platon gibi düşünür, efsanevi tarihe dayanarak insanlığın geçmişte sel, açlık 
ve kıtlık gibi felaketlerle kırıldığını söyleyip aynı durumun gelecekte de tekrarlanaca-
ğını söyler.100 G. W. Trompf’un da bildirdiği gibi,101 Polybius insanoğlunun böyle bir 
evrensel yıkımla karşılaşmasına ilişkin herhangi bir felsefî açıklama yapmaz, onun tek 
ilgilendiği siyasi rejimler döngüsünün başlangıç aşamasını tayin etmektir. Bu Stoacı-
ların savunduğu tanrının belli aralıklarla dünyayı felaketlere boğduğu ve bu sayede, 
kötü düşünce ve uygulamalarla kirlenmiş olan insan soyunu ortadan kaldırıp geriye 
kalan bir avuç temiz insanla yeni bir soy yarattığı yönündeki düşünceyi102 hatırlatır. 
ἐκπύρωσις yani “büyük yangın” adıyla anılan bu Stoacı teoriden farklı olarak Platon ve 
Polybius tanrının insanları cezalandırmasından bahsetmeyip sadece yeryüzündeki belli 
bir bölgede yaşayanları kıran103 doğal ve döngüsel bir yıkımdan söz eder.104 Bununla 
birlikte her iki yazar da yüzyıllar içinde öğrenilmiş olan ilim ve zanaatların söz konusu 
evrensel yıkımla birlikte unutulduğuna dikkat çeker.105 O hâlde her şey gibi, tüm bilgi 
birikimi de yeniden inşa edilmek zorundadır. Platon’a göre, geriye kalan bir avuç insan 
ilkin kötülük nedir bilmez, hayatta kalma çabasına ve yaşam koşullarının zorluğuna 
bağlı olarak birbirlerini görmekten mutlu olurlar.106 Hepsi saf ve iyidir, güzel ve çirkin 
olduğu söylenen her şeyin gerçekten öyle olduğuna inanır, tanrılarla insanlar hakkında 
söylenen her şeyin doğru olduğu konusunda en ufak şüpheleri yoktur.107 Platon tufan 
sonrası yerleşim kuran bu insanların ilkel ama adil bir topluluk olduklarına kanidir; 
siyasi rejimler döngüsünün başında bulunan bu düzene önderlik (δυναστεία)108 düzeni 

99 Yasalar, 3.677a-b.
100 Tarihler, 6.5.
101 G. W. Trompf, a.g.e., s. 7.
102 Bkz. Seneca, Naurales Quaestiones 3.27-30; P. W. V. Horst, Hellenism, Judaism, Christianity: Essays 

on Their Interaction, Peeters Press, Leuven, 1998, s.271; J. Burnet, Early Greek Philosophy, Adamant 
Media Corporation, 2000, s.159-160; J. Sellars, Stoicism, University of California Press, 2006, s.97.

103 G. Gothau, A History of Geology, çev. Albert V. Carozzi-M. Carozzi, Rutgers University Press, 1990, 
s. 17; D. E. Hahm, The Origins of Stoic Cosmology, Ohio State University Press, 1977, s. 185-186.

104 G. W. Trompf bu noktada bize Polybius’un yukarıda bahsettiğimiz Stoacı teoriyi ya da kozmik düze-
nin yaşı olmadığı yönündeki Peripatetik kabulü savunuyor görünmemesinin bilinçli bir tercih olduğu-
nu söyler (a.g.e., s. 7). Polybius Stoacı Panaetius’un çevresindeki kişilerden biriydi, dahası Panaetius 
ortodoks Stoacıların ἐκπύρωσις teorisini reddetmişti, dolayısıyla Polybius’un da bu konuyu kendisiy-
le konuşmuş olabileceğini düşünmek yersiz değildir. Stoacıların ἐκπύρωσις teorisiyle ilgili yaklaşım-
larına dair ileri okuma için bkz. Panaetii Rhodii Fragmenta, Ed. M. Van Straaten, Philosophia Antiqua 
V, Leiden, 1952, Fr. 64-69; M. Lapidge, “Stoic Cosmology”, The Stoics, Ed. J. M. Rist, University of 
California Press, 1978, s. 183 vd.; F. H. Sandbach, The Stoics, Ancient Thought and Culture, London 
1975, s. 79. Panaetius’un Polybius’la olan yakınlığı içinse bkz. Fr. 2; 15-16; 21.

105 Tarihler, 6.5; Yasalar, 3.677c-d.
106 Yasalar, 3.678b-e.
107 Yasalar, 3.679c.
108 İlk anlamı “güç, efendilik, egemenlik” olan δυναστεία Platon ile Aristoteles’in siyaset teorilerinde 

kapalı oligarşi rejimini ifade eder. Bkz. Platon, Devlet 291d; Aristoteles, Politika 1272b10. Dio Cas-
sius ise Roma Tarihi’nde (52.1) Senatus için bu terimi kullanmıştır.
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der,109 zira başlarında bulunan en yaşlı kişi önder olup diğerlerine tufan öncesindeki 
atalarından kalan bilgeliği aktarır. Platon Devlet Adamı’nda (271e-272a) başka bir efsa-
neye dayanan başka bir insanlık gelişiminden bahsederken koyunların çoban tarafından 
güdülmesi gibi, insanların da bizzat tanrı tarafından güdüldüğünü söyler.110 Burada 
anlatılan Yasalar’da anlatılandan tümüyle farklıdır, ancak insanların tufan sonrasında, 
tüm ilimleri yitirmiş olmalarının etkisini, Devlet Adamı’ndaki tanrının tüm insanlıktan 
elini çektikten sonra oluşan etkiye benzetebiliriz, nitekim insanlar daha sonra tanrılar 
gibi kendi kendilerinin efendileri olmaya başlar,111 bu da Yasalar’daki, insanların 
zaman içinde kendi yaşam koşullarını ve yasalarını oluşturduğuna ilişkin aktarımla 
özdeş kabul edilebilir. Ancak Platon Devlet Adamı’ndaki öyküde tanrıların yeniden 
insanlara lütufta bulunarak eğitimi ve diğer ilimleri öğrettiğini anlatır, bu insanların 
dünyasına müdahil olma anlamını taşıyor, oysa Yasalar’daki toplum evriminde böyle 
bir durum söz konusu değildir. 

Yasalar’da anlatıldığına göre, zamanla ailelerle birlikte topluluk da büyür, kendi 
törelerini daha fazla insana yansıtır, kendi yasalarını doğru kabul eder. Topluluk kendi 
içinde çeşitlilik kazanarak çoğalır ve her yeni topluluk birbiriyle yasa alışverişi içinde 
olur.112 Dahası Platon’a göre, zaman içinde farklı gruplar kendi temsilcilerini seçer, bu 
kişiler beğendikleri yasaları halk önderlerine sunar. Böylece yasama kurulu oluşmuş 
olur, önderlik düzeninden krallık ile aristokrasi melezi olan bir düzene geçiş yaparlar.113 
Platon bu geçişle birlikte tufanın etkilerinin unutulduğunu ve farklı coğrafyalarda 
farklı kentlerin oluştuğunu söyler,114 hatta Troia savaşına göndermede bulunur, orada 
savaşanları artık içinde tufan korkusu kalmamış iki taraf olarak görür. Burada odaklan-
mamız gereken husus, Platon’un, birbiriyle çok iyi anlaşan ve birbirlerinin ihtiyaçlarını 
gideren az insandan mürekkep bir topluluğun uzun bir süre içinde kalabalıklaşıp çeşitli 
topluluklara dönüştüğünü ve dolayısıyla herhangi bir tartışmaya yol açmayan, birer 
dogma olarak kabul edilen ilkelerin de insan ve fikir çeşitliliğiyle birlikte tartışılabilir 
ve hatta Troia savaşı örneğinde olduğu gibi çatışma nedeni olduğunu düşünmesidir. 
Bu, bir önceki bölümde bahsettiğimiz Cicero’nun devletin toplumsal bir uyum üzerine 
inşa edilip ayakta kalması gerektiği yönündeki yaklaşımına yakınsayan ve belki de 
ona temel oluşturan bir düşüncedir. Yine Cicero’nun devlet teorisine, bu noktada temel 
oluşturabilecek kaynaklardan olan Polybius ise siyasi evrimin bu basamağında daha çok 
doğal karakter bağlamında bir analiz yapar: Tufan sonrasında insanların sürü hayvanları 
gibi, bir arada yaşayarak kalabalıklaştığını söyler. Bu birlikte yaşama vurgusu insanın 
doğal zayıflığını telafi eden bir husus olarak sunulur. Bu aynı zamanda Polybius’un 

109 Yasalar, 3.680b.
110 Karş. M. S. Lane, Method and Politics in Plato’s Statesman, Cambridge University Press, 1998, s. 107.
111 Devlet Adamı, 274d.
112 Yasalar, 3.681b-c.
113 Yasalar, 3.681d.
114 Yasalar, 3.682c.
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siyasi evrim düşüncesinde önemli bir belirleyicidir, zira buna göre, çoğunluğu doğal 
olarak karakteri ve fiziği zayıf olan insanlar arasından zihnen ve fiziken daha güçlü 
olan biri sıyrılarak lider olur. Polybius akılsız hayvanlarda da (örneğin boğa, ayı ve 
horoz) durumun aynı olduğunu, en güçlü olanın liderliği üstlendiğini hatırlatıp bunun 
doğal bir süreç ve işlev olduğunu söyler. Yazar buradan ilkel insan yaşamının tümüyle 
doğal bir süreç içinde gelişim gösterdiği sonucuna varıyor görünür. Dahası bu ilkel 
aşamada iktidarın belirleyicisi olan unsur güçtür, Polybius buna monarşi der.115

 Polybius bu monarşik yapının oluşumu üzerinde dururken bağlamı doğal süreç 
olarak belirleyip toplum psikolojisini analiz etmeye girişir: Ona göre, zaman içinde 
insanlar arasında akrabalık ve yakınlık duyguları güçlenir, ilk defa iyi-kötü, doğru-
yanlış kavramlarını edinirler. Polybius bu durumu açıklarken, ilkin çiftleşmenin evren-
sel ve doğal bir dürtü olduğunu söyler, bu dürtü topluma yeni çocuklar, yani nesiller 
kazandırır. Bu çocuklardan bazıları büyüyüp de olgun birer birey olunca kendilerini 
dünyaya getirip yetiştiren büyüklerine karşı saygılı olmaz ya da onları korumayı ba-
şaramaz, aksine onlara saygıda kusur eder ya da zarar verirse, sadece ebeveynini değil 
toplumun tümünü üzeceğini söyler. Polybius toplumun tüm fertlerinde sorumluluk 
alma bilincinin bu tür hayal kırıklığı deneyimi sayesinde geliştiğini düşünür. Başka 
deyişle toplum iyi ve kötü davranışlara karşı hassasiyet kazanırken, bireyler de birlik 
ve beraberliği korumaya dönük görevler üstlenir. Polybius, siyasi rejimler evriminin 
belirleyici figürlerinden biri olarak, vahşi hayvan saldırısı gibi bir durumda, toplumun 
diğer fertlerinden daha güçlü olduğundan onları korumak için öne atılan bir bireyden 
söz eder. Bu yukarıda bahsi geçen liderdir. İnsanlar liderin topluma yaptığı hizmetlerin 
değerini bilir, ödül ve ceza dağıtımını doğru bulursa, onu tüm toplumu ilgilendiren 
konularda tek karar veren merci olarak benimser ve bunu tartışmaya açmaz, hatta 
hep birlikte onun gücünü sağlamlaştırmaya çalışır, çünkü onun iktidarının toplumun 
esenliğine hizmet ettiğini düşünür.116

Polybius zaman içinde kralın fiziksel güce değil, yargı gücüne ve akla bağlı 
olarak seçilmeye başladığını söyler. Yönetim becerisi olan krallar koruyucu kaleler 
ve surlar inşa ederek halkın güvenliğini tesis eder. Bu ve diğer hizmetleri yaparken 
halktan biri gibi yaşar, onlar arasındadır, onlardan biridir. Polybius halkın içinden biri 
olan böyle bir kralın asla olumsuz bir tepkiyle karşılaşmadığını düşünür. Ancak zaman 
içinde krallık belli bir ailenin içinde kalıp, yönetim hanedana ait olur ve böylece kral 
ile halk arasında yaşam standardı bakımından bir uçurum oluşur. Eskiden halk gibi 
yaşayan kral artık halkın sahip olmadığı haklara dayanarak özel giysiler giyer, özel 
yemekler yer, cinsel özgürlüğü daha fazla yaşayarak halk için yasak olan ilişkilere 
girer.117 Genelde halk hareketlerinin refah dönemlerinde ortaya çıkan açgözlülük ve 

115 Tarihler, 6.5.
116 Tarihler, 6.6.
117 Tarihler, 6.6-7.
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rekabet duygusuyla birlikte geliştiğini,118 buna bağlı olarak krala tanınan ayrıcalığın 
halk arasında öfke ve iğrenme duygusunu doğurduğunu düşünen Polybius bunun 
karşılığında kralın da halkı küçümseyerek ona düşman kesildiğini belirtir. Polybius’a 
göre krallığın tiranlığa dönüştüğü nokta burasıdır.119 Polybius bozulmuş bir kralı tasvir 
eder, geleneğin “siyasi arsızlık” anlamında kullanılan ὕβρις120 durumu içindeki biri 
olarak tanımladığı bu tiran,121 zaman içinde halktaki öfke ve kıskançlıktan beslenip 
bileylenen soylu ve cesur kişiler tarafından devrilmek istenir. Böylece krallığın kökü 
temelden sarsılır ve oligarşinin önü açılır.122

 Platon ise siyasi rejimler döngüsünün ilk basamağındaki monarşinin adını koyup 
örnekleyerek tanımladığından, monarşinin kendisine olduğu kadar döngüye ilişkin de 
Polybius’tan daha detaylı ipuçları verir. Bu minvalde bir Altın Çağ devleti örneği ola-
rak Girit ve Sparta devletlerinden bahseder ve Yasalar 693d-e’de monarşiyi Perslerin, 
demokrasiyi de Atinalıların en uç düzeyde uyguladığı rejimler olarak değerlendirirken, 

118 R. A. Boone, War, Domination, and the Monarchy of France: Claude de Seyssel and the Language of 
Politics in the Renaissance, Brill, 2007, s. 135.

119 Tarihler, 6.7.
120 Bkz. TLG (LSJ) maddesi: http://goo.gl/jlgLjD. 
121 G. W. Trompf, a.g.e., s. 28. 
a Yunancada τύραννος’un ilk anlamı “sınırsız yetkileri yasayla sabit olan ve bu yetkileri keyfî olarak 

kullanan yönetici”dir. (Bkz. TLG (LSJ) maddesi: http://goo.gl/TB5sM6) Mutlak idarenin sahibini ifa-
de ettiği için, kimileyin adalet ve kraliçe için de kullanılan bu terimin kökeni tartışmalıdır. Terimi 
Etrüskçedeki “kadın, sahibe” anlamına gelen aynı kelimeyle (turan) ve İbrancadaki benzer manaları 
veren “seren”le ilişkilendirenler olmuştur. (Bu anlam Yunancada da vardır, örneğin bkz. Euripides, 
Medea 42; 877; 1356) Bkz. G. Garbini, “On the Origin of the Hebrew-Philistine Word seren”, Semitic 
Studies 1, Ed. Alan S. Kaye, Wolf: Festschrift Leslau, Otto Harrassowitz Verlag, 1991, s. 516-517. 
Bununla birlikte İ.Ö. dokuzuncu yüzyıla ait olan Cilicia ve Kuzey Suriye kökenli bir hiyeroglifte ge-
çen “kral” anlamındaki Tarwanati sözcüğü de bu terime köken oluşturuyor olabilir. Bu konuyla ilgili 
olarak bkz. N. Luraghi, “One-Man Government: The Greeks and Monarchy”, A Companion to Ancient 
Greek Government, Ed. Hans Beck, Wiley-Blackwell, 2013, s. 135.

a  Trompf’un da bildirdiği gibi Polybius τῠραννίς (tiranlık) ile µοναρχία (monarşi) terimlerini birbir-
leri yerine geçecek şekilde kullanır, örneğin bkz. 6.3; 6.4; 8.8. Dolayısıyla “tiran” anlamındaki 
τύραννος’un insanlığın tufan sonrasındaki ilkel çağında yer alan tek-adam yönetimi için de kötü 
bir mana içerdiği düşünülemeyebilir. Nitekim Trompf da buna bağlı olarak µοναρχία’nın “krallık” 
anlamındaki βᾰσίλειᾰ’dan önceki, sonraki kurumsal yapıdan yoksun olan ilkel tek-adam yönetimi 
için kullanıldığını ekler (A.e., s. 5). Bununla birlikte ilgili tek-adamı ve onun yönetimini ifade eden 
τῠραν- kökü Yunancaya çok önceleri geçmiş olmasına rağmen Homeros tarafından bilinmiyordu, bu 
kökün βᾰσίλ- kökünden anlam bakımından ayrıldığını (ilki kötü, ikincisi iyi anlamda) Aristoteles (Po-
litika 4.1295a1-24) ile Platon’un (Devlet, 8.566a) kullanım örneklerinden bildiğimize göre, en azından 
İ.Ö. dördüncü yüzyılda anlam farklılığına ilişkin bir bilinç oluştuğunu kabul edebiliriz. “Tiran” keli-
mesinin günümüzde kazandığı olumsuz anlam bu bilinçle birlikte gelişmiş olmalı, nitekim Yunanlar 
Romalılara tâbi oldukça, günün siyasetçilerini tiranlıkla suçlar olmuştur. τύραννος (tiran) psikolojik 
bir terim olarak medeni yaşamın düzeninden kopup kaos ile vahşi yaşam koşullarına geçmiş olma 
durumunu da göstermiştir, bu durum kendi içinde açgözlülük, ikiyüzlülük, cinsel anlamda sapkınlık ve 
farklı şekillerde kendisini gösteren yabanilik örneklerini barındırır. Bkz. N. Kennell, “Herodes Atticus 
and the rhetoric of tyranny”, Classical Philology 92, 1997, s. 346-362.

122 Tarihler, 6.8.
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iki tarafın da ölçüyü tutturamadığını söyler. Örneğin Persler halkın özgürlüğünü faz-
lasıyla kısıtlamış ve gereğinden çok baskı uygulayarak devlette uyum ve birliği yok 
etmiştir, buna bağlı olarak savaşmaları gerektiğinde insanlar devlet için savaşa girmeyi 
reddetmiştir,123 Atinalılar ise kitleleri tam bir başıboşluğa itmiştir.124 Buna karşın Platon 
Girit ve Sparta’nın ölçülü ve uyumlu yönetimlerinin, yani “iyi” monarşinin başarılı 
olduğunu söyler. Burada dikkat çeken husus monarşinin iyi ve kötü olmak üzere iki 
şekilde resmedildiğidir, iyi olan Girit ve Sparta örneklerinde olduğu gibi timokrasi, 
kötü olansa Pers örneğinde olduğu gibi tiranlık rejimidir. Bunlar, yukarıda bahsetti-
ğimiz Devlet 8.544c-d’deki, iyiden kötüye gidişi gösteren listede birinci ve sonuncu 
sırada bulunan, dahası Polybius’un tek bir toplumda kaçınılmaz gördüğü siyasi evrimin 
aktörleri olan siyasi rejimlerdir. Dolayısıyla Cicero’nun “en iyiden en kötüye geçiş” 
olarak bahsettiği durum aslında Platon için de ehveni şer olan Girit ve Sparta modeli 
bir monarşik timokrasiden, Pers modeli bir monarşik tiranlığa geçiş anlamını taşır. 
Başka deyişle, Polybius ve Cicero’nun olduğu gibi, Platon’un nezdinde de monarşi 
kendi başına kötü bir şey olmamakla birlikte, kötüye dönüşme potansiyelini barındırır. 
Buna bağlı olarak Devlet 8.544c-d’deki bölümlemeden farklı bir şekilde ilkin üç, sonra 
da onlardan türeyen iki tanesiyle birlikte beş siyasi rejimin olduğunu dile getirir: İlk 
üç rejim bu bölümün başlangıcında etimolojisini sunduğumuz monarşi, aristokrasi ve 
demokrasidir. Ancak bu rejimlerin her biri bozularak yeni bir tür oluşturur, Platon bu 
durumun yönetim karakterine bağlı olduğunu vurgular: Ona göre monarşi tiranlığa, 
aristokrasi oligarşiye dönüşür, demokrasi ise başka bir isim almasa da kendi içinde 
bozulur.125 

Platon Devlet Adamı’nda, siyasi evrimin ilk basamağı olarak, kralın yönetme 
karakteri ve erdemini herkeste bulunması mümkün olmayan yüce bir bilgi çeşidi 
olarak sunar ve ona göre bir insan resmen bir kral olsun ya da olmasın, yönetime 
ilişkin yararlı bir bilgiye sahipse bir kral sayılmalıdır, tıpkı iyileştirme becerisine 
sahip birisinin resmen bir doktor olmasa da doktor sayılması gerektiği gibi.126 Başka 
deyişle Platon Devlet Adamı’nda gerçek devlet adamının ya yöneten ya da yönetene 
tavsiye verebilecek kadar yönetim bilgisine sahip olan olduğunu düşünür. Dahası 
herkesin satranç ya da damada çok başarılı olamaması gibi, yönetme bilgisinin de 
herkeste olamayacağını varsayar. Bu, Platon’un Devlet Adamı’nda demokrasi fikrini 
teorik olarak çökerten tek mantıksal ilkedir, buna bağlı olarak Platon doğru siyasi 

123 Yasalar, 3.697d. Alaeddin Şenel’in özetiyle: “Polisin (kent-devletin) olmadığı yerde sorumlu yönetim 
de yok demekti. Bu yüzden özgür hayat ancak polis düzeninde yaşanırdı, polis dışı siyasal düzenler-
de, örneğin Pers İmparatorluğu’nda, Büyük Kral’ın (Pers imparatorunun) sorumsuz yönetimi mevcut 
olduğu için, Pers imparatoru dışında bütün insanlar özgür değildiler, Pers imparatorunun kölesi idiler. 
Oysa polis hayatı, insana yaraşır bir hayat, adaletli bir hayat demekti.” (Eski Yunanda Siyasal Düşü-
nüş, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1968, s. 38)

124 Yasalar, 3.699e.
125 Devlet Adamı, 291d-293e.
126 Devlet Adamı, 259a-b; 293b-c.
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rejim olarak bu yönetme bilgisine dayanmış olanı rejimi işaret ederken, diğerlerini 
ona öykünen rejimler olarak sunar. 

Devlet’te ise yukarıda sık vurguladığımız üzere rejimlerin ikili yüzleri değil, za-
man içinde birbirine geçiş yaptıkları fikri öne çıkar. Platon ehveni şer olarak gördüğü, 
evrimin ilk basamağındaki timokratik devlette eğitimsizliğin temel neden olduğu bir 
düzlemde daha az bilgili ve daha az kafalı bir kuşak yetiştiğini, dolayısıyla koruyucular 
ve yöneticilerin ülkeyi karmaşaya sürüklediğini varsayar; ona göre eskiden yurttaşlarını 
hür insanlar, dostlar, besleyiciler olarak koruyanlar, daha sonra onları boyunduruk altına 
almış, uşak hâline getirmiş, kendileri ise savaşçı ve bekçi kalmıştır.127 Platon ehveni 
şer devletin bozulmasıyla oluşan yeni devletin aristokrasi ile oligarşi arasında, karma 
bir model olduğunu düşünür. Bu yeni devlette bilgili insanların başa geçmesinden 
korkulur, çünkü bu devrin insanları sadelikleri yanında fiziksel ve zihinsel sağlam-
lıklarını da yitirmiş olur. Barıştan çok savaşı seven insanların devridir artık.128 Yine 
bu insanlar açgözlülük ve şehvetin her türlü sapkınlığına teslim olur. Platon bu bozuk 
dönemi tümüyle eğitimin kötülüğüne bağlar, ona göre gerçek Musa yani ilham perisi 
olan diyalektik ve felsefe, müzik Musaları terk edilmiş, onun yerine sadece jimnastik 
öne çıkarılmıştır. Girit ve Sparta devletlerinin örneklediği timokrasiden oligarşiye 
geçişin ekonomik ve ahlâkî bir boyutu vardır; oligarşi Platon’a göre129 zengin sınıfının 
tüketim kölesi olduğu, buna mukabil yönetimi ele geçirdiği bir sistemdir. Platon bu 
yönetimden şikayet ederken bir devlette zenginlik ve zenginler baş tacı edildiğinde, 
doğruluğun ve doğru insanların şerefinin azaldığını söyler.130 

Her oligarşik yapı kendi zenginlik ölçüsünü yaratır ve ona göre iktidarın kimlerle 
paylaşılacağına karar verir.131 Platon bu durumun devletin iyi yönetilememesi sonucu-
nu doğuracağını düşünür, dahası bu kusur toplumu yoksullar ve zenginler diye ikiye 
ayırır, her iki kesim de birbirine diş biler.132 Polybius’a göreyse oligarşinin liderleri 
ilkin, Cicero’nun “utilitatis communio” dediği “ortak yarar” prensibine uygun olarak 
herkesin yararına uygun bir hizmet sunar. Bu hizmetin halktaki yansıması olumludur, 
halk onlara da, ilkin krallara olduğu gibi itaat eder. Ancak zaman içinde krallık ida-
resinin hanedana sıkışması gibi, oligarkların elindeki idare de babadan oğula geçen 
bir hüviyete bürünür. Siyasi ayrıcalıkları belirleyen aile kökleri ve dolayısıyla ailenin 
kuşaklarca taşıdığı malî kaynak olur. İdareyi elinde tutan oligarklar, yani soylu azınlık 
para kazanan ve halktan tümüyle farklı bir şekilde yaşayıp her türlü aşırılığı kendine 
hak gören acımasız yöneticiler olur. Halkın genelinde, geçmişte krala ve hanedanına 
dönük olan öfke ve düşmanlık yavaş yavaş, yeniden canlanmaya başlar. Platon ve 

127 Devlet, 8.547c.
128 Devlet, 8.547e-548a.
129 Devlet, 8.550d-e.
130 Devlet, 8.551a.
131 Devlet, 8.551b.
132 Devlet, 8.551d.
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Polybius oligarşiden demokrasiye geçişin bu noktada başladığı konusunda hemfikir-
dir. Halkın çoğunluğunu oluşturan fakir insanlar birlik oldukları takdirde yönetimi 
ele geçirebileceklerini düşünmeye başlar. Sonunda zengin bireylere savaş açıp bu 
düşüncelerini gerçeğe dönüştürürler.133 Oligarkların kimisi öldürülür, kimisi yurtdışına 
sürülür. Böyle bir durumda halkın yönetimi tek bir kişiye ya da azınlığa teslim etme 
konusunda çekinceleri vardır. Polybius halkın kendisinden başka güvenebileceği bir 
iktidar adayının olmadığını düşünür, bu yüzden gelinen bu noktayı demokrasinin kaçı-
nılmaz bir şekilde kurtuluş yöntemi olduğu bir siyasi evrim basamağı olarak görür.134 
Geri kalan vatandaşlar ise devleti ve işlerini eşit olarak paylaşır. Platon demokrasinin 
görünüşte en iyi rejim olduğuna kanidir, zira herkes dilediği gibi yaşar ancak böyle 
özgür bir ortamda düzen olamayacağını da ekler.135 Mevcut durumu bir düzen pana-
yırı olarak değerlendirir. Herkes dilediği gibi yaşarken bireyler en iyi yaptıkları işleri 
yapmayı reddedebilir, Platon böyle bir devlette işlerin yürümeyeceğini söyler, hatta 
demokrasinin uygun devlet adamları yetiştiremeyeceğini düşünür.136

Platon demokrasinin ve oligarşinin yıkılışlarını birbirine benzetir: Nasıl ki oligarşiyi 
kuran da yıkan da aşırı zenginlik arzusuysa, aynı şekilde demokrasiyi kurup yıkan da 
ondaki en büyük arzu yani özgürlük arzusudur. Socrates’e göre özgürlük fikri, özgür 
doğmuş ve öyle yaşamakta olan insanları sarhoş eder, böyle bir halk yöneticilerinin 
kendilerine özgür bir yaşam sunmadığını düşününce onları hain, oligark diye etiketleyip 
suçlar.137 Metnin bu bölümü, yukarıdaki alıntıdan da görülebileceği gibi, Cicero tara-
fından De Re Publica 1.66-67’de alıntılanmıştır. Cicero’nun “licentia summa” dediği 
“zirve noktasındaki, istediğini yapma hakkı” burada halkın devlete itaat eden kimliğini 
ortadan kaldırdığı için eleştirilir; bu eleştiri, yukarıda da gördüğümüz gibi, Platon’un 
Devlet’te olduğu kadar Yasalar’da da Atinalıların devleti üzerinden örneklediği halkın 
başıboş kalmasının demokratik rejimin çökmesine neden olduğu tespitini akla getirir:

Bu başıboşluktan sonra yöneticilere boyun eğmeye karşı isteksizlik doğacaktır, bundan 
sonra ana-babanın ve büyüklerin baskısını ve uyarılarını dinlemeyecek, sonuna doğru ya-
salara bağımlı olmamaya çabalayacak en sonunda da edilen yeminlere, verilen sözlere ve 
tanrılara hiç aldırmayacak, Titanların o anlatılan eski karakterini taklit edip ortaya koyarak, 
yeniden o duruma gelecek ve başından felaket eksik olmadan acı bir yaşam sürecektir.138

Socrates’in Devlet’teki demokrasi eleştirisinin tarihsel bir arka planı da vardır. 
Socrates sadece soyut bir demokrasi eleştirisi yapmıyor, meclisin oluşumunu ve Atinalı 

133 Devlet, 8.557a.
134 Tarihler, 6.8-9.
135 Devlet, 8.557c.
136 Devlet, 8.558b.
137 Devlet, 8.562c-d.
138 Yasalar, 3.701c. Çeviri için bkz. Platon, Yasalar, çev. Candan Şentuna-Saffet Babür, Kabalcı Yayınevi, 

3. Basım, 2007, s. 154-155.
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devlet adamlarının cehaletini de eleştiriyordu. E. Barker’a göre,139 Socrates’in öğrencisi 
ya da çevresindeki önemli figürlerden Alcibiades ve Critias gibi kişiler ondan etkile-
nip İ.Ö.411’de Atina demokrasisini yıkmaya girişmiştir. Nitekim hatip Aeschines de 
Socrates’in ölüm cezası almasının nedenini onun İ.Ö. 404 yılında böyle bir devrimi 
tetikleyen Critias’ı eğitmiş olması olarak açıklar.140 Dahası Socrates’in öldüğü yıl 
olan İ.Ö. 399’da artık Atina demokrasisi yıkılmaya yüz tutmuştu, Atina halkı kentteki 
oligarşi yanlılarını biliyor ve destekler görünüyordu, zira önlerinde başarıya ulaşmış, 
zafer kazanmış bir Sparta örneği bulunuyordu. Aynı yazara göre141 etik açıdan iyiliği 
anlatan Antiphon da İ.Ö. 411 yılındaki devrimin liderlerinden olmuştur. Başka bir 
iyilik öğreticisi olan Socrates de demokrasiye karşı benzer bir devrimin önderi ola-
bilirdi: Nitekim Socrates bilgiden ve uzman ihtiyacından bahsetmişti ki bu iki unsur 
oligarşik zihniyetin diğer yüzünü oluşturuyordu. Bununla birlikte şunu da hatırlatmak 
gerekir: Socrates Pericles demokrasisinin güvenilir olduğu dönemde yaşamını risk 
altında görmüyordu, ancak Peloponnesus savaşından itibaren Atina demokrasisinin 
içine düştüğü korku ve paranoya hâlinin bir kurbanı olmuştu. Demokrasiye duyulan 
güvensizliğin temelinde halka duyulan güvensizliğin yattığı açıktır. Nitekim Socra-
tes’in Savunma’sında da  (32a-c) geçtiği gibi, halk Atina adaletini bozarak ayrı dava-
larda özel savunma imkânını tanımaksızın generallerin toplu olarak idam edilmesine 
neden olmuştu.142 Xenophon bu olaydan sonra Atina halkının pişman olduğunu, zira 
bu generallerin ülkelerine hizmet etmekten başka suçlarının olmadığını ima eder.143 
Buradaki eleştiri Cicero’nun De Re Publica’nın başında devlet adamlığı görevinin 
doğa tarafından insana verilmiş olduğunu savunurken kullandığı argümanı hatırlatır. 
Yeri geldiğinde de inceleyeceğimiz gibi, bu argümanın temelinde halkın çok büyük 
hizmetler yapmış olmasına rağmen devlet adamına çektirdiği acıların önemsizliği fikri 
yatar, Stoa felsefesindeki çileci duyuşu yansıtan bu fikir eserin sonundaki Somnium’da 
da gördüğümüz üzere, devlete hizmetin sadece bu âlemde değil, öldükten sonra varılan 
göksel âlemde de kutsal bir yerinin bulunduğu yönündeki varsayıma dayanır.

Polybius siyasi rejimler döngüsündeki demokrasiden sonraki aşamada ὀχλοκρᾰτία 
(6.4) ya da χειροκρᾰτία144 (6.9) rejiminin doğacağını düşünür. Bu terimlerden ilkin-
deki iktidar belirleyicisi olan ὄχλος145 ilkin “kalabalık, büyük kitle” anlamında olup 

139 E. Barker, a.g.e., s. 107-108.
140 Loren J. Samons bu konuyla ilgili olarak Platon ve onun çizgisindeki birkaç kişinin kendisini felsefeye 

adayarak Academia’ya çekildiğini hatırlatır (a.g.e., s. 239), yazarın da bildirdiği gibi, her iki adam da 
(Platon ve Xenophon) Socrates’in dostuydu ve öğretmenlerinin idamı demokrasi ve devlete hizmet 
etmeye karşı tutumlarında ve muhtemelen diğer birçok genç soylunun tutumlarında kalıcı bir iz bırak-
mıştı. Bu konuya dair ileri okuma için bkz. Platon, Mektuplar 7.324-326; Xenophon, Memorabilia 1, 
passim; Socrates’in Savunması, Anabasis 3.1.4-7.

141 E. Barker, a.g.e., s. 108.
142 Loren J. Samons bu konuyu ayrıntılı bir şekilde inceler (a.g.e., s. 232-244).
143 Xenophon, Yunan Tarihi 1.7.12-15; 34-35.
144 Bkz. TLG (LSJ) maddesi: http://goo.gl/eIx8ea 
145 Bkz. TLG (LSJ) maddesi: http://goo.gl/2MpRpc 
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bir şekilde bir araya gelmiş insanlardan oluşan bir birliği ifade eder,146 ancak siyasi 
literatürde “halk” anlamındaki δῆµος’un zıddı olup, çete gibi, kötü bir iz bırakan belli 
bir grubu ifade eder.147 Polybius’a göre Atina demokrasisi siyasi rejimler döngüsünün 
bu aşamasında böyle bir grubun esiridir artık. Tarihçi bu esaretteki efendiyi yani ege-
men çeteyi tarif ederken barbarlık analojisine sığınır ve iktidarı kitlelerin vahşi hayvan 
statüsüne indiği bir şiddet yönetimi olarak tanımlar.148 Böyle bir durumda her kalabalık 
kitle, ona göre, “yasa-tanımaz arzuların, akıldışı tutkunun ve şiddet dolu öfkenin” 
esiridir.149 Başka deyişle kitleler tıpkı barbarlar gibi, ölçüsüz, akıldışı, dürtüleriyle 
hareket eden, şiddet yanlısı topluluklardır.150 Bu durum Yunan aklının akıldışı hareket 
eden barbarlara üstünlüğünün ortadan kaldırılması anlamını taşıdığı için, Polybius’un 
Atina halkına dönük önemli bir eleştirisi olarak görülmelidir. Yine buradaki aklın 
yitirilmesi ya da bozulması temeline yerleştirilen eleştiri, Cicero’nun De Re Publica 
1.67’de Platon’dan alıntıladığı, vatandaşların zihninin (ya da aklının) özgürlük istemine 
dönük olup tümüyle efendisiz (sine ullo domino) oldukları bir duruma düşmelerine 
neden olan, “çabuk rahatsızlanan, hassas” (fastidiosae mollesque mentes) karakterini 
akla getirir. Açıkça, iki aktarımın da örtüştüğünü görüyoruz.

Platon yukarıda da söylediğimiz gibi, demokrasideki aşırı özgürlük arzusunun 
halkın başına felaket getireceğinden emin görünür. Bu felaketin kaynağında demokra-
sinin kendi içinde hem anarşik151 hem de poliarşik152 bir sistem olması yatar. Anarşiktir, 
zira kimse onda egemen bir unsur olarak bulunmaz; poliarşiktir, zira onda egemen olan 
birçok unsur vardır.153 Ancak bu felaket Polybius’un çete yönetiminden farklı olarak 
toplumu oluşturan sınıflar arasındaki çatışmadan doğar. Platon’a göre üç sınıf vardır: 
1. Oligarşik düzendeki kadar kalabalık olmakla birlikte yönetimde söz sahibi olanlar, 
2. sisteme uygun bir yaşam sürüp sadece daha da zengin olmayı hedefleyenler ve 3. 
halkın fakir kesimini oluşturan işçiler ve diğerleri.154 Bu son sınıf, Platon’a göre, bal-
dan kendilerine de ufak bir pay verildiğinde sesi çıkmayan asalak insanlardan oluşur. 
Platon yönetici sınıfın fakir kesimdeki bu zafiyetten yararlandığını düşünür,155 onların 
açlığını, kendilerine rakip olabilecek tek grup olan ikinci sıradaki zengin kesime dönük 
bir halk nefretine dönüştürerek iktidarını güvence altına almak ister, zira bu çerçevede 

146 Örneğin bkz. Pindarus, Pythia, 4.85; Thucydides, 2.88.
147 Örneğin bkz. Platon, Devlet Adamı, 304d; Gorgias, 455a.
148 Tarihler, 6.9.
149 Tarihler, 6.56: “πλῆρες ἐπιθυµιῶν παρανόµων, ὀργῆς ἀλόγου, θυµοῦ βιαίου…”
150 Bkz. C. B. Champion, Cultural Politics in Polybius’s Histories, University of California Press, 2004, 

s. 89.
151 Liderden yoksun rejimi yani anarşiyi ifade eden ἀναρχία için bkz. TLG (LSJ) maddesi: http://goo.

gl/759y3m 
152 Birçok kişinin yönettiği rejimi yani poliarşiyi ifade eden πολῠαρχία için bkz. TLG (LSJ) maddesi: 

http://goo.gl/l7Bfyj 
153 E. Barker, a.g.e., s. 294. 
154 Devlet, 8.564a-565a.
155 Devlet, 8.565b-c.
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toplum yaşantısı içinde zengin kesim fakir kesimin yarattığı baskıyı sürekli üzerinde 
hissetmekten iktidara ortak olmayı başaramaz. Bu durum ister istemez zengin kesimde 
de iktidara ve fakir kesime dönük bir nefret uyandırır, bu nefret beraberinde oligarşik 
arzu ve eğilimler getirir. İktidar ile zengin kesim arasında çatışmalar ve adli davalar 
başlar. Fakir kesimden oluşan halk da bu noktada içinden çıkan birini destekleyip 
yüceltir ve yönetimi ele geçirmesini sağlar. Ancak bu yeni lider, Platon’a göre, sert 
ve acımasız biri olmak zorundadır, ancak bu şekilde kendisini ve korumakla yükümlü 
olduğu halkı savunabilir.156 İlkin halkın sevgilisi olan bu yönetici zaman içinde zor-
balaşır, düşmanlarından korkusu kalmayınca yeni savaşlar çıkarır ve halkı bu şekilde 
boyunduruğu altına alır. Onun yükselmesine destek verenler bile artık onun zorba 
tutumlarından rahatsızdır.157 Ancak o hiçbir uyarıyı dikkate almaz ve devleti kendisini 
uyaranlardan temizler, etrafında sadece para karşılığı kendisini savunan dalkavuklar 
kalır.158 Bu noktada Platon zorbalığa övgü düzen şairlerden Euripides’ten örnek verip 
şairlerin ideal devlete sokulmaması gerektiğini savunur.159 Halk tiranlaşmış olan lideri 
kovmak ister ancak onun çok güçlü olduğunu da anlar; Platon bu noktada tiranın halkı 
eskisinden daha da köleleştirdiğini düşünür, başka deyişle aşırı ve düzensiz özgürlük 
ona köleliğin en ağırını ve en acısını, efendilerin en belalısı elinden tattırır. Bunu siyasi 
rejimler döngüsünde başa dönmek olarak değerlendirebiliriz.

Cicero metnin devamında160 bu dönüşümü “havada, toprakta ya da fazlasıyla iyi 
bedenlerde olsun, fark etmez, aşırı olan her şey zıddına dönüştürülebilir” ilkesine bağ-
lar.161 Elbette buradaki her aşırılığa (omnia nimia), bir önceki cümlede bahsedilen “aşırı 
güç” de (nimia potentia) dahildir. Genel olarak düşünüldüğünde Roma cumhuriyetinde 
“aşırı güç” sahibi olan liderin Romalılar üzerinde kötü bir izlenim bırakır162 ve krallık 
dönemini hatırlatırdı. Her ne kadar Cicero krallık rejimini diğer iki rejime göre ehveni 
şer bulsa da metnin bu noktasında karma rejimle yönetilen ideal devletini düşünerek 
oligarşiye tepki olarak doğan lider figürünü eleştirir. Bu kişinin atak (audax), kirli (im-
purus) ve çoğun devlete iyi hizmet etmiş olanlara utanmadan saldıran biri olduğunu, 
kendisinin ve başkasının malını vererek halka yarandığını söyler. Böyle bir liderin 
sıradan bir vatandaş olarak kalmak gibi bir korkusu vardır, dolayısıyla bunu bilen halk 
tarafından ona “daimî yetkiler verilir.”163 Cicero bu lider tipini Atina’daki Pisistratus’la 
örnekler; ona göre “liderin etrafı korumalarla doldurulur ve sonunda kendisini öne 

156 Devlet, 8.566a-c.
157 Devlet, 8.567b.c.
158 Devlet, 8.568a.
159 Devlet, 8.568b.
160 De Re Publica, 1.68.
161 De Re Publica, 1.68: “Sic omnia nimia, cum vel in tempestate vel in agris vel in corporibus laetiora 

fuerunt, in contraria fere convertuntur.”
162 R. Syme, The Roman Revolution, Oxford University Press, 1960, s. 311.
163 De Re Publica, 1.68: “dantur imperia et ea continuata.”



Cicero’nun “De Re Publica”sındaki Devlet Tanımı ve Türleri 351

sürenlerin tiranı hâline gelir.”164 Ancak G. H. Poyser’in de bildirdiği gibi, Pisistratus 
örneği doğruyu tümüyle yansıtmamaktadır, zira o aristokrasi ya da oligarşiden sonra 
tiran olmuştur, oysa Cicero’nun burada anlattığı tiranlık demokrasiden sonra doğar.165

Cicero devletin elden ele dolaştırılan bir top gibi olduğunu düşünür: 

Bir bozukluk yöneticileri yoldan saptırınca, genelde aristokratların seçkin idaresinden de 
aynı yönetim şekli doğar. Dolayısıyla devlet yapısı bir top gibi, tiranlar tarafından kral-
lardan, aristokratlar ya da halk tarafından tiranlardan ve partiler ya da bir tiran tarafından 
da aristokrat ya da halktan alınır; aynı devlet sistemi çok uzun süre kalmaz.166

De Re Publica’nın birinci kitabındaki üç devlet türüyle ilgili aktarımlar bir devlet 
sisteminin çok uzun süre aynı kalamayacağına ilişkin yapılan yukarıdaki vurguyla 
tamamlanır. 

Sonuç

Cicero’nun De Re Publica’da beliren devlet (res publica) tanımında öncelikle 
onun bir halk unsuru (res populi) yani halka ait olduğu vurgusu öne çıkar. Bu vurgu, 
beraberinde halkın alelade bir sürü olmadığı, hakta birlik ve yararda ortaklık ilkesine 
bağlı olarak bir araya gelmiş bireylerden oluştuğu düşüncesini getirir. Bu noktada 
toplum anlayışı bakımından Aristoteles’e yakınsayan Cicero insanın diğer insanlarla 
birlikte doğal bir topluluk oluşturmak için doğmuş olduğu düşüncesine binaen bir 
araya gelme dürtüsünü doğallaştırır. Dahası, yasaları ve etiği de doğaya dayandırarak 
insanı tümüyle doğal bir toplum varlığı olarak görür. Bu da Stoa felsefesinin onun 
üzerindeki bir etkisi olarak yorumlanabilir. 

 Cicero Platon, Aristoteles ve Polybius’un da üzerinde durduğu bilinen, deneyim-
lenmiş üç devlet türünü analiz edip niçin üçünün de ideal bir devlet olmadığını tek tek 
gerekçelendirir. De Re Publica’nın genelinde, Polybius gibi, Roma devletinin ideal 
olduğunu savunan Cicero devletlerin ve toplumların doğal bir süreç içinde gelişim 
gösterdiğini savunduğu için kaçınılmaz olarak Roma’nın her evresini ideal devletin 
oluşumunda önemli bir basamak olarak görür. Dolayısıyla yaşadığı cumhuriyet evre-
sindeki Romalıların toplumsal belleğine yerleşmiş olan kötü Krallık anısını ortadan 
kaldırmaya çalışır, son hanedandan önceki kralların halk nezdindeki saygınlığı bir 

164 De Re Publica, 1.68: “praesidiis etiam, ut Athenis Pisistratus, saepiuntur; postremo a quibus producti 
sunt, exsistunt eorum ipsorum tyranni.”

165 Cicero, De Re Publica, Ed. G. H. Poyser, Cambridge University Press, 1948, s. 110.
166 De Re Publica 1.68: “eademque oritur etiam ex illo saepe optimatium praeclaro statu, cum ipsos prin-

cipes aliqua pravitas de via deflexit. Sic tamquam pilam rapiunt inter se rei publicae statum tyranni 
ab regibus, ab eis autem principes aut populi, a quibus aut factiones aut tyranni; nec diutius umquam 
tenetur idem rei publicae modus.”
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yana, bizatihi devletin yüzyıllarca ayakta kalmış olan kurumlarını tesis etmiş olmala-
rı, Cicero’nun bu siyasi rejimi aklamasına yetiyor görünür. Ancak bu durum sadece 
Roma’daki krallık için geçerlidir. Cicero genel hatlarıyla Platon ve Polybius gibi düşü-
nerek zaman içinde her şeyin zıddına dönüşebileceğini, dolayısıyla krallığın tiranlığa, 
aristokrasinin oligarşiye ve demokrasinin de çete yönetimine doğru evrilebileceğini 
düşünür. Dolayısıyla ideal olanın zıddına/kötü olana dönüşemez yapıda olması gerekir, 
bu da sadece Roma’da görülmüş bir durumdur. Başka deyişle Cicero üç devlet türünü 
de kusurlu saymak konusunda Platon’la aynı fikirdedir, ancak Platon’un deneyimlen-
memiş ideal devletine karşılık, Polybius gibi, yaşadığı dönemde deneyimlenmekte 
olan Roma devletini ideal olarak ortaya koyar.
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DEVLETİ YOK SAYMA HAKKI1

Herbert Spencer*

Çev: Melike Çakan**

THE RIGHT TO IGNORE THE STATE

ABSTRACT
This study present the first translation (in Turkish) of an essay “The Right to Ignore 

1 Herbert Spencer’in burada çevirisini sunduğumuz “Devleti Yok Sayma Hakkı” makalesi, ilk kitabı olan 
1851’de basılan Social Statics or the Conditions Essential to Human Happiness ya da kısaca Social 
Statics’ten (Kısa Açıklama) alınır. Social Statics radikal bir liberalin kaleminden çıkan, kadınlar hatta 
çocuklar için de oy hakkı tanınmasını isteyen, devletin hemen her şekli ile sosyal hayattan çıkması 
gerektiğini savunan, Lamarck-tarzı evrim teorisi ile insan özgürlüğü, bireysel özgürlükler ve bunların 
kazanılmasını savunan bir dizi makaleden oluşur. Bu makalede Spencer, adının da çağrıştırdığı gibi 
devletin yok sayılmasının bir vatandaşlık hakkı olduğunu iddia etmesi, bunu ispatlamak için verdiği 
örnekleri kapsar. Makale yedi kısımdan oluşur. İlk kısımda, Spencer insanın yasayı gönüllü olarak red-
dedebilme hakkının olduğunu savunur, bunun dayanağına ise “eşit özgürlük yasası” olarak tanımladığı 
yasayı oturtur. Buna göre, herkes yasaya karşı gelme hakkına sahiptir, böylelikle devletle olan bağını 
da kopartabilir. İkinci kısımda, devletin ahlâksızlıklarına örnekler verir, insanların devlete haddinden 
çok şey atfettiklerini vurgular. Üçüncü kısımda, halkların gücün kaynağı olduğu insanlara gösterme-
ye çalışır. Dördüncü kısımda, genel kanının aksine çoğunluğun her şeye kâdir olmadığını örneklerle 
açıklar. Beşinci bölümde, vergilendirmenin sınırlarının nasıl olması gerektiğinden, devleti yok sayma 
hakkı üzerinden değerlendirir. Altıncı kısımda, sivil ve dinî hürriyetler üzerine konuşur, bunların aslın-
da birbirinden hiç de farklı olmadıklarını örneklerle kanıtlamaya çalışır. Son kısımda ise, kusursuz yasa 
ile kusurlu devletin uyuşmazlığını anlatır, toplumun ahlâksızlığı yüzünden bu yasa gibi gelişmelerin 
engelleneceğini söyler. Social Statics’teki makaleler derlenip, gözden geçirilip 1884 yılında The Man 
versus The State ismi altında yeniden yayınlandı. Bu baskıda “Devleti Yok Sayma” makalesi kaldırıl-
mıştı. Spencer, daha sonra, 1894 yılında, yayınlanan An Autobiography kitabında, “Devleti Yok Sayma 
Hakkı” ile ilgili şunları söyler: “Devleti yok sayma hakkı kitabın en tuhaf ve savunulamaz doktriniydi. 
Devletin korumasından çıkmaya kimsenin hakkı yoktur.” (Spencer, 1904, vol.1: 362) 

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Sayı 25, Mart 2014, s. 355-366

*  Herbert Spencer 1820-1902 yılları arasında İngiltere’de yaşamış biyolog, antropolog, sosyolog, klasik-
liberal, Sosyal Evrimci bir filozoftur. Dinî bakımdan muhalif, politik bakımdan  (radikal) liberal bir 
duruşu vardı. Spencer birçok konuda, (mühendislik, geometri, biyoloji, edebiyat, sosyoloji) çalışmalar 
yayınlamış olsa da kariyerinin dönüm noktası olarak görülen işi The Systems of Synthetic Philosophy’dir; 
tamamlanması neredeyse otuz yılı aşan on ciltlik bu çalışma modern düşünce tarihinde yer almıştır. 
Spencer’i ona atfedilen tüm kalıplardan çıkarıp okuduğumuzda, karşımıza liberal olmak isteyen bir 
faydacı (utilitarian) çıkar, Weinstein’a göre, Spencer aslında tam da budur. Ölümünden çok kısa bir 
zaman önce Edebiyat dalında Nobel Ödülü’ne aday gösterilmiştir.  

** Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans (2013). 
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the State” from Herbert Spencer’s first book Social Statics. In his essay Spencer 
argues that this right is a natural right for everyone. According to Spencer, having 
the law of equal freedom is the key to the right to ignore the state. 
Key words: state, Herbert Spencer, “The Right to Ignore the State”, Social Statics, 
Liberalism, right, the law of equal freedom. 

ÖZET 
Bu çalışma Herbert Spencer’in ilk kitabından, Social Statics, alınan “Devleti 
Yok Sayma Hakkı” isimli makalesinin ilk kez Türkçeye olan çevirisini sunar. Bu 
makalede Spencer, devleti yok sayma hakkının insanlara tanınması gereken doal 
bir hak olduğunu iddia eder. Spencer’a göre bu hakkı elde etmek, eşit özgürlük 
yasasından geçer. 
Anahtar kelimeler: devlet, Herbert Spencer, “Devleti Yok Sayma Hakkı”, Social 
Statics, liberalizm, hak, eşit özgürlük yasası.

...

Devleti Yok Sayma Hakkı2

§ 1.
Tüm kurumların eşit özgürlük yasasına3 tâbi olması gerektiği önermesinin sonucu 

olarak, vatandaşlık hakkını kanuna gönüllü olarak karşı gelme durumuna uydurmak 
dışında başka bir seçeneğimiz olamaz.4 Her bir kişinin başka birinin eşit hakkını ihlal 
etmemesi koşuluyla her şeyi yapma özgürlüğü varsa o hâlde devletin korumasından 

2 Bu çeviride, 1851 yılındaki ilk baskının tıpkı-basımı olan “Herbert Spencer: Collected Writings Vol. 
III Social Statics. Routledge/Thoemmes Press, 1996” künyeli İngilizce metin temel alındı. Dipnotlar-
da kaynakçada verilen eserlerden yararlanıldı. Metinde geçen özel isimlerin ve unvanların İngilizcele-
ri kullanıldı. Aksi belirtilmedikçe tüm dipnotlar çevirmene aittir. 

3 The law of equal freedom: Spencer, Social Statics’in IV. Bölümü olan “Derivation of the First Princip-
le” makalesinde bu yasayı açıklar. Ona göre, mutluluk bir bilinç hâlidir. İnsan mutluluğu ilâhî bir 
iradedir. Tanrı insanın mutlu olmasını ister, insanın mutlu olmasının tek yolu ise melekelerini kul-
lanabilmesidir. O hâlde Tanrı, insanın melekelerini kullanmasını ister, bu insanın yükümlülüğüdür, 
yükümlülüğün gerçekleştirilmesi ilâhî iradenin yerine getirilmesidir. Fakat bunun için insanın eylem 
özgürlüğüne ihtiyacı vardır, Tanrı bu özgürlüğü insanlara tanır. Böylelikle özgürlük bir “hak” olur. Bu 
hak her bireye eşit olarak tanınır, eşit özgürlük yasası bu hakka dayanır.        

4 David Weinstein, Spencer’in “devleti yok sayma” hakkının kafa karıştırıcı olduğunu, bu konuyu tam 
olarak açıklamadığını iddia eder (Weinstein: 1998, s. 125). Weinstein’a göre, Spencer “devleti yok 
sayma”nın bir “siyasi hak” mı yoksa “sözüm ona doğru hak” mı olduğu konusunda kararsız, fakat ilk 
paragrafa göre, bu eşit özgürlük yasasının bir “sonucu”. Başka bir deyişle, “devleti yok sayma hakkı” 
ahlâkın gelişmesiyle devlet önemini yitirmeğe başladığında, bu hak da ironik bir şekilde gereksiz hâle 
gelecektir. Fakat Spencer genellikle “devleti yok sayma hakkı”ndan “politik bir hak” olarak bahseder. 
Nihayetinde, Social Statics’te makalenin bulunduğu kısım (Kısım III) Spencer’in “politik hakları” 
analiz ettiği kısımdır.          
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vazgeçip onun sağlayacağı destek için para ödemeyi reddederek devletle bağını koparma 
özgürlüğü de vardır. Açıktır ki böyle davranarak başkalarının özgürlüğüne kesinlikle 
tecavüz etmiş olmaz, zira konumu itibariyle pasiftir, pasifken saldırgan birisi olamaz. 
Mademki, vatandaşlık vergi ödemeyi de kapsıyor, bir insanın herhangi bir ahlâk yasa-
sını ihlal etmeden bir siyasi kuruma devam etmeye mecbur bırakılamayacağı da aynı 
şekilde açıktır; zira rızası olmadan bir insanın, mal varlığının kendisinden alınması 
haklarının ihlal edilmesi anlamını taşır (s. 134)5. Basitçe hükümet, bir grup bireyin 
kendi çıkarlarını koruyabilmesi için eşitçe faydalandığı bir araç olduğundan, bu ile-
tişimin doğası her bir bireyin böyle bir aracı kullanıp kullanmayacağını söylemesini 
gerektirir. Birisi bu karşılıklı-güvenlik birliğini yok saymaya karar verirse, devletin 
kendisi için yararlı hizmetleri üzerindeki tüm haklarını kaybedeceği ve kendisini kötü 
muamele tehlikesine açık bırakacağı dışında hiçbir şey söylenemez, kaldı ki bu, onun 
istediğinde, yapma özgürlüğünün olduğu bir şeydir. İnsan, eşit özgürlük yasasının 
ihlali olmadan herhangi bir siyasi oluşuma mecbur bırakılamaz; böyle bir ihlale neden 
olmadan vazgeçebilir; o hâlde, vazgeçme hakkı vardır.6 

§ 2.
“Doğa yasasına7 aykırı olan hiçbir insan yasası geçerli değildir; bu şekilde ge-

çerli yasalar tüm gücünü ve otoritesini dolaylı ya da direkt olarak bu kaynaktan alır.”8 
Zamanının ve hatta diyebiliriz ki bizim çağımızın en ilerici görüşlerine sahip olduğu 

5 Spencer, Social Statics’in X. Bölümüne yönlendirir: “The Right of Property” ona göre, başka birisinin 
mal varlığına el koymak eşit özgürlük haklarının ihlalidir, dolayısıyla yanlıştır.   

6 David Weinstein, Equal Freedom and Utility (New York: Cambridge, 1998) kitabında Nozick’in 
Spencer’in bu paragrafından hareketle minimal devlet teorisini ortaya atar. Nozick, Anarch, State and 
Utopia (1974) isimli kitabında Spencer’a atıfta bulunuyor; Nozick, aslında bireyler için Spencer’in 
yaptığı gibi, minimal devletin korumasından vazgeçme hakkını savunmuyor. O, sadece bu hakkı mi-
nimallerden ziyade çoğunluğa olan saygısından dolayı yapıyor. Buna karşı, minimal devletler, ba-
ğımsızlıkları korumaya katılmaya zorlayabilir, hatta indirimli koruma tutarından tazminat alabilirler. 
Hâlbuki Spencer için, bireyler vatandaşlıklarından vazgeçebilir ve tek başlarına haklarını korumak 
için ellerinden gelenin en iyisini yaparlar, Nozick içinse kimse korumasız olamaz.

7 The law of nature: “Bitkilerin, hayvanların gelişimi şansa bırakılmaz, bunlar Yaratıcı’nın belirlediği 
kurallar ile yönetilir. Bir yasanın en genel belirleyicisi üstün bir varlığın koyduğu kurallardır: düşünme 
ya da isteme yetisi olmayan varlıklar için konulan yasalar onların ölümüne kadar devam eder, var-
lıkları itaatlerine göre değişir. Dünya üzerinde yaşayan en soylu, mantık ve özgür irade bahşedilmiş 
olan mahluk, insansa, tamamen Yaratıcı’sının yasalarına bağlı bir varlıktır. Diğerlerinden bağımsız bir 
varlığın kendine verdiklerinden başka takip edeceği herhangi bir kuralı yoktur; fakat bağımlı olanın 
yapmaya zorunlu olduğu şeyler vardır. En nihayetinde, insan her şey için Yaratıcısı’na bağlı olması 
onun istediklerini yerine getirmesi şarttır. Yaratıcı’nın bu isteğine doğa yasası denir.” Blackstone doğa 
yasasını bu şekilde açıklar. (Commenties On The Laws of England: 1827, s.27)      

8 Alıntı William Blackstone’un, Commenties On The Laws of England, (I. Kitap, “Introduction” II. 
bölüm: “Of the Nature of Laws in General” s. 27) adlı eserindendir: Doğa yasasına uymayan ne varsa 
aslında onlar insanlık için de uyumlu şeyler değildir. Doğa yasasının temel ilkeleri: dürüstçe yaşamak, 
kimseyi incitmemek ve en nihayetinde herkesi bu ilkeye uygun hâle getirmek. Blackstone’un koyduğu 
bu ilkeler Spencer’in eşit özgürlük yasası için koydukları ile neredeyse aynısıdır.   
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için her türlü onura layık görülmüş olan Blackstone9 böyle yazar. Bu, çok geniş bir 
şekilde yayılan siyasi hurafeler için iyi bir panzehirdir. Bir zamanlar krallara yapıldığı 
gibi şimdi anayasal devletlerin imtiyazlarını büyüterek bizi hâlâ yanlış yönlendiren 
güce tapma hissini iyice kontrol etmek gerekir. İnsanların yasama organına atfettik-
leri otoriteye ve ondan bekledikleri şeylere rağmen, onun “yeryüzündeki Tanrımız” 
olmadığını öğrenmesi gerekir, zira insanlar, öyle olduğunu düşünmeye yatkındırlar. 
Gücü çalınmadığında en fazla ödünç alınmış olan yasama organının, sadece geçici bir 
amaca hizmet eden bir kurum olduğunu öğrenmeleri gerekir. 

Kuşkusuz, devletin temelde ahlâksız olduğunu görmedik mi? (s. 13)10 O kötü-
lüğün, ebeveyninin tüm izlerini taşıyan, bir tohumu değil mi? Yoksa suç var diye o 
yok mu? Suç büyük olduğunda güçlü ya da dediğimiz gibi, despot değil midir? Suç 
azaldığında daha fazla özgürlük yani daha az hükümet olmuş olmaz mı? Suç ortadan 
kalktığında, işlevini gerçekleştireceği unsurlar yok olduğundan, hükümetin de ortadan 
kalkması gerekmez mi? Yargı organı sadece kötülük “var” diye yoktur aynı zamanda 
kötülük “sayesinde” vardır. Şiddet bu organın işlemesi için kullanılır ve her şiddet 
suç içerir. Askerler, polisler, gardiyanlar; kılıçlar, coplar ve zincirler acı çektirmenin 
araçlarıdır: her acı çektirme mutlak yanlıştır. Devlet kötüyü boyunduruk altına almak 
için kötü silahlar kullanır, birlikte iş gördüğü unsurlarla ve işlerliğini sağlayan araçlarla 
kirlenmiş gibidir. Ahlâk onu aklayamaz; kusursuz bir yasanın basit bir ifadesi olan 
ahlâk, ondan meydana gelen hiçbir şeye destek vermez, o yasanın ihlalleri ile yaşamını 
sürdürür (Böl. I.)11. Bu nedenle, yasama erki asla etik olamaz, ancak her zaman gele-
neksel olmak durumundadır. Dolayısıyla, ahlâkî doğruluğun temel ilkeleri nezdinde 
bir hükümetin doğru konumunu, yapısını ve idaresini belirleme girişiminde apaçık bir 
tutarsızlık vardır. Zira bahsedildiği üzere, doğasında ve kökeninde kusurlu olan bir 
kurumun eylemleri, kusursuz yasa ile var edilemez. Tüm yapabileceğimiz, ilkin, bir 
yasama erkinin salt yanlış vücuda gelmiş varlığıyla bulunmaktan kaçınabilmek için 
bir toplumun yanında nasıl yer alması gerektiğini; ikinci olarak nasıl ahlâk yasasına 
kesinlikle aykırılık teşkil etmeyecek şekilde yönetilmesi gerektiğini; üçüncü olaraksa 

9 William Blackstone 1723-1780 tarihleri arasında yaşamış, İngiliz siyasi tarihinde önemli izleri olan 
Tory yanlısı bir yargıçtır. Commenties kitabı, 18. yüzyıl ortak hukuk alanı için en büyük başvuru 
kaynaklarından olmuştur. Kitap dört farklı hukuk alanını inceler: bireyler hakları, mülkiyet hakları, 
özel yanlışlar, kamu yanlışları. İngiliz hukukunun gelişmesinde çok büyük rol oynayan Commenties, 
Amerikan hukuk sisteminin gelişmesini de etkilemiştir.         

10 Spencer, Social Statics, Introduction “The Doctrine of Expediency” kısım 4’e yönlendirir: devletin, 
insanın gelişiminde önemli bir evreyi kapsadığından bahseder. Bu kurumun hükümetten önce var 
olduğunu, belki de artık soyunun tükenebileceğini iddia eder. Devlet, evrensel despotluk ile önemini 
yavaş yavaş kaybetmeye başlamış; önceden olduğu gibi devletler halkları belirlemez, halklar devletle-
ri belirler olmuştur. Siyasi özgürlük ve demokrasi ise bunun sağlayıcısı olmuştur.  

11 Spencer, Social Statics, “Definition of Morality” bölümüne yönlendirir. Bu bölümde, ahlâk yasasının 
mükemmel insanın yasası olduğunu iddia eder. Seçilebilecek iki yol vardır: Ya ahlâk insanın karakteri-
ni geliştirmek için nasıl davranması gerektiği kurallar bütünüdür ya da toplum içinde nasıl davranması 
gerektiğini yasalaştıran bir türdür.  
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eylemlerinin, esasında önlemek için kurulduğu hak ihlallerini arttırmasını önlemek 
için ne kadar sınırlandırılması gerektiğini bilmektir.

Bir yasama erkinin eşit özgürlük yasasını ihlal etmeden kurulabilmesi için uyul-
ması gereken ilk koşul, şu anda üzerinde durduğumuz bu hakkın –yani devleti yok 
sayma hakkının– tanınmasıdır.12 

§ 3.
Salt despotluğun destekçileri devlet kontrolünün sınırsız ve şartsız olması gerekti-

ğini düşünebilir. Hükümetin insanlar için değil de insanların hükümet için var edilmesi 
gerektiğini savunanlar, kimsenin kendisini sürekli olarak siyasi bir yapının yetki alanının 
dışına çıkaramayacağını iddia edebilirler. Ancak gücün tek yasal kaynağının insanlar 
olduğunu –yani yasama erkinin asli değil seçilmiş olduğunu– düşünenler kendilerini 
saçmalığa kaptırmadan devleti yok sayma hakkını reddedemezler.  

Zira yasama erki seçilmişse, bunu danışılanların oluşturduğu yetkililer, onları da, 
kendilerinin danıştığı yetkililer olarak bahsedilen gönüllü erk izler: Bu da istedikleri 
zaman yetkiyi bırakabilmelerini ya da alıkoyabilmelerini sağlar. İnsanlar arasından 
zorla alınmış olan seçilmiş demek, insanlar öyle dese de demese de saçmadır. Fakat 
burada herkes için toplu olarak doğru olan, tek tek bireyler için de aynı şekilde doğ-
rudur. Bir hükümet sadece halk tarafından yetkilendirildiğinde halk için doğru bir 
şekilde iş görebiliyorsa, o hâlde sadece birey tarafından yetkilendirildiğinde de birey 
için doğru bir şekilde iş görebilir. A, B ve C kendileri için belli bir hizmet verecek bir 
araç seçmek üzere tartışmaya girerse, A ile B bunu yapmaya karar vermişse ve buna 
rağmen C itiraz ederse, C kendisine rağmen aynı partiyle anlaşmaya mecbur edilemez. 
Bu üç insan için olduğu gibi otuz insan için de aynı şekilde doğrudur: otuz için oluyorsa 
neden üç yüz, üç bin ya da üç milyon için de doğru olmasın?

§ 4.
Son dönemde adı geçen siyasi hurafelerden13 hiçbiri çoğunluğun her şeye kâdir 

olduğu anlayışı kadar evrensel bir şekilde yayılmamış. Düzenin muhafazasının bir parti 
tarafından kullanılmak üzere güç gerektirdiği izlenimiyle, zamanımızın ahlâk anlayışı 
böyle bir gücün toplumun bir kesime ama özellikle de en büyük kesimine doğru bir 
şekilde aktarılamayacağını duyumsar. Bu, “Halkın sesi Tanrı’nın sesidir.” deyişinin 
birebir karşılığıdır ve birisine ait olan kutsallığı başka birine aktarmak demektir; 
buradan halkın, yani çoğunluğun, isteğinin temyize götürülemeyeceği sonucu çıkar. 
Oysa bu tümüyle hatalı bir inançtır.

12 Buradan, doğrudan vergilendirme için bir kanıt elde edilebilir, buna göre, salt vergilendirme doğrudan 
olduğunda, devleti inkâr etmenin yükümlülükleri mümkün hâle gelir. [Spencer’in kendi notu]  

13 bkz. § 2. 
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Farz edelim ki Malthus paniği14 ile yapılan bazı grevler sonucunda, halkın fikir-
lerini temsil eden bir yasama erki önümüzdeki on yıl içinde doğacak tüm çocukların 
boğulmasını yasalaştırmaktadır.15 Birisi böyle bir yasanın doğru olduğunu düşünebilir 
mi? Düşünemiyorsa, o hâlde çoğunluğun gücünün belli bir sınırı vardır. Yeniden, farz 
edelim ki birlikte yaşayan iki ırktan –örneğin, Keltler ve Saksonlar– sayıca üstün olanı 
diğerini kölesi yapacak. Bu durumda çoğunluğun otoritesi geçerli olur mu? Olmuyorsa, 
çoğunluğun otoritesinin tabii olmasının gerektiği bir şey var demektir. Bir kez daha, 
farz edelim ki yıllık geliri 50 sterlinin altında olan herkes, bu miktardan yüksek olan 
gelirleri kendi düzeylerine düşürecek ve aradaki bu farkı kamu ihtiyaçlarına tahsis 
edecek. Kararları geçerli olur muydu? Olmuyorsa, üçüncü kez itiraf edilmiş olmalıdır 
ki halkın sözünün de uymasının gerektiği bir yasa var demektir. O hâlde, bu saf eşitlik 
yasası değilse eşit özgürlük yasası mıdır? Herkesin, çoğunluğun isteklerine karşı koymak 
isteyeceği sınırlamalar tam da bu yasanın koyacağı sınırlamalardandır. Çoğunluğun 
öldürme, köleleştirme yahut hırsızlık yapma hakkını sırf, cinayet, kölelik ve hırsızlık 
bu yasanın ihlalleri olduğu için reddediyoruz, bu ihlaller gözden kaçırılamayacak 
kadar korkunçtur. Ancak böyle bir yasanın büyük ihlalleri yanlışsa, küçük olanları da 
yanlıştır. Çoğunluğun istekleri bu koşullarda, ahlâkın temel ilkesinin yerini alamıyorsa, 
başka hiçbir durumda da alamaz. Dolayısıyla, azınlık küçümseniyor ve hakları aley-
hine üstünkörü bir gasp teklifinde bulunuluyorsa, böyle bir gaspın geçerliliği yoktur.

Samimi bir reformcu, tümüyle demokratik bir anayasa hazırladığımızda, hükümeti 
mutlak adaletle uyumlu hâle getireceğiz diye kendi kendine düşünür. Böyle bir inanış, 
bu çağ için belki de gereklidir fakat tümüyle hatalıdır. Baskı, hiçbir süreç tarafından 
kabul edilebilir kılınamaz. Hükümetin en özgür hâli yalnızca en az itiraz edilebilir 
hâlidir. Azınlığın çoğunluğu yönetmesine tiranlık diyoruz: çoğunluğun azınlığı yönet-
mesi de tiranlıktır; sadece daha az şiddetli olan bir türü. Her iki durumda da söylenen 
şudur, “Bizim istediğimiz gibi yapacaksınız, kendi istediğiniz gibi değil”; yüz kişi, 

14 Thomas Robert Malthus (1776-1834), İngiliz ekonomist, din adamı. Essay on Population (1798) adlı 
eserinde, uygun şartlarda herhangi bir nüfus, besin maddelerinin artışından daha hızlı bir oranda artar 
ve böylece zamanla kişi başına düşen besin miktarının azaldığından bahseder. Bu fikri şöyle temel-
lendirir: Uygun şartlarda herhangi bir kısıtlayıcı faktör (salgın hastalık, açlık, savaş vb.) yoksa nüfus, 
geometrik dizi biçiminde artar, oysa besin maddeleri aritmetik dizi biçiminde artar. Aradaki bu fark, 
doğada nüfusta bazı bireylerin ölümlerine neden olur, böylelikle bir denge sağlanır. Ahlâkî baskı (mo-
ral restraint) olmadan nüfus, karşılayabileceğinden daha fazla miktarda artmaya meyillidir; toplum 
savaşa, açlığa, salgın hastalıklara daha açık hâle gelir. Malthus paniği denilen budur. 

15 Jonathan Swift (1667-1745), 1729’da yayınlanan,  A Modest Proposal for Preventing the Children of 
Poor People From Being a Burthen to Their Parents or Country and for Making Them Beneficial to 
the Publick ya da kısaca A Modest Proposal isimli hiciv metninde; İrlandalılara ekonomik sorunlarını 
çözebilmeleri ya da en azından hafifletebilmeleri için çocuklarını zengin insanlara yemek olarak sat-
malarını önerir, alçakgönüllüce. Bu “alçakgönüllü” önerisinin bulunduğu hiciv ile fakirlere gösterilen 
tavırla ve genel olarak İrlanda’nın politikasıyla alay eder. Swift’in bu önerisi ile Spencer’in yukarıda 
verdiği örnek çok benzerdir. Spencer’in Swift’in bu hicvini okuyup okumadığı üzerine kesin bilgi 
olmamakla birlikte, Swift’inkinin önce yazıldığı düşünülürse, Spencer’in okumuş olma ihtimali yük-
sektir.    
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bunu doksan dokuza yapabiliyorsa, karşılık olarak doksan-dokuzun, yüz kişiye ay-
nısını yapması, sadece bir parça daha az ahlâksız olur. Bu iki partiden hangisi böyle 
bir açıklama yaparsa, hâliyle, eşit özgürlük yasasını ihlal etmiş olur: tek fark ihlali 
yapanlardan biri doksan dokuz kişiden olurken diğeri yüz kişiden olur. Hükümetin 
böyle bir durumdaki demokratik şeklinin tek becerisi en az sayıdaki kişilerin hakkını 
gasp etmektir.  

Çoğunluğun ve azınlığın varlığı bile ahlâksız bir devletin göstergesidir. Karakteri 
ahlâk yasası ile uyum sağlamış bir adamın, mutluluğa, yoldaşlarının mutluluğunu 
eksiltmeden kavuşan adam olduğunu görürüz (Böl. III)16. Ancak oy ile yapılan kamu 
düzenlemelerinin yasalaştırılması, insanlardan oluşan fakat kurulu bir toplumu –baş-
kalarının arzularını kurban etmeden arzuların tatmin edilebilmesini– çoğunluğun kendi 
mutluluğu için azınlığı belli bir orada bir mutsuzluğa zorlamasını, dolayısıyla organik 
bir ahlâksızlığı imler. Böylelikle, başka bir bakış açısı sayesinde, hükümetin bu denli 
adil bir formdayken bile kendini kötülükten soyutlamasının mümkün olmadığını ye-
niden kavrıyoruz; dahası, devleti yok sayma hakkı tanınmadıkça, yaptıkları da özü 
itibariyle birer suç olacaktır.  

§ 5.
Bir insanın vatandaşlığın yararlarından vazgeçme ve yükümlülüklerinden kurtulma 

özgürlüğü kuşkusuz var olan erklerin ve yaygın düşüncenin kabullerinden de anlaşıla-
bilir. Büyük ihtimalle, bahsi geçen gibi, aşırı bir doktrin için hazırlıksız oldukları için, 
günümüz radikalleri istemeden de olsa bu doktrini açıkça kapsayan bir ilkeye inan-
dıklarını itiraf ederler. Blackstone’un “hiçbir İngiltere vatandaşı krallığı bile korumak 
ya da hükümeti desteklemek için yardım ya da vergi ödemek zorunda bırakılamaz, 
onun rızasını alanlar ya da meclisteki vekilleri dışında”17 savını alıntıladıklarını her 
daim duymuyor muyuz? Peki, bu ne demektir? Bu şu demektir; diyorlar ki herkesin 
oy hakkı olmalıdır. Doğru: fakat bu çok daha fazlasını ifade eder. Kelimeler bir şey 
ifade ediyorsa, bu iddia edilen hak için belirgin bir bildiridir. Bir insandan dolaylı 
ya da dolaysız rızası olmadan vergi alınamayacağını iddia etmek, onu bu şekilde 
vergilendirilmeyi reddedebileceğini iddia etmektir ve vergilendirilmeyi reddetmesi 
devletle olan tüm ilişkisini kesmesi anlamına gelir. Denilebilir ki bu rıza özel değil 
lakin geneldir ve vatandaş onun için oy kullandığı vekilinin yaptıklarını kabul etmek 
zorunda olduğunu anlamıştır. Fakat farz edelim ki onun için oy kullanmadı; aksine 
tüm gücünü tam tersi fikirleri savunan bir vekili seçtirmek için kullandı; o zaman ne 

16 Spencer, Social Statics’in III. Bölümü olan “The Divine Idea and the Conditions of its Realization” 
isimli makalesine yönlendiriyor. Burada, Jeremy Bentham’ın terimleştirdiği “greatest happiness” (en 
büyük mutluluk) ilkesinden bahsediyor. Spencer’a göre, bu fikir evrensel olmadan önce birçok farklı 
inanç biçimine girmiş, din öğretmenlerinin öğretilerinde yer almıştır. En büyük mutluluğa ilâhî irade-
ye uyularak ulaşılabilir.  

17 Blackstone, a.g.e., s.140. 
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olacak? Cevap büyük ihtimalle şöyle olacak, böyle bir seçimde yer alarak söylemeden 
de olsa çoğunluğun kararına tahammül edeceğinde anlaşmıştır. 

Peki, hiç oy kullanmamışsa? O hâlde, onun yükümlülüğüne karşı herhangi bir 
protesto yapmadığına göre, neden sadece vergiden şikayet edemez. Yani, gariptir 
ki rızasını her türlü şekilde –evet dediğinde ya da hayır dediğinde veyahut tarafsız 
kaldığında da– ona vermiş görünür! Bu oldukça garip bir doktrin. Burada, kendisine, 
sunulan bir fayda için para ödeyecek mi diye sorulmuş talihsiz bir vatandaş duruyor; 
bize söylenense bu kişinin sadece dile getirdiği inkârın sonuçlarına katlanıp katlan-
mayacağını pratik olarak kabul ettiğidir; tabii bu kabul edenlerin sayısının kabul 
etmeyenlerin sayısından fazla olduğu durumlarda geçerlidir. Böylelikle, A’nın bir 
şeye karşı rızası A’nın söyledikleri ile belirlenmediği ama B’nın söyleyebilecekleri 
ile belirlendiği tuhaf bir ilke ile tanıştırılıyoruz! 

Bu, Blackstone’u alıntılayanların saçmalık ile yukarıda ortaya konan doktrin 
arasında seçim yapmaları içindir. Ya bu özdeyiş devleti yok sayma hakkını imler ya 
da büsbütün saçmalıktır. 

        
§ 6.
Politik inançlarımızda tuhaf bir heterojenlik var. Günlerini tamamlamış sistemler, 

gün ışığını orada burada yaymaya başlayacaklar ve kendisine nitelik ile renk bakımın-
dan kendisine tümüyle yabancı olan modern düşüncelerle beneklenir; insanlar grotesk 
hâllerinden tamamen habersiz bir şekilde bu sistemleri ciddiyetle yansıtırlar, giyerler 
ve onlarla birlikte yürürler. Bu geçiş devletimiz geçmiş ve gelecekte olduğu gibi, aynı 
şekilde, geçip giden despotluk ile gelmekte olan özgürlüğün oldukça tuhaf bir birliğini 
yansıtan melez teoriler üretir. İşte bunlar, yeninin mikroplarıyla –yaklaşmakta olanın 
kehaneti şeklindeki önbilgilerle yenilenmiş önceki duruma uyum sağladığını gösteren 
tuhaflıklarla– ilginç bir şekilde maskelenmiş olan eski yapı türleridir, birlikte öyle 
kaotik bir ilişki karmaşası oluştururlar ki çağın bu doğumlarının hangi sınıfa dahil 
edilmesi gerektiğine ilişkin söylenecek hiçbir şey yoktur. 

Nasıl ki fikirler kaçınılmaz olarak zamanın mührünü üzerlerinde taşırlarsa, bu 
saçma inançların tutulmasından kaynaklanan hoşnutluğa ağıt yakmak da gereksizdir. 
Aksi takdirde, bu, kısmi değişikliklere yol açan mantık zincirinin sonunu takip etmeyen 
insanlar için talihsiz olurdu. Örneğin, bu durumda, tutarlılık, onları yeni açıklanmış 
olanın dışındaki diğer açılardan, devleti yok sayma hakkının da bulunduğu görüşleri 
savunup argümanları kullandıklarını kabul etmeye zorlardı.  

Peki, dinî muhalefetin18 anlamı nedir? Vakit, bir insanın inancının ve ibadet şeklinin 

18 Dissent: Bu terim, İngiltere Kilisesi’nden ayrılan hıristiyanlar için kullanılan kapsayıcı bir terimdir. 
Dinî muhalifler ilk önce Protestan Reformu’nun İngiltere Kilisesi’ne uygulanması için çaba harcadı-
lar: Oliver Cromwell ve I. James dönemlerinde bir ölçüde başarılı da oldular. Monarşinin 1660 yılında 
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seküler eylemleri gibi yasayla ve anayasamızdaki hükümlere göre belirlenebildiği vakitle 
aynıdır. Yine de, gelişmekte olan Protestan ruhu19 sağ olsun, bu konuda devleti –teoride 
tamamen ve pratikte kısmen– yok sayabildik. Fakat bunu nasıl yaptık? Tutarlı bir şekilde 
sürdürüldüğü gibi bir tavrı varsaymak, tamamıyla devleti yok sayma hakkını imler. İki 
partinin de konumlarını irdeleyin. “Bu senin inancın” der yasamacı, “inanmalısın ve 
senin için belirlenenleri açıkça itiraf etmelisin.” “Böyle bir şeyi asla yapmayacağım.” 
diye cevap verir muhalif;20 “Hapse girmeyi yeğlerim.”, “Senin dinî inançların benim 
söylediğim gibi olacak,” diye ısrar eder yasamacı, “belirlediğimiz gibi olacak. Sana 
bağışladığımız kiliselere gideceksin ve orada yapılan törenlere katılacaksın.” Cevabı 
ise “Hiçbir şey benim bunları yapmamı sağlayamaz.” olur; “Beni bu meselelerde yö-
netmenize neden olan gücünüzü tamamen reddediyorum ve sonuna kadar direnmeye 
kararlıyım.” “Son olarak,” diye ekler yasamacı, “senden bu dinî kurumları desteklemek 
için, uygun gördüğümüz kadar, miktarda para ödemeni istiyoruz.” “Benden metalik 
alamazsınız,” diye iddia eder bizim sağlam Bağımsız:21 “sizin kilisenizin öğretilerine 
inansam bile (ki inanmıyorum), yine de sizin müdahalenize karşı olurdum ve mülküme 
el koyarsanız, bu ancak zorlayarak ve protesto karşısında olur.” 

Bu ilerleyen değer somut kabul edildiğinde ne olacak? Bu, kendi yetilerinden birini 
–dinî hassasiyet– kullanma hakkına sahip olan birey tarafından yapılan bir iddiayı izin 
ya da engelleme olmadan ve başkaları tarafından kurulan eşit iddiaların korunmasına 
hiçbir sınırlama getirmeyeceği anlamına gelir. Devleti yok sayma derken ne kastedili-
yor? Kısaca, tüm yetkilerin benzer bir şekilde kullanılma hakkı için bir iddia. Bir tanesi 
diğerleri için sadece bir büyüme –geri kalanlar diğerleri ile aynı durumda– ötekiler 

restorasyonundan sonra piskoposluklar yeniden örgütlendi ve dinî muhaliflerin hakları sınırlandırıldı. 
Özellikle 1662 tarihli “Uniformatiy Act” (Türdeşlik Yasası), ruhbanın Anglikan Kilisesi’nin kuralla-
rına göre atanması koşulunu getirince, pek çokları devlet kilisesinden ayrıldılar. Ayrılan ruhban ve 
onları izleyenler, “Nonconformist”ler olarak da adlandırıldı. Dinî Muhalifler, dinî meselelere devle-
tin müdahalesine karşı çıktılar ve kendi kiliselerini, eğitim kurumlarını ve cemaatlerini oluşturdular; 
önemli bir kısmı da Yeni Dünya’ya göç etti. (Hill: 2013. s. 467)  

19 Protestanlık: Hıristiyanlığın en büyük üç ana mezhebinden biridir. 16. yüzyılda Martin Luther (1483-
1546) ve Jean Calvin’in (1509-1565) öncülüğünde Katolik Kilisesine ve Papa’nın otoritesine karşı 
girişilen Reform hareketinin sonucunda doğmuştur (1529). Etimolojik olarak, “protestant” kelimesi, 
“açıkça karşı çıkan” anlamında kullanılan bu kelime, Latince “protestantem” kelimesinden gelir. Pa-
pazlar olmadan da Kitab-ı Mukaddes’i okuyabileceklerini, her vaftiz edilmiş inanan insanın herhangi 
bir aracı bulundurmadan Tanrı ile direkt iletişime geçebileceğini, İncil’in ise Hıristiyanlık için tek kay-
nak olduğunu savunurlar. Protestanların, Katolik ya da Ortodoks mezheplerindeki gibi dinî liderleri 
yoktur, aksine kurumsallaşmamış bir mezheptir.      

20 Spencer’in kullandığı kelime “nonconformist”tır. Genel anlamıyla İngiliz Kilisesi’ne karşı çıkanlar 
için kullanılır. Presbyterian, Independent, Paptist mezheplerini de kapsayan genelleyici bir terimdir. 

21 Spencer burada Independent’ten bahseder, çeviride “Bağımsız” diye kullanılmıştır. 17. yüzyılda İngi-
liz Kilisesi’ni ve Presbyterian yönetimi reddeden muhalif gruplardır. (Hill; 2013. s. 469) İngiliz İç 
Savaşı döneminde, 1642-1660 yılları arası Independent’ler çok ünlüydüler; Katolik olmayanların da 
dinî özgürlüklere sahip olmaları gerektiğini savunmuşlar ve devletin Kilise ile olan bağının tamamen 
kopması gerektiğini söylemişlerdir.
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ile ayakta kalmalı ya da onlarla birlikte düşmeli. İnsanlar dinî ve sivil özgürlükten iki 
farklı şeymiş gibi bahsediyorlar: oysa ikisi arasında tamamen keyfi bir ayrım vardır. 
Bunlar aynı bütünün bir parçasıdır ve felsefi açıdan birbirlerinden ayrılamazlar. 

“Evet, ayrılabilirler,” diye araya girer bir karşıt görüşlü; “birinin iddiası dinî bir 
görev olduğu için zorunludur. Kendisine doğru göründüğü ölçüde Tanrı’ya inanma 
özgürlüğü, bir insanın ilâhî buyruk olduğuna inandığı ve dolayısıyla vicdanının uy-
masını istediği bir görevi kendisi olmadan yerine getiremeyeceği özgürlükle aynı 
değildir.” Yeterince doğru; fakat diğer tüm özgürlükler aynı iddiaya bağlıysa nasıl 
olacak? Peki, bu iddianın tamamen vicdanla ilgili olduğu ortaya çıkarsa nasıl olacak? 
İnsan mutluluğunun sadece ilâhî iradede yattığını –sadece yetilerimizi geliştirdiğimiz-
de mutluluğun erişilebilir olduğunu– ve özgürlük olmadan yetilerimizi geliştirmenin 
imkânsız olduğunu görmedik mi? (Bölüm IV22) Bu, yetileri geliştirme özgürlüğü, 
gerçekleşmeden ilâhî iradenin yerine gelemeyeceği bir koşulsa karşıt görüşlü kişinin 
gösterdiği gibi onu korumak bir görevdir. Ya da diğer bir deyişle, görünen o ki eylem 
özgürlüğü iddiası yalnızca vicdanla ilgili bir konu “olmayabilir”, aksine onunla ilgili 
“olmalıdır”. Böylelikle devleti, özünde aynı olan, dinî ve seküler meselelerde yok 
sayma iddiasını da açıkça gösterdik.

Diğer neden genellikle muhalifliğe ve benzer türdeki kabullere, tahsis edilmiştir. 
Soyut olarak devlet diktasına direnmenin yanında, dinî muhalif, öğretilen doktrinlerden 
gelen kınamaya da direnir. Hiçbir yasama kararı, onun hatalı bulduğu inancı benimse-
mesine neden olmayacak ve yoldaşlarına karşı olan görevini hep aklında tutacak,  bu 
hatalı inancı yaymak için kendi cebinden ödeme yapmayı reddedecek. Durum oldukça 
anlaşılabilir. Fakat kişi ya sivil muhalifliğe olan yakınlığını itiraf edecek ya da onları 
bir ikilemde bırakacak. Neden yayılan bir hatanın parçası olmayı reddetmiyorlar? 
Çünkü hata insan mutluluğuna terstir. Hangi nedene dayanarak seküler bir yasama-
nın herhangi bir parçası reddedilir? Aynı nedenle, çünkü düşünce insan mutluluğuna 
terstir. O hâlde nasıl oluyor da bir konuda devlete direnilmesi başka bir konudaysa 
direnilmemesi gerektiği söyleniyor? Hükümet bizim kötülük üreteceğini düşündüğümüz 
“öğretileri” desteklememiz için bizden para isterse kim bunu reddetmemizi; ama parayı 
bizim kötülük üreteceğini düşündüğümüz emeli “gerçekleştirmek” için isterse, bunu 
reddetmememiz gerektiğini kim ileri sürecek? Yine de bu, devleti dinî meselelerde yok 
sayma hakkını fark eden fakat dünyevi meselelerde reddeden, çok iyimser bir tekliftir.  

§ 7.
Bu bölümün içeriği bize bir kez daha kusursuz bir yasa ile kusurlu bir devlet 

arasındaki uyuşmazlığı hatırlatıyor. Burada yatan, ilkenin uygulanabilirliği toplum 

22 Spencer, Social Statics’in ikinci kısmının, IV. Bölümü’nde yer alan “Derivation of a First Principle” 
isimli makaleye yönlendirir. 
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ahlâkı kadar doğrudan farklılık içerir. Baştan sona ahlâksız bir toplumda ilkenin 
kabulü anarşi üreticisi sayılır. Tümüyle erdemli bir toplumda ise ilkenin kabulü ma-
sum ve kaçınılmazdır. Toplumsal sağlık koşuluna –bu koşulda yasamanın iyileştirici 
önemlerine daha fazla ihtiyaç yoktur– göre ilerleme bu tür iyileştirici önlemlerin bir 
kenara atılacağı bir koşula göre ilerlemedir ve bu önlemleri geçersiz kılan erk zaman 
aşımına uğrayacaktır. İki değişlik kaçınılmaz olarak eş-güdümlüdür. Üstünlüğü toplumu 
uyumlu, hükümeti de gereksiz kılacak olan ahlâk duyuşu, her bir bireyi devleti yok 
etme pahasına özgürlüğünü savunmaya itecek olan ahlâk duyuşu ile aynıdır çoğunluğu 
azınlığa baskı uygulamaktan alıkoyacak olan aynı ahlâk duyuşu son kertede hükümeti 
imkânsız hâle getirecektir. Aynı duygunun sadece farklı görünümlerinin de birbirleri 
ile aralarında sabit bir oranın olması gerektiğinden, hükümetleri reddetme eğilimi de 
hükümetlerin gereksiz olması ile aynı oranda artacaktır.  

Dolayısıyla, önceki doktrinin ilanından telaşa kapılmaya gerek yoktur. Fazla 
etkide bulunmaya başlayamadan önce yaşanması gereken birçok değişiklik vardır. 
Teoride bile, genel olarak devleti yok sayma hakkının kabul edilmesinden önce, bü-
yük ihtimalle çok zaman geçecek. Yasal olarak tanınmasından önce çok daha uzun bir 
zaman geçecek. Ondan sonra bile erken uygulamasına birçok engel çıkartılacak. Tam 
bir deneyim yasal korumayı yakında terk edebilecekler olanları yeterince eğitebilecek. 
Buna rağmen, insanların çoğunda, denenmiş düzenlemelere karşı öyle büyük bir sevgi 
ve deneylere karşı öyle büyük bir korku vardır ki büyük ihtimalle güvenilir olduktan 
çok sonra bile bu hakka dayanarak hiçbir şey yapmayacaklardır. 
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STATE ADMINISTRATION IN THE KUTADGU BILIG AND HIDOPADESHA

ABSTRACT
As it is known, magnificent works which are entitled as “pendnama” or 
“siyasatnama” have been created in the Eastern culture. These works that have 
guided to the rulers always have an important place in Eastern literature. These 
works have also been handbooks of the rulers. Nobody could counsel, lead and 
ever criticize the ruler who acceded to the throne and began to rule the state. 
Although consultation meetings had occasionaly been held, nobody could give 
advice to the ruler. In the solution of the problems which the ruler was faced with, 
the most important reference is the advisory books considered as “pendnama”. 
These books, which also have been described as siyasatnama, have represented 
the handbook of the ruler. As it is known, Kutadgu Bilig and Hidopadesha are 
the prominent pendnamas, which belong to different cultures. The purpose of 
writing both works is to enlighten the ruler about the state administration. When 
choosing the people who take charge in the state administration, what should a 
ruler pay attention to? What should a ruler do in order to prosper the society? 
How should a ruler behave in the relationships which will be established with the 
neighbouring countries? In this work, the “pendnama” of two different cultures 
will be handled and the mentality of their state administration will be compared.
Key words: Kutadgu Bilig, Hidopadesha, state administration, pendnama, 
siyasatnama, Turkish culture, Indian culture. 
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ÖZET
Bilindiği gibi, Doğu kültüründe “pendname” ya da “siyasetname” adı verilen 
muhteşem eserler yaratılmıştır. Hükümdarlara yol gösteren bu eserler, Doğu 
edebiyatında önemli yer tutarlar. Bu eserler, hükümdarların el kitabı olmuştur. 
Tahta geçen ve devleti yönetmeye başlayan hükümdara kimse akıl veremez, yol 
gösteremez ve asla eleştiremezdi. Kimi zaman istişare toplantıları düzenlense 
de hiç kimse hükümdara akıl veremezdi. Karşılaştığı sorunların çözümünde 
hükümdarın en büyük yardımcısı “pendname” adı verilen öğüt kitaplardır. Siya-
setname olarak da adlandırılan bu kitaplar bir bakıma hükümdarların “el kitabı” 
konumundadır. Bilindiği gibi Kutadgu Bilig ve Hidopadeşa, farklı iki kültürün 
önde gelen pendnameleridir. Her iki eserinde de kaleme alınma amacı, hüküm-
dara ülke yönetimi hakkında bilgi vermektir. Bir hükümdar devlet yönetiminde 
görev vereceği kişileri seçerken nelere dikkat etmelidir? Halkının refah düzeyini 
yükseltebilmek için neler yapmalıdır? Komşu uluslarla kurulacak işliklerde nasıl 
davranılmalıdır? Bu çalışmada, farklı iki kültürün “pendname”si ele alınacak ve 
devlet yönetimi anlayışı karşılaştırılacaktır. 
Anahtar kelimeler: Kutadgu Bilig, Hidopadeşa, devlet yönetimi, pendname, 
siyasetname, Türk kültürü, Hint kültürü.

...

Bilindiği gibi, Doğu kültüründe “pendname” ya da “siyasetname” adı verilen 
muhteşem eserler yaratılmıştır.1 Hükümdarlara yol gösteren bu eserler, Doğu edebi-
yatında önemli yer tutar. Bu eserler, hükümdarların el kitabı olmuştur. Karşılaştıkları 
sorunların çözümünü bu kitaplarda bulmuşlardır.

Bilindiği gibi, hükümdar çocuklarına özel hocalar tarafından ders verilmesi Doğu 
kültürünün vazgeçilmez uygulamalarındandır. Tahta geçen yeni hükümdarın, çocuk-
luğunda kendisine ders veren hocasını yanına alması da bir gelenektir. Daha önceleri 
hükümdara rehberlik yapan bu hocalar, daha sonraları hükümdarın danışmanı gibi 
görev yaparlar. Ancak, tahta geçen ve devleti yönetmeye başlayan hükümdara kimse 
akıl veremez, yol gösteremez ve asla eleştiremezdi. Hükümdar kimi zaman istişare 
toplantıları yapar, bilim adamlarının tartışmalarına fırsat verirdi. Hükümdar, bu top-
lantılardan alması gerekeni alır, kendi duygu ve düşüncelerini kimselerle paylaşmazdı. 
Kısacası, hükümdar kimseden akıl almaz, kimse de ona akıl veremezdi.

Devlet yönetiminde nelerin yapılması, nasıl yapılması gibi sorunlarda, hükümdarın 
en büyük yardımcısı “pendname”lerdir. 

Aslında pendname yazmak da kolay bir iş değildir. Öncelikle çok bilgili olmak 
gerekir. Kitabı yazan ya da yazanlar, her konuda bilgi sahibi olmak zorundadır. Üste-
lik olası sorunları tahmin etmek ve onlara göre çözümler üretmek de gerekmektedir. 

1 Bu kitaplara,”hükümdarın el kitabı” ya da “hükümdara nasihat kitabı” da denilebilir. 
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Ancak asıl sorun, yazılan kitabın hükümdara sunulmasındadır. Hükümdara nasihat 
veren bir eseri kaleme almak ve bu kitabı hükümdara sunmak kolay iş değildir. Çünkü 
hükümdara akıl vermeye kalkışmak kimsenin haddi değildir. 

Alimler pendnameleri kaleme almalarına gerekçe olarak; “Hükümdarımız her şeyi, 
alimlerden de iyi bilir. Onun bilmediği hiçbir şey yoktur. Ona öğüt vermek kimsenin 
haddi değildir. Onun, bizim yazacağımız kitaplara ihtiyacı olmaz. Bizler bildiklerimizi 
yazalım, bilgimizi ve hünerimizi gösterelim istiyoruz. Hükümdarımız bilsin bizler neyi 
ne kadar biliyoruz ve eksiklerimizi bize göstersin.” demektedirler. Pendnameler, doğu 
toplumlarının yarattığı harika bir buluştur.

Pendnamelerin asıl konusu devlet yönetimidir. Dost edinme, yönetim için adam 
seçimi, halka davranış biçimi, diplomasi, ordu oluşturma, savaş ve barışta uygulanacak 
siyaset gibi konuları içermektedir. Bu nedenden dolayı da bu kitaplara “siyasetname” 
de denmektedir.

Hiç şüphesiz, her toplumun kendi öz yapısına uygun pendnameler yazılmıştır. 
Türklerin yazmış olduğu pendnamelerden en ünlüsü Kutadgu Bilig’dir. Hint kültü-
rünün yarattığı Hidopadeşa2 ise hem içerik hem de biçim olarak oldukça ilginç bir 
pendnamedir. Hint düşüncesini yansıtması bakımından da çok önemlidir.

Farklı kültürlere ait olmalarına rağmen, her iki eserin içeriğinde önemli benzer-
likler bulunmaktadır. İki eser hemen hemen aynı tarihlerde yazılmıştır. Hükümdar 
nasıl biri olmalı, nelere dikkat etmeli, neler yapmalı, neler yapmamalı gibi konularda 
söylenenler birbirine çok benzemektedir. Ancak yapısı nedeniyle aralarında bazı 
farklılıklar bulunmaktadır. Biz bu çalışmamızda, Kutadgu Bilig ile Hidopadeşa’yı 
devlet yönetimi bakımından karşılaştıracağız. Karşılaştırmaya başlamadan önce, iki 
eseri kısaca tanıyalım. 

Kutadgu Bilig 

Kutadgu Bilig, büyük Türk alimi Balasagunlu Yusuf Has Hacib tarafından kale-
me alınmıştır. Ne yazık ki Balasagunlu Yusuf Has Hacib hakkında bilenler çok azdır. 
Karahanlı Devleti3 döneminde yaşamış olduğu bilinmektedir. Nerede ve nasıl bir 
eğitim gördüğü kesin olarak bilinmemektedir. Ancak bilinen şudur ki Çin kültürünün 
etkin olduğu Karahanlı Devleti döneminde yaşamıştır.4 Karahanlı döneminin bir di-
ğer özelliği de İslâmiyet’in Türkler arasında iyice kabul gördüğü dönem olmasıdır. 
Özellikle, Kutadgu Bilig’e sonradan eklenen “mukaddeme” içinde İslâmiyet’in izleri 

2 Sanskrit dilinde                   “Hidopadeśa” olarak yazılan sözcük, İngilizce’den yapılan çevirilerde Hido-
padesha olarak yazılmaktadır. Biz, Türkçe okunduğu gibi “Hidopadeşa” olarak yazmayı tercih ettik.

3 Karahanlı Devleti: 840-1212.
4 Agop Dilaçar, Kutadgu Bilig İncelemesi, Ankara: TTK, 1988, s. 160.
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çok belirgin biçimde görülmektedir. 
Nesir biçiminde yazılmış “mukaddeme”de şöyle denmektedir: “Bu kitap çok aziz 

bir kitaptır. Çin hakimlerinin hikmetleri ile bezenmiş ve Maçin alimlerinin şiirleri ile 
süslenmiştir.”5 Dilbilimci Agop Dilaçar, Balasagunlu Yusuf’un Çince biliyor olabile-
ceğini düşünmektedir.6 Belki Yusuf Has Hacib Çince bilmiyor olabilir ama Kutadgu 
Bilig’in içeriğine bakıldığında, Çin klasiklerini çok iyi bildiği anlaşılmaktadır. Çince 
asıllarından olmasa bile, Çin klasiklerinin çevirilerini okumuş olmalıdır. 

Bilindiği gibi Kutadgu Bilig’in kurgusunda, dört kişi aralarında ülke yönetimi 
hakkında konuşurlar. Bir hükümdar nasıl olmalıdır? Adam seçerken nelere dikkat edil-
melidir? Hükümdar, halkına ve hizmetinde çalışanlara nasıl davranmalıdır? Kutadgu 
Bilig içinde bu gibi soruların yanıtlarını bulmak mümkündür.

Kutadgu Bilig’e göre iyi bir hükümdar, halkına örnek olmalı ve doğru yolu göster-
melidir. Eğer halk yolunu şaşırmışsa, hükümdar onları düzeltmek için çaba harcamalıdır. 
Eğer hükümdar yolunu şaşırırsa, halk ne yapacağını bilemez, ülkede kargaşa çıkar: 

Bey iyi olursa halk da daima ona itaat eder, iyi ve güzel tavır ve hareketlere sahip olur.7 
Hükümdar bilgili, akıllı, halka davranışı iyi, cömert, tokgözlü ve gönlü zengin olmalıdır.8 

Hükümdar, akıllı olmalı ve bilgiye değer vermelidir. 

Bey çok akıllı olmalı, aklın kıymetini bilmelidir; bilgili insanın düşmanı çok olur.9 
İnsan her işe başlarken, bilgi ile başlar; akıl ile sona erdirir.10

Bey halkı bilgi ile elinde tutar; bilgisi olmazsa akıl işe yaramaz.11 

Balasagunlu Yusuf’a göre iyi bir hükümdar akıllı ve bilgili olmalıdır. Hükümdar 
bilgili olduğu takdirde, iyi ile kötüyü ayırabilir ve iyi olmayanları ülke yönetiminden 
uzak tutabilir: 

Eğer halkın başında bulunan insan iyi olursa, onun bütün memurları da iyi olur.12 
Sen doğru ol, tavırlarını düzelt; halkın hareketi kendiliğinden düzene girer.13

Görüldüğü gibi iyi bir hükümdarın halkına örnek olması gerektiği vurgulanmak-
tadır. Hükümdar iyi olursa halk onu örnek alır. İyi bir yönetici; adil ve dürüst olma-

5 Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig, çev. Reşid Rahmeti Arat, Ankara: TTK, 1988, s 1.
6 Agop Dilaçar, Kutadgu Bilig İncelemesi, Ankara: TTK, 1988, s. 148.
7 Arat, Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig, s. 75, beyit 887. 
8 Arat, Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig, s. 149, beyit 1964. 
9 Arat, Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig, s. 148,beyit 1954.
10 Arat, Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig, s. 149, beyit 1967.
11 Arat, Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig, s. 149, beyit 1968 .
12 Arat, Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig, s. 75, beyit 894.
13 Arat, Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig, s. 375, beyit 5204.
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lıdır. Sabırlı ve sakin olmalıdır. Halkına karşı daima şefkatli olmalıdır. Balasagunlu 
Yusuf’un ısrarla üzerinde durduğu bir diğer görüş ise, hükümdarın yasalara saygılı 
olması gerektiğidir:

Beylik çok iyi bir şeydir, fakat daha iyi olan kanundur ve onu doğru tatbik etmek lazımdır.14 
Her tarafta iyi kanun ve idare hâkim oldu; kötüler hilye ve sahtekarlıklarını terk edip 
ortadan kayboldular.15

Ben işleri doğruluk ve kanun ile hallederim insanları, bey ya da kul olarak ayırmam.16 

Balasagunlu Yusuf iyi bir hükümdarın merhametli ve hoşgörülü olması gerekti-
ğini savunur:

Bütün halka içten gelen bir merhamet göster; daima iyilik yap ve kendin iyilik bul.17 

Balasagunlu Yusuf devlet yönetimi hakkında ise şu öğüdü verir: İyi bir hükümdar 
halkın zenginleşmesi için çalışmalıdır. Halk engin olursa ülke ve hükümdar da zengin 
olur. Bunu sağlarken de bazı noktalara dikkat etmelidir. Bunun için Yusuf, halkı üç 
sınıfa ayırmakta ve hükümdara öğüdünü buna göre vermektedir:

Halkın zenginliği beyin zenginliğidir. İster onu ister bunu temin et.18 
Bunlar da üç zümredir, bunları birbirinden ayrı tut; onları zorlama, zorlarsan bu memleket 
için felaket olur.19

Zenginlerin yükü orta hâllilere yüklenmemelidir; yoksa, bu orta hâlliler bozulur ve büs-
bütün sarsılır.20 
Orta hâlli kimselerin yükünü fakirlere yüklememeli; yoksa, fakir açlıktan kırılır ve mah-
volur.21 
Fakiri korursan orta hâlli olur; orta halli kendini biraz toparlarsa, zengin olur.22 

Balasagunlu Yusuf’un ülke halkının gelir düzeyinin korunmasıyla ilgili söyledik-
leri ilginçtir. Zenginliğin küçük bir zümrenin elinde olmasından çok, gelir dağılımının 
adil olmasını savunmaktadır.

İyi bir hükümdar halkını sevmeli ve onların refah içinde yaşaması için çaba har-
camalıdır. Bunun için halka karşı üç konuda sorumlu olduğunu ifade eder: 

14 Arat, Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig, s. 43, beyit 454.
15 Arat, Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig, s. 410, beyit 5735.
16 Arat, Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig, s. 69, beyit 809.
17 Arat, Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig, s. 162, beyit 2160.
18 Arat, Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig, s. 397, beyit 5545. 
19 Arat, Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig, s. 398, beyit 5560. 
20 Arat, Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig, s. 398, beyit 5564.
21 Arat, Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig, s. 398, beyit 5565. 
22 Arat, Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig, s. 398, beyit 5566. 
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Tebaanın senin üstünde üç hakkı vardır; bu hakları öde ve onları zorluğa düşürme.23 
Bunlardan biri, memleketinde gümüş temiz kalsın, onun ayarını koru ey bilgili insan.24 
İkincisi, halkı adil kanunlarla idare et; birinin diğerine tahakküme kalkışmasına meydan 
verme; onları koru.”25 
Üçüncüsü, bütün yolları emin tut; yol kesici ve haydutların hepsini ortadan kaldır.26 

İyi bir hükümdarın neler yapması gerektiği çok açık ve net bir biçimde ifade 
edilmektedir: Yasalara saygı, halka eşit davranmak, paranın değerini korumak, ticaret 
yollarını açık tutmak, ülkede güvenliği sağlamak. Bu ilkeler günümüzde de geçerli-
liğini aynen korumaktadır. 

Balasagunlu Yusuf iyi bir hükümdarın, üreticiyi ve üretilen malları satan tüccar-
ları mutlaka koruması gerektiğini vurgulamaktadır. Hükümdarın üretici kesim olan 
köylülere, çobanlara, zanaatkârlara ve de üretilen malları satan tüccarlara nasıl dav-
ranması gerektiğini uzun uzun anlatmaktadır. Burada adı geçen üç meslek grubu ülke 
ekonomisine büyük katkı sağlayan üreticilerdir. Bunların ürettiği malları pazarlayan 
tüccarlar da ülkenin zenginleşmesinde katkısı olan bir kesimdir. 

Hükümdarın halka karşı sorumlulukları olduğu gibi halkın da hükümdara karşı 
sorumlukları vardır. Balasagunlu Yusuf bu sorumlukları da üç madde halinde ele 
almaktadır:

Tebaa üzerinde senin üç hakkın vardır; bunu onlardan istemelisin, iyice dinle! 
Biri, halk senin emirlerine hürmet etmeli ve bu emir ne olursa olsun, onu derhâl yerine 
getirmelidir.27 
İkincisi, hazine hakkını gözetmeli ve bunu vaktinde ödemelidirler, ey eli açık insan! 
Üçüncüsü, senin dostuna dost ve düşmanına düşman olmalıdır.28 

Buradan da anlaşıldığı gibi hükümdar ile halk arasında sağlıklı bir ilişki kurulması 
için, birbirlerine karşı olan yükümlülükleri eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir.

Balasagunlu Yusuf’a göre yasa yapmak ve yasaları uygulamak devletin önemli 
sorumluklarındandır. Yasama ve yürütme, içişlerini ilgilendiren bir konudur. Askerin 
işi ise, dış ilişkilerini ilgilendiren bir konudur. Ülkeyi, dış tehlikelerden kurtarmak 
için askere ihtiyaç vardır: 

Beyler kılıç ile memleketlerine hâkim olurlar; kılıçsız, gafil bey memleketine sahip olamaz.29 
Kılıç ile balta memleketin bekçisidir; halkın başında bulunan, kılıç sayesinde memleketler 

23 Arat, Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig, s. 399, beyit 5574. 
24 Arat, Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig, s. 399, beyit 5575. 
25 Arat, Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig, s. 399, beyit 5576. 
26 Arat, Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig, s. 399, beyit 5577.
27 Arat, Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig, s. 399, beyit 5568. 
28 Arat, Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig, s. 399, beyit 5582. 
29 Arat, Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig, s. 161, beyit 2139.
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ele geçirir.30 
Kılıç kımıldadığı müddetçe düşman kımıldayamaz, kılıç kınına girerse, beyin huzuru kaçar.31 
Ey bey, kılıç kullananı her vakit memnun et ve böylece kendin de daima sevinç içinde 
yaşa ve zahmet görme.32 
Hangi bey askerini memnun etmezse, kılıç kınından çıkmaz.33 

Bu beyitlerde Balasagunlu Yusuf hükümdara başarının anahtarını sunmaktadır. 
Güçlü bir ordunun ne kadar önemli olduğunu anlatmaktadır. Ülkenizi koruyabilmek için 
güçlü bir ordu kuracaksınız ve askerleri daima memnun edeceksiniz. Asker memnun 
olmazsa senin için savaşmaz. Komutanların ise seçkin ailelerden seçilmesi gerektiğini 
ifade eder. Ancak seçkin ailelerden gelenler sadık olurlar, iyi hizmet ederler: 

Öğdülmiş tekrar dedi: –Ey devletli hükümdar, şu iki vazife büyük vazifelerdir; büyük-
lüğün atıdır.34 
Biri vezirlik, ikincisi ordu kumandanlığıdır; bunlardan biri kılıç tutar, biri kalem.35 
O bütün malını askere dağıtmalı ve bir çok kimseleri dost ve silah arkadaşı edinmelidir.36 
Kendisine bir at, giyim ve silah ayırması kâfidir; meşhur olup dünyaya nam salmak ona 
yeter.37 

Verilen öğütte açıkça görülmektedir ki iyi bir hükümdar mal ve para hırsına 
kapılmamalı, askerini memnun etmelidir. Askerler başarılarından dolayı mutlaka 
ödüllendirilmelidirler. Bir hükümdarın sadece iyi olması yeterli değildir. Ülkesini 
korumasını da bilmelidir. 

Hidopadeşa: 
Hint edebiyatında hükümdarlar için kaleme alınmış eserlerin başında Hidopadeşa 

gelmektedir.38 “Yararlı Yol” anlamına gelen Hidopadeşa Narayana Rao Surapeni tara-
fından kaleme alınmış bir eserdir. Sanskrit dilinde 12. yüzyılda kaleme alınmış olan 
eser, hem nesir hem de manzum tarzında yazılmış öyküler içermektedir. Öykülerin 
kahramanları hayvanlardır.39 Olaylar hayvanlar arasında geçmektedir. Hint düşüncesini 
yansıtan “pendname”lerde genellikle hayvanlar konuşturulmuştur. Hayvanlara birer 
kimlik verilmiştir. Örneğin; Aslan yönetici, tilki ise kurnazdır. 

30 Arat, Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig, s. 161, beyit 2140
31 Arat, Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig, s. 161, beyit 2144. 
32 Arat, Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig, s. 161, beyit 2145. 
33 Arat, Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig, s. 160, beyit 2138.
34 Arat, Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig, s. 180, beyit 2417. 
35 Arat, Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig, s. 180, beyit 2418. 
36 Arat, Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig, s. 170, beyit 2276. 
37 Arat, Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig, s. 170, beyit 2277. 
38 Kautilya’nın Arhaşastra’sı bunlardan biridir.
39 Fabl 
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Hidopadeşa’da, Hint klasiklerinden olan Pançatantra’dan alınmış öyküler bu-
lunmaktadır. Pançatantra’dan40 alınmış öyküler olsa da, Hidopadeşa bağımsız bir eser 
olarak kabul edilmektedir. Hidopadeşa, hükümdarlara yol gösteren bir “siyasetname” 
olarak kaleme alınmıştır. Eserde; devlet yönetiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği 
öykülerle anlatılmaktadır. Diğer ülkelerle olan ilişkilerin nasıl yürütüleceği, ülkede 
huzur ve barışın sağlanması için neler yapılması gerektiği örneklerle anlatılmaktadır. 

Eğer bir ülkede hükümdar yoksa hiçbir şeyin olamaz. Hükümdar yoksa kârın da 
olmaz paran da. Hükümdar yağmur gibidir. Yağmur olmadan yaşam olmaz. Az da 
yağsa, yağmur yaşam demektir. Hidopadeşa’da hükümdarın çok önemli olduğu şöyle 
vurgulanmaktadır: 

Çocuk (denilecek bir yaşta) olsa bile bir kralı küçümsememek gerektir, o yeryüzüne insan 
şeklinde gelmiş yüksek tanrısal bir varlıktır.41 

Hint inancında, tanrıların yeryüzüne inmeleri ve insan bedenine bürünmeleri 
olayına sıkça rastlanır. Hint düşüncesine göre “hükümdar” çok önemlidir. Hükümdar 
“tanrısal” güçlere sahiptir: 

Bir insanın önce bir hükümdara sahip olması gereklidir. Sonra serveti ve karısı olabilir. 
Hükümdar yoksa ikisi de olmaz.42 
Hükümdar, yağmur gibi insanlara gereklidir. Yağmur az da yağsa, yaşam devam eder. 
Ama yağmur yağmazsa, yaşam olmaz.43 
Kendisini yönetecek bir krala sahip olmayan bir tebaa, bu dünyada, dümeni olmayan bir 
gemi gibi batar.44

Yaratıklar efendisi (kral) yağmur gibi insanlara yararlıdır, yağmur az bile olsa yaşantıyı 
sürdürme olanağı vardır ama kral yokken bu olanak asla yoktur.45 

Hükümdarın hangi meziyetlere sahip olması konusunda ise, aile düzeni ön plana 
çıkmaktadır. Hükümdarın düzenli bir aile yaşantısına sahip olması vurgulanmaktadır. 
Hint düşüncesinde aile düzenine özel önem verilmektedir. Ünlü Hint Destanı Ramayana 
içinde bu görüş ön plana çıkarılmaktadır.46 Destanın kahramanı Rama’nın iyi bir aile 
reisi olması, özellikle vurgulanmaktadır.47 

40 Panchatantra (Sanskritçe:             Pañcatantra) 
41 Çağdaş, Kemal, “Hitopaseşa’da Devlet Yönetimi Üzerine Öğütler”, Doğu Dilleri Dergisi, Ankara: 

Ankara Üniversitesi Basımevi, C. II, Sayı: 2, 1971, s. 139
42 Çağdaş, Kemal, “Hitopaseşa’da Devlet Yönetimi Üzerine Öğütler”, s.138
43 Çağdaş, Kemal, “Hitopaseşa’da Devlet Yönetimi Üzerine Öğütler”, s.138
44 Çağdaş, Kemal, “Hitopaseşa’da Devlet Yönetimi Üzerine Öğütler”, s.141
45 Çağdaş, Kemal, “Hitopaseşa’da Devlet Yönetimi Üzerine Öğütler”, s.138
46 Doğrul, Ömer Rıza, Ramayana, Şarktan-Garptan Seçme Eserler: 78, İstanbul; Ahmet Halit Kitabevi, 

1947, s. 149-150
47 Rama, eşini kurtarmak için on dört yıl süren bir mücadeleye girişir ve sonunda eşi Sita’yı kurtarır. 

Eşine bağlılığı, Rama’nın örnek bir eş olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Ramayana Destanı 
içinde Rama’nın eşi Sita’nın da eşine sadakatle bağlı olduğu vurgulanır. Sita, tutsak olduğu süre için-
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Soylu davranışlara sahip olması istenmektedir. Buradan şöyle bir anlam çıkarmak 
mümkündür: “Hükümdar olacak kişi, hükümdar soyundan gelmelidir.” Hükümdar 
soyundan gelmiş bir kişinin davranışları de elbette “soylu” olacaktır.

Vurgulanan bir diğer nokta da dinine bağlı olmasıdır. Hidopadeşa içinde, hü-
kümdarın hangi dine mensup olması gerektiği belirtilmemiştir. Kanımızca burada 
anlatılmak istenen, hükümdarın bir inanca bağlı olması ve dininin gerekli saygı gös-
termesidir. Kendi inancına saygı gösteren bir hükümdar, doğal diğer inançlara da saygı 
gösterecektir. Hiçbir inanca sahip olmayan bir yöneticinin başkalarının inancına saygı 
duyması mümkün olabilir mi?

Aile, soylu davranış, cesaret ve dindarlık yönlerinden son derece temiz ve politika ilminde 
becerisi olan bir kral, kral olmaya layıktır.48

Aile yaşantısı düzenli olan, soylu davranışlara sahip, cesur ve dinine saygılı bir kişi hü-
kümdar olmaya layıktır.49

Hükümdarın halkına karşı adil olması gerekmektedir. Ancak, bilgili ile bilgisiz, 
başarılı ile başarısız arasında bir ayrım yapmazsa, iyi meziyetlere sahip kişilere haksız-
lık yapılmış olur. İyi bir hükümdar görev dağıtımında kişilerin bilgilerine göre seçim 
yapmalıdır. Bütün bunlardan başka, hükümdar olmanın bir diğer ilkesi de “cesaret”tir. 
İyi bir hükümdar mutlaka cesur olmalıdır. Ramayana Destanı kahramanı Rama, eşi 
Sita’yı kurtarmak için müthiş bir mücadeleye girişir. Birbirlerine bağlı bir aile örneği 
verirken aynı zamanda, yenilmez kabul edilen düşmanlara karşı savaşmaktan kork-
madığını gösterir: 

Ey Kral! İnsanlar üç türdür, en iyileri, en aşağılık olanlar ve ortalar, her tür kendi türünden 
işlere atanmalıdır.50 
Bir hükümdar fark gözetmeden herkese aynı şekilde davranırsa, üstün yetenekler har-
canmış olur.51 

Hidopadeşa’da vurgulanan bir diğer konu da hükümdarın dostunu düşmanını iyi 
tanıması gerektiğidir. İlginç olan nokta, düşmanla asla barış yapılmaması konusunda 
yapılan uyarıdır. Hangi koşullarda olursa olsun “düşman” asla değişmeyecektir. “İn-
san düşmanı ile barış yapmamalıdır” dedikten sonra, bir başka cümle ile bu konuya 
açıklık getirmektedir. Ve şöyle demektedir: “Düşmanına güvenen adamın sonu gelmiş 
demektir.” Burada anlatılandan çıkan sonuç şudur: “Düşmanınla barış yapsan da onun 

de iffetini korur ve Rama’ya layık bir eş olduğunu gösterir. İffetini koruduğunu göstermek amacıyla, 
ateşin içinden geçerek, bu konuda önemli bir sınav verir. 

48 Çağdaş, Kemal, “Hidopadeşa’da Devlet Yönetimi Üzerine Öğütler”, Doğu Dilleri Dergisi, Ankara: 
Ankara Üniversitesi Basımevi, C. II, Sayı: 2, 1971, s. 138.

49 Çağdaş, Kemal, “Hidopadeşa’da Devlet Yönetimi Üzerine Öğütler”, s. 138.
50 Çağdaş, Kemal, “Hidopadeşa’da Devlet Yönetimi Üzerine Öğütler”, s. 139.
51 Çağdaş, Kemal, “Hidopadeşa’da Devlet Yönetimi Üzerine Öğütler”, s. 139.
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gösterdiği dostluğa güvenmeyeceksin.”

İyice düşünülmüş bir antlaşma bulunsa bile insan düşmanı ile barış yapmamalıdır (zira) 
çok ısıtılmış olsa bile su ateşi (daima) söndürür.52 
Verdiği ya da aldığı armağan ne kadar büyük olursa olsun düşmanına ve de sevgisini 
kaybettiği karısına güvenen adamın sonu gelmiş demektir.53 

Hidopadeşa’da vurgulanan bir diğer konuda “bilgi”dir. Hükümdar için bilgi çok 
önemlidir. Hükümdar mutlaka bilgili olmalıdır. Eğer hükümdar bilgiden yoksunsa, 
o ülkede yaşam son derece tehlikelidir. “Bilgisiz bir hükümdarın yönettiği ülkede 
yaşamaktansa, ormanda yaşamak daha iyidir.” denmektedir. Bilindiği gibi Hindistan 
coğrafyasında ormanda yaşamak hiç de kolay değildir. 

“Fikirsiz bir hükümdarın şehrinde yaşamaktansa, ormanda yaşamak daha iyidir.”54 

Hidopadeşa’da hükümdarın ne kadar önemli olduğuna ve hangi meziyetlere sahip 
olması gerektiğine değinmiştik. Ülke yönetiminde aynı hükümdar gibi, “vezir” de son 
derece önemlidir. Bu konu, aşağıda verilen cümlede olduğu gibi çok net bir biçimde 
anlatılmaktadır:

Hükümdar için vezir son derece önemlidir.55 
Krala gülüp eğlenmek, vezire işleri yürütmek yaraşır, devlet işlerini alt üst eden bir vezir, 
her yönden suçludur.56 
Faaliyet göstermeyen birinin (bir kralın) şanı sona erer, ….. vezirleri dikkatsiz olanın 
(kralın) krallığı sona erer.57 
Krallığının geleceğini vezirlerinin kontrolüne terk eden bir kral vezirine bir hal olursa 
rehbersiz kalmış bir kör gibi sıkıntıya düşer.58 
Ülkenin bir parçasını kaybetmek ve değerli ve zeki bir yardımcısını kaybetmek, bunların 
ikincisi kralın ölümü demektir, arazi parçası kaybedilse bile kolayca geri alınabilir ama 
yardımcılar asla (geri) gelmez.59 

Vezir bir hükümdar için çok önemlidir. Ancak, siyasi gücü artan ve refah içinde 
yaşayan vezirler zamanla yoldan çıkabilirler. Bu nedenden dolayı hükümdar vezir se-
çiminde çok dikkatli olmak zorundadır. Vezir ve diğer devlet görevlilerini çok serbest 
bırakmamak lazımdır:

52 Çağdaş, Kemal, “Hidopadeşa’da Devlet Yönetimi Üzerine Öğütler”, s. 137.
53 Çağdaş, Kemal, “Hidopadeşa’da Devlet Yönetimi Üzerine Öğütler”, s. 138.
54 Çağdaş, Kemal, “Hidopadeşa’da Devlet Yönetimi Üzerine Öğütler”, s. 138.
55 Çağdaş, Kemal, “Hidopadeşa’da Devlet Yönetimi Üzerine Öğütler”, s. 138.
56 Çağdaş, Kemal, “Hidopadeşa’da Devlet Yönetimi Üzerine Öğütler”, s. 138.
57 Çağdaş, Kemal, “Hidopadeşa’da Devlet Yönetimi Üzerine Öğütler”, s. 138.
58 Çağdaş, Kemal, “Hidopadeşa’da Devlet Yönetimi Üzerine Öğütler”, s. 138.
59 Çağdaş, Kemal, “Hidopadeşa’da Devlet Yönetimi Üzerine Öğütler”, s. 138.
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(Kralın) Bir çocukluk arkadaşı vezir olarak görevlendirilirse kendisi kral imiş gibi hareket 
eder ve yakınlığı nedeniyle krala aldırmaz.60 
Tüm vezirler kuvvetlendikleri zaman islah olmaz hale gelirler, bilge azizler bolluğun 
insanı şımarttığı kanısındadırlar.61 
Görevliler hazineden aşırdıkları paraları kolay kolay geri vermezler, böyleleri çoğunlukla 
müzmin ülsere benzerler.62 

Bir hükümdar halkına karşı merhametli davranmalıdır. Ancak, bazı durumlarda 
merhametli olunması hatadır. Hükümdarın canına karşı bir tehdit söz konusu olduğunda, 
bu gibi suçların kesinlikle affedilmemesi gerekmektedir. Hükümdarın acımasız olması 
gerektiği konular şöyle anlatılmaktadır:

Kral, kendi oğulları bile olsa emirlere itaat etmeyenleri affetmemelidir, aksi hâlde (gerçek) 
bir kral ile resimdeki bir kral arasında ne fark olur?63

Bir aziz bir dostuna ya da bir düşmanına merhamet gösteriyorsa bu onun için bir süstür 
ama aynı merhamet kralın düşmanına gösteriliyorsa bu bir hatadır.64 
İhtirası yahut gururu nedeniyle kralın tahtını ele geçirmek isteyen birinin tek cezası vardır 
o da ölümdür, başka değil.65 

Hükümdar halkına karşı iyi davranmalıdır. Onların becerisine göre görevler 
vermelidir. Halkını haydutlardan korumalıdır. Halkına bir baba gibi davranmalıdır: 

Bir kral tebaasını, bir baba gibi, haydutlardan, düşmanlardan, gözdelerinden ve kendi 
ihtirasından korumalıdır.66 
Ey hükümdar, insanlar üç sınıfa ayrılırlar: en iyiler, en aşağılık olanlar ve orta sınıf. Her 
sınıf, kendine uygun işlerde çalışmalıdır.67 

Kutadgu Bilig ile Hidopadeşa arasında yapılan karşılaştırma sonucunda, bu iki 
eserin temelde birbirine çok benzediği anlaşılmaktadır. Eserin kurgusu çok farklı olsa 
da devlet yönetimi konusunda verilen öğütler hemen hemen aynıdır. 

Hükümdar olmanın birinci koşulu, hükümdar soyundan gelmiş olmaktır. Bura-
dan, “Halktan birinin hükümdar olması mümkün değildir.” anlamı çıkmaktadır. İyi 
bir hükümdar, tüm davranışlarıyla halkına örnek olmalıdır.68 

60 Çağdaş, Kemal, “Hidopadeşa’da Devlet Yönetimi Üzerine Öğütler”, s. 138.
61 Çağdaş, Kemal, “Hidopadeşa’da Devlet Yönetimi Üzerine Öğütler”, s. 138.
62 Çağdaş, Kemal, “Hidopadeşa’da Devlet Yönetimi Üzerine Öğütler”, s. 138.
63 Çağdaş, Kemal, “Hidopadeşa’da Devlet Yönetimi Üzerine Öğütler”, s. 138.
64 Çağdaş, Kemal, “Hidopadeşa’da Devlet Yönetimi Üzerine Öğütler”, s. 138.
65 Çağdaş, Kemal, “Hidopadeşa’da Devlet Yönetimi Üzerine Öğütler”, s. 138.
66 Çağdaş, Kemal, “Hidopadeşa’da Devlet Yönetimi Üzerine Öğütler”, s. 138.
67 Çağdaş, Kemal, “Hidopadeşa’da Devlet Yönetimi Üzerine Öğütler”, s. 139.
68 Hükümdarın halkına örnek olması konusuna Çin felsefesinde de rastlanmaktadır. Konfuçyüs, yöneti-

cilerin “jun zi” olmalarını ister. “Jun zi”, her bakımdan “örnek insan” demektir. (Okay, Bülent, Kon-
fuçyüs, İstanbul: Okyanus Yayınları, 2004, s. 25-26.)
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Devlet yönetiminde görev alacak kişilerin seçimi son derece önemlidir. Yönetimde 
görev alacak kişilerin soylu bir aileden gelmesi tercih edilmelidir. Bir hükümdar için 
vezir son derece önemlidir. Bu göreve, soylu aileden biri getirilmelidir. Vezir iyiyse, 
hükümdar rahat eder. Eğer vezir iyi meziyetlere sahip değilse, hükümdarın işi hiç de 
kolay değildir. Vezirden başka, diğer devlet görevlilerin de iyi seçilmesi gerekmektedir.

Hükümdar bilgiye önem vermelidir. Görev vereceği kişileri, bilgisini kullanarak 
iyi meziyetli insanlardan seçmelidir. Bunu için hükümdar, bilgili olmalı ve bilgili 
insanları da etrafına toplamalıdır. 

İyi bir yönetici olmanın önemli özelliklerinden biri de adil olmaktır. Bir hüküm-
darın halkına adalet dağıtması son derece önemlidir. Aynı zamanda, halkına karşı 
bağışlayıcı olmalıdır. Sadece, hükümdarın canına kastedenlerin cezası ölüm olmalı 
ve onlar asla affedilmemelidir. 

Hükümdar eli açık olmalıdır. Özellikle de askerlere karşı cömert olmalıdır. Askerler 
bir devletin güvencesidir. Askerler bir devletin temel direğidir. Elde edilen ganimetin 
çoğu dağıtılmalıdır. Aksi takdirde asker, hükümdarı için savaşmaz. Soylu savaşçılara 
saygı gösterirsen, senin düşmanlarını yenerler. Ganimetler adil dağıtılmazsa, asker 
savaşmaz. Rütbe ve armağan orduyu yüreklendirir. Bunlar olmazsa, ordu huzursuz 
olur. Savaşa girmeden önce düşman ordusu iyi araştırmalıdır. 

İçki, kadın, eğlence, müsriflik ve halka acımasız davranmak, iyi bir hükümdara 
yakışan davranışlar değildir. Hükümdarın düzenli bir aile yaşamı olmalıdır. Bu konuda 
halkına örnek olmalıdır.

Savaşmadan elde edilen barış çok makbuldür. Komşu ülkelerle barış içinde yaşa-
mak önemlidir. Ancak, düşmana asla güvenilmemelidir. Düşmana güvenmek, devletin 
sonunu hazırlar. 

Özetle söylemek gerekirse, birbirinden tamamen farklı iki kültürün pendnamesinde 
yer alan ilkeler büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. Bu benzerlikte, Hint kültürünü 
derinden etkileyen Arilerin etkisi ne kadardır, araştırılması gereken bir konu olarak 
karşımıza çıkmaktadır.
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SÖMÜRGECİLİĞİN DÜNYA MODELİ: 
COĞRAFİ YAYILMACILIK VE AVRUPA-MERKEZCİ TARİH

Arzu İbişi Temeli*

J. M. Blaut, Sömürgeciliğin Dünya Modeli:Coğrafi Yayılmacılık ve Avrupa-Merkezci Ta-
rih, çev. Serbun Behçet, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2012, 351 sayfa.

James Morris Blaut’un bu kitabı, özellikle 1492’de Amerika kıtasının keşfiyle birlikte 
temelleri atılan Avrupa-merkezci bakış açısına ve bu bakış açısının oluşturduğu sömürgeci 
dünya modeline yönelik derin bir eleştirinin ürünüdür. Yazar, Avrupa-merkezci bakış açısını 
ve bunu oluşturan zihin yapısını analiz etmekte; bu bakış açısını oluşturan şeyin, dünyayı 
Avrupa merkezli olarak anlamlandırma modeli olduğunu öne sürmektedir. Blaut, bu eserin-
de, Avrupa merkezci tarih anlayışı ve coğrafi yayılmacılıktan hareketle oluşturulan dünyayı 
anlamlandırma modelini, aynı zamanda sömürgeciliğin dünya modeli olarak sunmakta ve bu 
modeli eleştirip yıkma çabası taşımaktadır. 

Kitap, dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde yazar, Avrupa-merkezcilik, yayılma-
cılık, sömürgecilik kavramlarını analiz ederek aralarındaki bağlantıyı kurmaktadır. İkinci 
bölümde, Avrupa-merkezci bakış açısının özelliklerini sunan “Avrupa mucizesi efsanesi” 
üzerinde durulmakta, bu efsaneye dayandırılan Avrupa modernleşmesine ilişkin görüşler ve 
karşıt görüşler tanıtılmaktadır. Üçüncü bölümün konusunu, 1492 öncesinde Asya, Afrika ve 
Avrupa’nın durumu oluşturmaktadır. Dördüncü bölümde ise, 1492’den sonra, Avrupa’nın hızlı 
ilerleyişi konu edinilmekte ve Amerika’ya yönelik sömürünün Avrupa’nın yükselişine nasıl 
etki ettiği tartışılmaktadır.

Yazar, kitabının amacını iddialı bir cümle ile dile getirmektedir: “dünya tarihi ve dünya 
coğrafyasına ilişkin günümüzün en güçlü inançlarından birini yıkmak’’ (s.11). Yazara göre, 

*    Arş.Gör., İstanbul Üniversitesi, Felsefe Bölümü.

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Sayı 25, Mart 2014, s. 383-390
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döneminin en güçlü inançlarından biri olan ve Avrupalıları “tarihi yapanlar’’ olarak gören 
bu inanç, hem tarihsel hem de coğrafi özellikler taşır; çünkü hem Avrupa içi ve Avrupa dışı 
şeklinde bir ayrıma neden olur –ki bu ayrım coğrafidir–, hem de Avrupa içinin egemen güç 
olarak hep ilerleyen ve gelişen yapısına karşın, Avrupa dışının hep duraklaması, gerilemesi 
yahut yavaş yavaş ilerlemesi anlayışını beraberinde getirerek tarihsel bir problemle ilişkiye 
girer. Blaut, Avrupa merkezci yayılmacılık olarak da adlandırılan bu inancın, tarih ve coğrafya 
bilimlerinin temeli olduğunu savunmaktadır. Yayılmacılığın dayanağının ise, “özerk Avrupa 
yükselişi’’ veya “Avrupa mucizesi’’ kuramı olduğunu dile getiren yazar, bu kuramın, 1492’den 
önce de Avrupa’nın ilerlemiş olduğu fikrine dayandığını belirtmektedir. Blaut, bu kuramın pek 
çok bilim adamı tarafından benimsenmiş olmasını, pek çok tarihçinin de tarihte dönüm noktası 
olarak kabul edilen birçok olayın Avrupa kaynaklı olduğunu düşünmesini bu kitabında büyük 
bir problem olarak sunmaktadır. Blaut’a göre bu kuram, sömürgeciliğin, Avrupa’nın modern-
leşmesinde fazla önemli olmadığını savunmakta ve sömürgeciliği, Asya, Afrika ve Amerika-
lılar için, “Avrupa’nın modernleşmesini alma’’ olarak tanımlamaktadır. Bu nedenle yazarın 
kitaptaki amacı, kendi döneminin en güçlü inançlarından biri olduğunu düşündüğü “özerk 
Avrupa yükselişi’’ kuramını ve Avrupa-merkezci yayılmacılığı çözümleyip çürütmektir. 

Blaut, kitabının ilk bölümünde, 19. yüzyıl ortalarından itibaren okullarda tarih ve coğ-
rafya derslerinde Avrupa-merkezci dünya görüşünün nasıl etkili olduğunu örneklerle göster-
mekte ve Avrupa-içi/Avrupa-dışı ayrımının oluşturduğu kavrayış biçimini serimlemektedir. 
Avrupa-içi ve Avrupa-dışı ayrımının önemli bir yanı, insan anlayışı üzerindeki etkisidir. Yazar 
bu etkiyi, ilk insanın (Cro-Magnon) Avrupa’da ortaya çıktığı düşüncesinden hareketle örnek-
lendirmektedir (s. 16). Bu bölümde eleştirilen düşüncelerden biri, söz konusu insan anlayı-
şıyla da ilişkili olan ve Avrupa-merkezci anlayışın belirlediği, dünya tarihini “içeri’’nin tarihi 
olarak gören düşüncedir. Blaut, dönemin tarih ve coğrafya anlayışını da etkileyen bu görü-
şü, “zaman tüneli’’ benzetmesiyle nitelendirerek, “tarihsel tünel görüşü’’ veya “tünel tarihi’’ 
olarak adlandırmıştır (s. 19). Yazar, dünya tarihini Batı yönünde ve Büyük Avrupa sınırları 
dahilinde gerçekleşen bir akış olarak belirleyen tünel tarihi anlayışının ders kitaplarına yan-
sımasını 2. Dünya Savaşı öncesi ve sonrasından örneklerle bu bölümde sunmaktadır. Ders 
kitaplarını dönemin toplumsal belgeleri olarak gören Blaut, ders kitaplarındaki verilerden 
hareketle, Avrupa-merkezci tarih anlayışının nasıl yayıldığını ortaya koymaktadır. Neolitik 
devrim, demokrasi, bilim ve teknolojinin gelişimi, keşifler, Sanayi Devrimi gibi tarihte dönüm 
noktası olmuş pek çok olgunun Avrupa’ya mâl edilmesini, Avrupa dışı toplumların tarihsel 
olgular üzerindeki etkisinin göz ardı edilmesini tünel tarihi görüşünde içerilen ciddi yanlışlar 
olarak belirlemektedir. 

Yazar yine ilk bölümde, Avrupa-merkezciliği de deneysel gerçeklik hakkındaki oldukça 
güçlü bir dizi inanç olarak tanımlamış (s. 27) ve bu inançların Avrupa tarih düşüncesini be-
lirlediğini dile getirmiştir. Yazara göre tüm bunlar, Avrupa’nın sömürge etkinliklerinin haklı 
çıkarılması için kullanılan inançlardır. Blaut, bu nedenle Avrupa-merkezciliği, sömürgeciliğin 
dünya modeli olarak tanımlamakta (s. 29) ve yayılmacılığı da bu modelin bir ayağı olarak 
nitelendirmektedir.

Yayılmacılık anlayışı, yayılanı içeri, yayılmanın odağını ise dışarı olarak belirlemek-
tedir. Burada Avrupa içeriyi; Afrika, Asya, Amerika dışarıyı temsil etmektedir. Yazar, 19. ve 
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20. yüzyılda bilimsel düşüncede de kabul gören yayılmacılığın, sadece Avrupalıların yara-
tıcılık, akılcılık gibi özelliklere sahip olduğunun kabulüne dayandığını söyleyerek, kitabın 
bütününde bu fikrin yanlışlığını kanıtlamaya çalışmıştır. Yayılmacılığın sunduğu tek merkezli 
dünya modelinin, Avrupa-merkezciliğin en büyük destekçisi ve Batı düşüncesinin de kurucu 
unsuru olduğunu düşünen Blaut, yayılmacılığın, Avrupa’nın ilerlemesi ve tarihselliğini doğal 
bir süreç, bir öz nitelik olarak sunduğunu dile getirmektedir. Bu nedenle de sömürgeciliğin 
Avrupa dışına medeniyet götürdüğü ve bunun karşılığında oradan alınan işgücü, madenler 
vb. unsurların, sömürgelerdeki insanlara verilen medeniyet karşısında hiç de önemli olmadığı 
şeklindeki görüş, sömürgeciliğin getirdiği ahlâkî problemler karşısında öne sürülmüştür.

Blaut, sömürgeciliğin yayılmacılık temelli dünya modelini tartışırken, Avrupa-merkez-
cilik bağlamında 19. yüzyıl bilimsel düşüncesinde öne çıkan bu kabullerin, aslında 16.-17.
yüzyıl Avrupa’sındaki hıristiyan olan-olmayan ayrımına dayandığını ifade etmektedir (s. 41). 
Yazarın belirttiğine göre, bu yüzyıllardaki tarih düşüncesinde, Tanrı’nın tarihteki belirleyici 
etkisi de ilerlemenin Avrupa düşüncesinin ve Hıristiyanlığın özelliği olduğu fikrini destek-
lemek için kullanılmıştır. Blaut’a göre, 18. yüzyılda dinden arındırılmış tarih düşüncelerinde 
ise, Tanrı etkisinin rolü, Avrupa akılcılığına bırakılmıştır (s. 42). Blaut, Avrupa-merkezci dü-
şüncenin, Avrupa-dışı bölgelerde yaşayanların insan olup olmadıkları sorusuna kadar ileri gö-
türülerek bu sorunun, köleleştirme ve sömürgeleştirmenin meşrulaştırılması için kullanıldığını 
ve bu yönde yanıtlandığını dile getirmektedir (s. 43). 

Blaut, yine bu bölümde yayılmacılığı, klasik ve modern olmak üzere ikiye ayırarak in-
celemiştir. Klasik yayılmacılığı 19. yüzyıl düşüncesine bağlayan yazar, bu dönemde, “boşluk 
efsanesi’’ olarak adlandıran bir görüşü örnek vererek, bu efsaneye göre, sömürgeleştirilecek 
olan bölgelerde yerleşim olmadığını söylemektedir. Yayılmacılığın modern görünümünün 
ise 20. yüzyılda ortaya çıktığını dile getiren yazara göre, klasik yayılmacılıkta, Avrupa’nın 
ilerleyip coğrafi olarak genişlemesi aynı tarihsel gücün farklı boyutları olarak düşünülürken 
20. yüzyılda, savaşın da etkisiyle bu düşünce zayıflamış, modernleşmenin şirketler yoluy-
la siyasi, ekonomik, sosyal anlamda yayılması fikri öne çıkmıştır (s. 55). Blaut’a göre, bu 
yeni sömürge hareketi, sömürüye maruz kalanları, Avrupa karşısında siyasal bağımsızlıktan 
da vazgeçirmeye dayanmaktadır. Ancak bunun yanısıra, 20. yüzyılda sömürgecilik karşıtlığı 
da yayılmaya ve Avrupa dışındakilere yönelik ırkçı kuramlar terk edilmeye başlamıştır. Fakat 
yine de Avrupa’nın üstünlüğü görüşü veya inancı, tümüyle bırakılmamıştır. Blaut, 19. yüzyıl 
başlarından itibaren, yayılmacılığın dünya modelini belirleyen pek çok kuramın, sadece Av-
rupalı seçkinlerin değer ve çıkarlarıyla uyumlu olduğu için kabul gördüğünü söylemekte ve 
bunu çeşitli kanıtlarla desteklemektedir. Bu bağlamda Blaut, sömürgeciliği de Avrupalı seçkin 
sınıfın inanç sisteminin temeli olarak değerlendirmiş olmaktadır.

Blaut, kitabın ikinci bölümünde, efsane olarak nitelendirdiği “Avrupa mucizesi kuramı’’ 
üzerinde durmakta ve 1492 öncesinde Avrupalıların, Avrupalı olmayanlar karşısında herhangi 
bir üstünlükleri olmadığını kanıtlamaya çalışmaktadır. Blaut’a göre, her ne kadar mucizenin 
ne zaman başladığı ve neden böyle olduğu yönünde aralarında uzlaşma olmasa da Avrupalı 
tarihçilerin çoğu, uzak geçmişten beri Avrupa’nın tüm diğer medeniyetlerden ileri olduğunu 
savunan bu görüşe inanmaktadır (s. 79). Bu bölümde yazar, Avrupa-merkezci kuramı destek-
leyen argümanlar sunan Weber gibi önemli isimlerden örnekler de vererek, kuramı tartışmakta 



ve destekleyici argümanları çürütmeye çalışmaktadır. 
Yazara göre, Avrupa mucizesi kuramının dayandığı modernleşme anlayışına göre, Avru-

pa’yı geçmişte üstünlüğe götüren şeyin, günümüzde Avrupa-dışı dünyaya yayılabileceği dü-
şünülmektedir. Buna göre Avrupa’nın yükselişi kendi tarihsel iç güçlerinden kaynaklanmakta 
ve 1492’den önce başlamaktadır; 1492 sonrası modernleşmenin ise sömürgecilikle bir ilişkisi 
olmayıp yine bu yükseliş de söz konusu iç güçlerden kaynaklanmaktadır. Blaut, efsane olarak 
nitelendirdiği bu görüşleri ciddi bir eleştiri süzgecine almaktadır. O, bazı tarihçilerin, tarih 
biliminin olgunlaşması, ilerleme düşüncesine olan inancın sarsılması, Avrupa biliminin sekü-
lerleşmesi, toplum bilimlerindeki gelişmeler, Üçüncü Dünya aydınlarının Avrupa mucizesine 
inanmamaları, sömürgecilik sonrası dönemde bu topraklarda bilimin gelişmesi ve yeni bir 
tarih yazımını da içeren eleştirel bir düşünce biçiminin doğması gibi çeşitli nedenler aracılı-
ğıyla Avrupa mucizesi kuramını eleştirdiklerini belirtmektedir. Yazar, Avrupa merkezci tarih 
yazımını eleştiren pek çok tarihçinin, Avrupa tarihine yönelmeyip, 1492 öncesini araştırarak, 
o dönemde gelişmenin yalnız Avrupa’da değil, Avrupa dışında da görüldüğünü gösterdiklerini 
söylemekte ve kendisini de bu düşünceye dahil etmektedir (s. 89). Ancak, Avrupa mucizesi 
kuramını yeniden canlandırmaya çalışan pek çok eserin de son dönemde yeniden ortaya çıktı-
ğını söyleyen yazar, bu bölümde 1492 mucizesine ilişkin yeni görüşlerden önemli bulduklarını 
sergileyerek eleştirmektedir. 

Blaut, bu bölümde mucize kuramına yönelik eleştirilerini sunarken, ilk olarak, bu kura-
mın dayandığı biyolojik argümanlar olan ırkçılık ve demografiyi ele almaktadır. Avrupalıların 
ırk olarak üstünlüğüne dayanan iddiaların, köleliği meşrulaştırmada kullanıldığını söyleyen 
Blaut, bilim adamları tarafından da desteklenen ırkçılığın, Avrupalı olmayanlara uygulanan 
baskının tüm biçimlerine gerekçe bulma işini gördüğünü söylemektedir (s. 99). Demografinin 
ise, Avrupalılar’ın nufüs artışını kontrol edebildikleri için ilerleyebildikleri, buna karşın, Av-
rupalı olmayanların kontrolsüz nüfus artışından dolayı geri kaldıkları düşüncelerini içerdiğini 
gösteren Blaut, bu argümanları oldukça zayıf bulmuştur. Yine Avrupa-merkezci tarihçilerin 
kullandığı, doğal çevrenin kültür üzerindeki etkisi kuramı da bu bölümde incelenmektedir. 
Avrupa’nın çevresinin üstün nitelikleri ve Avrupa dışının (örneğin Afrika’nın tropik iklimi, 
Asya’nın kuraklığı ve despotluğu gibi) elverişsiz bir çevreye sahip olması, bu kurama göre, 
Avrupa mucizesinin nedenlerindendir. Doğal çevrenin etkisi konusundaki argümanların yanıl-
gının ürünü olduklarını savunan Blaut, buradaki en büyük hatanın, belli bir çevrenin tek bir 
toplum türü üreteceği ve bunun tarih boyunca sürüp gideceği inancı olduğunu dile getirmiştir.

Blaut, ikinci olarak da Avrupa mucizesi kuramına ilişkin kültüre dayalı argümanları ele 
almaktadır. Akılcılık, teknolojinin Avrupa’da geliştiği, Avrupalıların devlet kurma üstünlüğü, 
kilisenin rolü, sınıflı toplum yapısı, Avrupalı aile yapısı gibi örnekler bu bölümde, Avrupa 
modernleşmesi ve yükselişini destekleyen etkenler olarak gösterilmiş olup, Blaut her bir un-
surla ilgili argümanları çürütmeye çalışarak, bu niteliklerin yalnız Avrupa’ya özgü olmadığını 
iddia etmiştir. Blaut’a göre, Avrupa-dışı toplumlar ne psişik bakımdan zayıftır, ne teknolojik 
ürünlerin geliştirilmesinde geri kalmışlardır, ne devlet kurma bakımından yetersizdirler, ne 
inanç bakımından zayıftırlar ne de aile yapılarında gelişmeyi engelleyici bir model vardır. 
Avrupa’nın modernleşmesi ve ilerlemesi için verilen gerek kültürel gerekse biyolojik tüm ör-
nekler, Blaut’a göre çürütülebilirler ve bu kültürel nitelikler yalnızca Avrupa’da görülmezler. 
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Blaut, kitabın üçüncü bölümünde, 1492 öncesine giderek, Asya, Afrika ve Avrupa me-
deniyetleri arasındaki benzerlikleri göstermeye, böylelikle Ortaçağ Avrupasındaki örneklerin 
diğer medeniyetlerdekilerden farklı olmadığını kanıtlamaya çalışmaktadır. Burada ele alınan 
benzerlikler, üretim şekilleri, toplumsal sınıf yapıları, şehirleşme gibi etkenlerden yola çıkı-
larak temellendirilmektedir. Blaut, ilk olarak Avrupa’nın feodal üretim biçiminin diğer sınıflı 
tarım toplumlarında da olduğunu gösterme yoluna gitmektedir. Yazarın burada eleştirdiği gö-
rüşlerden önemli bir tanesi, yakın zamana kadar tarihçiler tarafından kabul edilen, Güney Afri-
ka’nın büyük kısmının tarım öncesi olduğudur. Ancak Blaut, Tarım Devrimi’nin, yani ürünler, 
hayvanlar, aletler ve düşüncelerin bileşkesinin birçok toplumda eş zamanlı olarak geliştirilip 
yayıldığını savunmaktadır (s. 222). Blaut’a göre, Avrupa-dışı olan ve tarım yapmadıkları için 
geri kabul edilen pek çok toplum, tarım yapmamayı tercih etmiştir ve bu nedenle tarım öncesi 
oldukları söylenemez (s. 224). Blaut ayrıca, Ortaçağ’da tarımsal bölgelerin çoğunun, feodal 
bir üretim biçiminde olduğunu kanıtlayan pek çok örnek olduğunu dile getirmektedir. Ayrıca, 
Ortaçağ’ın Avrupalı toprak sahibi sınıfının, toprakta özel mülkiyete başka yerlerdeki benzer-
lerinden daha yakın olduğu şeklindeki görüşün de temelden yoksun olduğunu söylemektedir 
(s. 227). Bu nedenle yazara göre, feodal dönem Avrupasında toprak sahipleri başka yerlerdeki 
toprak sahibi sınıflardan daha ileri durumda ya da kapitalizm ve modernite için hazır hâlde 
değillerdi (s. 228), dar anlamda derebeylik sistemi Avrupa dışında Çin, Hindistan gibi pek çok 
yerde de görülmekteydi (s. 229). Yine Avrupa’daki serflik sisteminin benzerinin de Afrika ve 
Asya’nın çeşitli yerlerinde görüldüğünü dile getiren yazara göre, ayrıca bazı Avrupalı tarihçi-
lerin, Ortaçağ Avrupası’nda tarımın teknolojik seviye bakımından benzersiz olduğu ve bunun 
da Kapitalizm’e geçişi sağladığı yönündeki iddiaları geçersizdir (s. 232). Blaut’a göre, Ortaça-
ğın sonlarında sadece Avrupa’da değil, üç kıtanın da çoğu tarım bölgesinde feodal sistem bo-
zulmaya başlamış, ticarileşmiş bir tarıma ve kırsal kapitalizme yönelik değişimin ilk adımları 
gelmişti (s. 233). Yani yazar, 1492’de Avrupa’da yaşanan şeyin, aslında Asya ve Afrika’da da 
yaşandığını, bu nedenle Avrupa mucizesinin geçersiz olduğunu gösterme çabasındadır. 

Blaut bu bölümde, Asya, Afrika ve Avrupa’da, proto-Kapitalizm’in ortaya çıkışını da ele 
almaktadır. O, proto-Kapitalizm’i, Kapitalizm’in Ortaçağ’daki başlangıcı, emekleme dönemi 
olarak tanımlamakta ve burjuva devrimi ile 18. yüzyılın son çeyreğine kadar ciddi boyuta 
ulaşmayan Endüstri Devrimi’nden önceki hâl olarak nitelendirmektedir (s. 239). Yazar, proto-
kapitalizmi, üretime ve ticarete yönelmiş ve tüm Batı Avrupa, Akdeniz, Doğu Afrika ve Gü-
ney, Güneydoğu ve Doğu Asya kıyıları boyunca uzanan şehirlerin durumunda örneklemekte-
dir (s. 241). Blaut, bu şehirleri, proto-kapitalist sınıfların, kurumların ve teknolojinin gelişimi 
bakımından eşit seviyede tutmuş ve Kapitalizm’in doğuşunda bu merkantil-denizci şehirlerin 
iç bölgelerden daha etkili olduğunu savunmuştur. Kapitalizm’in doğuşuna ilişkin tarihçilerin 
düştükleri bazı hataları örnekledikten sonra Blaut, 15. yüzyılda Avrupa’daki proto-kapitalist 
liman şehirlerinin, Afrika ve Asya’dakilerden daha gelişmiş olmadığı iddiasını ortaya atmıştır. 
Ona göre, bu bölgelerin hepsinde teknik ve maddi üretim araçları aynı seviyedeydi, Avru-
pa şehirleri nüfus bakımından daha büyük değildi, Asya ve Afrika iş dünyasındaki tüccar ve 
bankerlerin teknikleri daha az gelişmiş değildi ve Asya ile Afrika’daki şehirli sınıfın yapısı 
da Avrupa’dakine benzemekteydi. Weber’in ürettiği bir efsane olarak, Avrupa şehirlerinin Av-
rupa-dışındaki şehirlerden daha özgür olduğu ve Avrupa özgürlüğü getirene kadar Asya’daki 
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her şeyin “Şark Despotizmi’’nin çözümsüzlüğünde olduğu görüşü de Blaut’a göre, Avrupa-
merkezci yayılmacılığın mirasından ibarettir (s. 247). Yazara göre, bu sözde özgür Avrupa 
şehirlerinin, Kapitalizm’in doğuşunda önemli bir payı bulunmamaktadır. 

Blaut’un bu bölümdeki amaçlarından biri, Asya ve Afrika’nın ilerlemeci bir şehirleş-
mede yetersiz olmasından ya da Avrupa-dışındaki şehirleşme süreçlerinin kırsal süreçlerle 
karşılaştırıldıklarında önemsiz düzeyde olmasından hareket eden Avrupa’nın üstünlüğü iddia-
sındaki teorilerin, inandırıcı olmadığını kanıtlamaktır ve yazar bu amacı büyük ölçüde gerçek-
leştirmiştir. Blaut, özellikle bu dönemde feodal üretim biçiminin zayıflamasıyla ortaya çıkan 
ticari ilişkiler ağını nitelendirirken, “Ortaçağ Uzamsal Devrimi” ifadesini kullanmakta ve bu 
devrimi yalnızca Avrupa’ya mâl etmemekte, 1492’de Asya, Afrika ve Avrupa’nın kapitalizm 
ve moderniteye eşit uzaklıkta olduğunu savunmaktadır (s. 251). Yazarın iddiası, Avrupa’nın, 
ancak 1492 sonrasında, Amerika’dan gelen zenginlikler aracılığıyla hızlı bir gelişme sürecine 
girdiğidir. 

Dördüncü bölümde yazar, 1492 sonrasında sömürgecilik yoluyla elde edilen zenginlik-
lerin Avrupa’nın yükselişini nasıl hızlandırdığını göstermekte ve sömürgeciliğin kökenleri-
nin Avrupa’nın öz nitelikleriyle ilişkili olmadığını yeniden dile getirmektedir. Zira ona göre, 
1492’de kapitalizm Asya, Afrika ve Avrupa’nın pek çok yerinde ortaya çıkmıştır. Yazar, Avru-
pa’nın bu tarihten sonraki ilerlemesini, ilk olarak “Amerika neden Afrikalılar ya da Asyalılar 
tarafından değil de Avrupalılar tarafından ele geçirildi?’’ sorusunun yanıtını arayarak açıkla-
mak istemiştir. Blaut, bu sorunun cevabını, Avrupa mucizesi kuramının iddia ettiğinden farklı 
olarak, Avrupa’nın öz nitelikleri bakımından herhangi bir evrimsel avantaja sahip olmadığını, 
Amerika’nın ele geçirilmesinin sadece konum avantajından kaynaklandığını söyleyerek ver-
mektedir (s. 258). Ancak, yazar, karşı soru olarak gelebilecek olan Batı Afrikalıların ve Mağ-
riplilerin konum itibarıyla Amerika’ya daha yakın oldukları görüşünü de göz önüne almıştır. 
Ona göre Avrupalıların buradaki avantajı, Afrika’daki merkantil proto-kapitalist merkezlerin 
deniz ticaretine yönelmemiş olmaları ve Mağriplilerin de siyasi ve ticari bakımdan çöküşte 
olmasından ileri gelmiştir.

Blaut, neden Avrupalıların Amerika’yı ele geçirdiği sorusunu yanıtlama denemesinden 
sonra, Avrupa’nın kapitalizm aracılığıyla yükselişindeki en büyük etki olarak gördüğü Ame-
rika’nın, Avrupa karşısında hızla yenilmesinin nedenlerini sorgulamıştır. Bunun bir nedeni 
olarak, Avrupalıların bu kıtaya taşıdıkları Doğu Yarıküreye ait salgın hastalıkları, bir başka 
nedeni olarak ise, Avrupalıların askeri teknolojilerinin gelişmişliğini gösteren Blaut, hastalık-
ların etkisinin askerî becerilerden daha fazla olduğunu vurgulamıştır. Blaut, bu iddialarıyla, 
Amerikalıların yenilmesini, bu bölgedeki insanların akıldışılığı ya da bâtıl inançlarına bağla-
yarak açıklayan ırkçı mitleri dikkate almaya gerek olmadığını da bildirmektedir (s. 269). 

Blaut, bu bölümde ayrıca, Avrupa’nın 1492’deki durumunu da betimlemekte ve o dö-
nemde Avrupa’da feodalizmin kapitalizme doğru bir yönelime girdiğini dile getirmekte, an-
cak Avrupa’nın gerek şehirli nüfus, gerekse ekonomik açıdan birçok Avrupa-dışı merkezin 
gerisinde kaldığını belirtmektedir. 1492’den sonra ise, Avrupa’da hızlı bir dönüşüm baş gös-
termiştir. Yazar, bu dönüşümün, Amerika’nın ekonomik sömürüsünün bir sonucu olduğuna 
ilişkin görüş birliği olduğunu söyleyerek, Amerika, Asya ve Afrika’nın 1492-1688 arasındaki 
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durumuna bakıldığında bunun daha açık bir şekilde anlaşılacağını düşünmektedir. Bu nedenle 
de Blaut, 16. yüzyılda sömürgecilik ve Kapitalizm’in durumunu, tüm bu kıtaları göz önüne 
alarak serimlemektedir. 16. yüzyılda Amerika’dan getirilen değerli metaller olan altın ve gü-
müşün yarısının kaçak olması, Avrupalı tüccarlara ticari pazarlarda üstünlükler sağlamıştır. 
Yine bu yüzyılda sömürge girişimleri de, değerli madenler, plantasyon tarımı gibi unsurlar 
aracılığıyla büyük oranda sermaye üretmişlerdir (s. 272).Yazara göre bu süreç, Avrupa’da 
burjuvazinin güçlenmesini ve sanayi öncesi kapitalizmin ortaya çıkmasını sağlayacak kadar 
önemlidir. Amerika’dan Avrupa’ya akan kıymetli metaller aracılığıyla, proto-kapitalist sınıf 
zenginleşmiş, Kapitalizm’e giden dönüşüm hızlanmıştır. Özellikle 17. yüzyıl ve sonrasında, 
Avrupa ekonomisi üstünde köle plantasyonları sisteminin etkisi de Blaut tarafından önemli 
bir gelişme olarak değerlendirilmektedir (s. 276). Şeker, tütün, boyalar gibi ticari değeri olan 
birçok ürün plantasyon sisteminin parçaları olarak sürece katkı sağlamışlardır. Blaut burada, 
Avrupalıların, kapitalizme giden yolda Amerikalılardan daha fazla katkı sağladıkları yönünde-
ki iddiaları reddederek, Amerikalıların gerek işgücü, gerek sermaye, gerekse ticari mallar ara-
cılığıyla Avrupa’nın kapitalistleşmesinde önemli paya sahip olduklarını vurgulamaktadır. Ona 
göre, Avrupa’nın 16. yüzyıldaki yükselişini tümüyle Avrupa’nın uzamsal bağlamında gerçek-
leşen bir süreç olarak görmek ciddi bir hatadır. Avrupa-dışı ekonomi, Avrupa’nın yükselişinde 
Avrupa’nın kendisinden daha etkili olmuştur. 16. yüzyıldaki değişimi coğrafi bir olgu olarak 
gören Blaut, bu değişimin uzamsal kalıplarının Avrupa’nın öncelikle Amerika ve daha sonra 
da Afrika ve Asya’yla bütünleşmesinin bir sonucu olduğunu düşünmektedir (s. 286). Yazar, 
17. yüzyılda Avrupa’daki değişimin hızlanmasının nedenini de, Afrika ve Asya kıyılarındaki 
sömürgecilikteki artışla ilişkilendirilmektedir. 17. yüzyılda Kapitalizm’in ürünlerine yönelik 
talebin artması ve burjuva devriminin siyasi zaferi yani Kapitalizm’le ilgili toplumsal kesi-
min Avrupa’nın birçok yerinde siyasi gücü ele geçirmesi, Kapitalizm’in doğuşunu sağlamıştır 
yazara göre. Bu durum, üretim yöntemlerinin çıktıyı artıracak şekilde dönüştürülmesiyle bir 
Sanayi Devrimi’ni zorunlu hâle getirmiştir (s. 291). Blaut, bu bölümde Sanayi Devrimi’nin 
kabul görmüş bazı sebeplerini sunmakta ve maaşlı işgücü, buhar gücü, teknolojik yenilikler 
türünden bu sebepleri Avrupa mucizesi kuramına bağlayarak eleştirmektedir. Ona göre bu tür 
sebepler, Sanayi Devrimi’nin gerçekleşmesi sürecini sadece Avrupa-içi dinamiklere bağla-
maktadırlar. Ancak 18. ve 19. yüzyıllarda bilim adamları arasında kabul gören, Avrupa’nın 
sanayi gelişiminin sömürgeciliğe bağlı olduğu düşüncesi yazara göre, Sanayi Devrimi’ni açık-
layan daha geçerli bir nedendir. 

Blaut, Sanayi Devrimi’ni gerçekleştiren en önemli olgunun, Avrupalıların sömürgelerde 
ürettikleri talep olduğunu dile getirmektedir (s. 300). Yazara göre, Kapitalizm’in Avrupa’da 
yoğunlaşmasının nedeni, sömürgeciliğin Avrupalılara, hem kendi toplumlarını geliştirmelerini 
hem de başka yerlerdeki gelişimlerin önünü kesmelerini sağlayacak gücü vermiş olmasıdır 
ve modern dünyayı en iyi açıklayan şey de, bu gelişme ve gelişmeme dinamiğidir (s. 300). 
Yazar, tüm bunlar aracılığıyla, üçüncü bölüm ve dördüncü bölümde Avrupa mucizesi diye bir 
şey olmadığını, Avrupa mucizesi adı altında sunulan etkenlerin efsaneden başka bir anlamı 
olmadığını göstermeye çalışmıştır. 

Yazar, kitabın sonuç kısmında, dört bölümde yaptıklarının bir özetini sunmakta ve kendi 
yaklaşımının yayılmacılık kuramını çözümlemede yeterli olmadığını, bu kuramın çok daha 
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eksiksiz biçimde çözümlenmeye ihtiyaç duyduğunu belirtmektedir (s. 301). Bu özeleştirinin, 
felsefi tutum açısından önemli olduğunu vurgulamak gerekir. Blaut, yayılmacılığın bilimde ve 
pratikte pek çok alanda eleştirilmesi gerektiğini düşünmektedir. Ona göre, Avrupa düşüncesin-
de Descartes ve Kant’la başlayıp yeni Kantçılarla devam eden felsefi dualizm, Avrupa-içi ve 
Avrupa-dışı dualizmini yansıtmakta; Big Bang Teorisi, en genel anlamda yayılmacılığı yan-
sıtmakta; AIDS’in Afrika’dan dünyaya yayıldığı görüşü yayılmacılık etkisi taşımakta; Sanayi 
Devrimi’nin Avrupa’ya mâl edilmesi de yine bu etkinin ürünü olmaktadır. Bu örneklerden 
hareketle yazar, bu kitabın, tartışılan konulara ilişkin bir giriş niteliğinde olduğunu belirtmek-
tedir. Ona göre bu giriş, zihnin ciddi bir hastalığının incelenmesi, teşhisi ve tedavisine yöne-
liktir. Bu nedenle de yazar, kitabının bir sonucu olmadığını dile getirmiştir (s. 303). 

Blaut, eserinin bir sonucu olmadığını dile getirirken, eserde sunulan problemlerin derin-
liğine dikkati çekmeyi hedeflemiş olmalıdır. Ancak her ne kadar bir sonuç paragrafı içermese 
de bu eser, her bölümde ciddi tartışmaların ürünü olan ve Avrupa-merkezciliğe karşı duran 
tezler sunmakta ve bunlardan hareketle, Avrupa-merkezciliğin hatalarını dile getiren sonuç 
önermeleri vermektedir. 

Sömürgeciliğin dünya modelinin özelliklerinin ve dayandığı argümanların sergilendiği 
bu eserin, eleştirel ve anlaşılabilir bir dille yazılmış olduğunu ve yazarın her bölümde cid-
di tartışmalar yürüterek, kitabının temel tezlerini başarıyla savunduğunu belirtmek gerekir. 
Blaut, okurun, Avrupa-merkezci bakış açısını tanımasını sağlamış, bu sırada düşünce tarihi 
açısından da önem taşıyan bir iş yaparak pek çok önemli isme ve eserlerine göndermeler yap-
mış ve Avrupa-merkezciliğin dünya modelinin düşünce tarihi açısından tehlikelerini de ortaya 
koymuştur. Yine kendi içinde tutarlı argümanlarla, söz konusu dünya modelinin hatalarını 
göstermeye çalışmış ve Avrupa-merkezci dünya görüşünün karşısında yer alan bir duruş ser-
gilemiştir. Blaut, Avrupa-içi ve Avrupa-dışı kavramlarını kullanarak yaptığı karşılaştırmalar 
sonucunda, Avrupa-merkezci bakış açısının Avrupa’ya atfettiği pek çok özelliğin, diğer birçok 
medeniyette de bulunduğunu, Avrupa’nın ilerlemesinin de iddia edildiği gibi bir öz-nitelikten 
kaynaklanmayıp, tümüyle sömürgecilikten beslendiğini haklı gerekçelerle iddia etmiştir. Bla-
ut’un dile getirdiği tezleri kanıtlamaya çalışırken sunduğu pek çok örnek üzerinden Avrupa-
merkezci insan anlayışını çürütme gayreti de hem sosyolojik, hem antropolojik hem de felsefi 
pek çok sorunun tartışılmasını sağlamıştır. Bütün bu yönleriyle bu eserin, Avrupa-merkezci 
ve sömürgeci dünya modeline ilişkin başarılı bir sorgulamanın ürünü olduğunu ve bu nedenle 
eserin Türkçeye kazandırılmış olmasının, literatüre değerli bir katkı sunduğunu ifade etmek 
gerekir. 



TARİHİN COĞRAFİ KALBİ

Elife Kılıç*

H. J. Mackinder, Tarihin Coğrafi Kalbi, Haz. Kadir Yılmaz, İstanbul: Doğu Kütüphanesi, 
2013, 182 sayfa.

Tarihin Coğrafi Kalbi kitabı, Kadir Yılmaz’ın Halford John Mackinder’in farklı yazıla-
rını biraraya topladığı derleme bir kitaptır. Ancak buna rağmen, bütün yazıların ortak gayesini 
coğrafyanın tarihi belirlemedeki rolü ve ülkelerin coğrafi konumundan kaynaklanan zengin-
likler ile bunların geliştirilmesi hususu oluşturmaktadır. Kitap, “Mackinder ve Mackinder-
ci Jeopolitik” başlığıyla Takdim konuşması, sonrasında Bernard Semmmel’in “Sir Halford 
Mackinder: Emperyalizmin Teorisyeni” adlı yazısı ile Mackinder’in “Tarihin Coğrafi Kalbi”, 
“Coğrafyanın Kapsamı ve Yöntemleri”, “İngiliz İmparatorluğu’nu Etkileyen Coğrafi Şartlar 
–İngiliz Adaları–”, “Milli ve Emperyal Gücün Bir Kıstası Olarak İnsan Gücü”, “Para Gücü 
ve İnsan Gücü” başlıklı beş yazısından oluşmaktadır. Takdim konuşmasında, Mackinder’in 
hayatı, Mackinderci jeopolitik yaklaşım ve günümüz uluslararası ilişkilerinde Amerika, Rusya 
gibi güçlü devletlerin durumu tartışılmaktadır. Bernard Semmel yazısında Mackinder’i, çalış-
malarını, bu çalışmaların sebeplerini ve kaygısını anlatmanın yanında, Mackinder’in emper-
yalizmle olan ilişkisini ve yakınlığını da göstermektedir. Mackinder’in teorisini, “jeopolitik 
konum” konusunu ve bu konuların günümüzde durdukları yeri anlatan bu iki yazıdan sonra 
kitapta, Mackinder’in yazmış olduğu yazılara geçilmektedir. “Tarihin Coğrafi Kalbi” başlıklı 
yazıda coğrafi zorunlulukların tarihi belirlemedeki yerini ve coğrafi özelliklerin ülkeler üze-
rindeki etkisini tarihten örneklerle anlatan Mackinder, “Coğrafyanın Kapsamı ve Yöntemleri” 
konuşmasında coğrafyanın tanımını yapmakta ve siyasi coğrafyanın tanımının yanında, siyasi 
coğrafyanın yakın bilim dallarıyla ilişkisi üzerinde durmaktadır. Yazar, “İngiliz İmparatorlu-
ğu’nu Etkileyen Coğrafi Şartlar –İngiliz Adaları–” yazısında ise İngiliz Adaları örneğinde coğ-
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rafi şartların ülkelere etkisini konu alırken, “Milli ve Emperyal Gücün Bir Kıstası Olarak İnsan 
Gücü” konuşmasında insan gücünün önemi ve işlevi üzerinde durmaktadır. Elbette burada da 
yine İngiltere üzerinden görüşlerini açıklamaktadır. Son olarak “Para Gücü ve İnsan Gücü” 
yazısında her dönem ekonomik güç ve insan gücü bakımından zengin olan ülkenin nasıl yarar 
sağlayacağı fikrini ortaya atmaktadır. Yazının bundan sonraki kısmında, Mackinder’in bu ya-
zılarından öne çıkan temel görüşler ortaya konacaktır. 

Tarih boyunca ülkelerin coğrafi konumları, uluslararası ilişkilerde çoğu zaman kilit rol 
oynamıştır. Bir ülkenin bulunduğu konum, komşuları, deniz veya okyanuslara olan sınırları, 
yeraltı ve yerüstü zenginlikleri vb. coğrafi özellikleri, uluslararası siyasi rekabette oldukça 
önemlidir. Bu sebeple bir ülkenin sahip olduğu coğrafi özellikler, tarihi gelişiminde göz ardı 
edilemez. İngiliz coğrafyacı Halford Mackinder (1861-1947), Kraliyet Coğrafya Toplulu-
ğu’nda 25 Ocak 1904 tarihinde coğrafyanın, tarihin ve siyasetin nasıl bir eksen üzerinde bu-
luşmuş olduklarını ve bu eksenin geçmişten günümüze hem Avrupa hem de dünya siyasetini 
nasıl etkilediğini konu alan bir sunum yapar. “Tarihin Coğrafi Kalbi” adı altında daha sonra 
yayınlanan bu makale ile Mackinder “jeopolitik” kavramını kullanmadığı halde burada sun-
duğu önemli görüşleri sayesinde günümüzde de yapılan jeopolitik tartışmaların merkezinde 
kalmayı başarır (s. 8). Tarihin Coğrafi Kalbi adıyla yayımlanan bu kitap, Mackinder’in özel-
likle coğrafyanın, tarihi belirlemedeki rolü, coğrafyanın kapsam ve yöntemleri, İngiliz İmpa-
ratorluğu’nu etkileyen coğrafi şartlar ile emperyal bir güç olarak insan gücü ve para gücü üze-
rine farklı konuşmaların biraraya getirilmesinden oluşmaktadır. Ancak tüm bunları coğrafyacı 
Mackinder’in ülkelerin siyasi ilişkilerinde coğrafi özelliklerin farkına varma ve bunlara uygun 
politika belirleme kaygısına indirgeyebiliriz. Bir ülkenin sürekliliğinin sağlanması, güçlü ol-
ması, dünya siyasetinde söz sahibi olması, bahsi geçen özelliklerin iyi bir şekilde bilinip kulla-
nılmasına bağlıdır. Mackinder’in de esas kaygısı vatandaşı olduğu İngiltere’nin sahip olduğu 
büyük imparatorluk gücünü nasıl etkin bir şekilde sürdürebileceğinin yollarını bulmaktır ki 
ona göre bu yol, coğrafyadan geçmektedir. Her ne kadar kendi ülkesini örnek vererek konuyu 
anlatmaya çalışsa da tümevarımla tüm ülkelerin bunlara dikkat etmeleri gerektiğini vurgular. 
Peki, İngiltere için hayati önem taşıyan bu yöntem ve bilgiler bizim nasıl işimize yarayacaktır? 
Bunun cevabı kitabın Takdim konuşmasında şu şekilde ifade edilmiştir: “Mackinderci jeopo-
litik yaklaşım, geçen ve bu yüzyılda büyük güçlerin global politikaya yaklaşımını anlamak 
açısından oldukça önemlidir. Oyuncular değişmekte, fakat rekabetin temelinde yatan sebepler 
varlığını sürdürmektedir.” (s. 13) Her dönem uluslararası siyasette çok güçlü olan ülkeler ol-
duğu gibi sadece figüran olan ülkeler de mevcuttur, peki ülkeler rotalarını neye göre belirle-
yeceklerdir? Bu soru ülkeler için hayatî bir önem taşımakta ve oyunun kurallarını bilmeyen 
diskalifiye olmaktadır.

Mackinder coğrafya öğreticiliğin yanı sıra, doğa bilimleri ve hukuk ile ilgilenmekle kal-
mamış aynı zamanda siyasete de girmiştir. Coğrafyanın akademik bir disiplin olarak kabul 
görmesinde de önemli bir rol oynayan Mackinder, tarihî coğrafya adı verilen alanın ortaya 
çıkmasında da öncü vazifesi görmüştür (s. 28-29). Bu alanlara dayalı olarak da siyasi coğrafya 
görüşünü geliştirmiştir. 

Mackinder’in kitaptaki temel iddialarından biri, sermayeye sahip olan ülkelerin –güçlü 
olan ülkenin– her zaman daha fazla kazanacağıdır. Bu da bir tür savaş olarak görülebilir (s. 
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33). Güç hem savaş hem de barış zamanında en etkili araçtır. Uluslararası ilişkide bir ülkenin 
insan-gücü ve para-gücü temel belirleyicilerdendir. Büyük bir ticaret geliştirebilmek için daha 
fazla güce ihtiyaç duyulur ve büyük bir ticaret daha fazla ücret sağlayarak büyük, verimli 
bir nüfusun gelişmesine yardımcı olur. Büyük ve verimli bir nüfus ise büyük gücün biricik 
kaynağı olarak görülür (s. 41). Görülmektedir ki gücü oluşturan unsurlar birbirini karşılıklı 
beslemekte ve ülkenin gücünü arttırmaktadır.

Mackinder, Kolomb Çağı’nın 1900’lerden itibaren tamamlandığını, coğrafi keşifler 
sonucunda kutup bölgeleri dışında dünya üzerinde ifşa olmayan hemen hemen hiçbir yerin 
kalmadığını belirterek bundan sonraki süreçte ülkeleri nelerin beklediğini anlamaya çalışır. 
Ona göre Kolomb Çağı kendinden önceki çağla karşılaştırıldığında, bu dönemin en belirleyici 
özelliği olarak dar bir bölgede sıkışan ve dışarıdan gelen Barbarların tehditleriyle yüzleşen Or-
taçağ Avrupa Hristiyanlığı’nın tersine, Avrupa’nın hemen hemen hiçbir direnişle karşılaşma-
dan yayılmış olması gösterilebilir. Kolomb sonrası dönemde tekrar kapalı bir siyasi sistemin 
olacağını ve bu seferki sistemin tüm dünya çapında olacağını söyleyen Mackinder, toplum-
sal güçlerde yaşanan her patlamanın, dünyanın en uzak köşesinde bile yankı bulacağı ve bu 
yüzden ülkeler için asıl kaygının etkinlik mücadelesi olduğunu iddia etmektedir (s. 51). Bu 
koşulların yol açtığı önemli bir sorun uluslararası siyasette rekabetin önem kazanmasıdır. Tam 
da bu noktada Mackinder, coğrafi zorunlulukların dünya içerisindeki yerinin kesin boyutlarını 
ortaya koyacak bir formüle ulaşılabileceğini söyler. O, bu amaçla dünyanın fizikî özelliklerini 
tanımlayarak bu özelliklerle kesin bağlantılı olduklarını düşündüğü tarihin belli başlı dönem-
lerini anlatmaya girişir. Burada amaç olarak ne bölgesel coğrafya çalışması yapmak ne de 
bu özelliklerin etkisini tartışmak değil, sadece insanlık tarihini dünya organizmasının canlı 
bir parçası olarak sergilemek istediğini söyler. Her ne kadar materyalist bakışa girmek iste-
mediğini söylese de Mackinder, “başlatan tabiat değil, insandır; ancak kontrol büyük ölçüde 
tabiattadır”, diyerek fizikî özelliklerin ağırlığını gözler önüne sermektedir (s. 50-52). Elbette 
insan ve çevresi arasındaki ilişkide aktif rolü tabiata vermek yanlıştır, insan da çevresini etki-
leyip dönüştürmüş ve dönüştürmeye de devam etmektedir. Ancak Mackinder, tabiatın insan 
üzerindeki etkisinin daha fazla olduğunu düşünmektedir. 

Mackinder’in coğrafi şartların tarihe olan etkisi görüşüne birkaç örnek vermek konunun 
anlaşılmasına önemli katkı sağlayacaktır. Ona göre Modern Avrupa’nın siyasi haritasındaki en 
dikkat çekici tezadı, kıtanın yarısına kurulmuş olan Rus toprakları ve Batılı güçlerin üzerine sı-
ğışmak zorunda kaldıkları (ki Avrupa medeniyeti de Asyalı toplulukların istilasına karşı verilen 
var olma mücadelesi sonucunda ortaya çıkmıştır) daha küçük topraklar grubunun oluşmasıdır. 
Fizikî bakış açısından bu yerler arasında da bir zıtlık vardır. Mackinder bu noktada doğal çevre 
ve siyasi organizasyon arasında ilişki olduğunu söyleyerek özellikle, Rusya düzlükleri boyunca 
çok soğuk kışların ve çok sıcak yazların birbirini takip etmesi, insan varlığının temel şartının 
birleştirici bir unsur olarak işlev gördüğü fark edilecektir, der (s. 53-54). Mackinder, tarihî olay-
ları ve ülkelerin coğrafi özelliklerini göz önünde bulundurduğunda, siyasi açıdan Rusya’nın 
özellikle tarih boyunca geçiş bölgesi olması, kilit rol oynaması ve konumundan dolayı, mihver 
bölge olduğu ve dünya üzerinde etkin güç olma imkânınına sahip olduğu bu sayede de tehdit 
olma olanağını vurgulamaktadır (s. 73). Demek ki Rusya’nın sahip olduğu potansiyel güç dik-
kate alınarak, diğer ülkelerle olan ticari ilişkileri her zaman takip edilmelidir.



Mackinder coğrafi şartlar ile beraber tarihî olayların seyrini incelerken, Ümit Burnu’nun 
keşfinin Avrupa-Asya’nın batı ve doğu yakalarındaki deniz yolları arasında bir irtibatın sağla-
dığını ve hristiyan dünyasına çok geniş bir hareketlilik sağladığını belirtmektedir (s. 69). Ben-
zer şekilde buhar gücünün kullanılması ve Süveyş Kanalı‘nın açılması, kara gücü karşısında 
deniz gücünün hareket kabiliyetini arttırmıştır (s. 71). 

İngiltere’nin coğrafi özelliklerini anlatırken Mackinder, yüzey anatomisinin insana et-
kisini de ele alır. Ormanlığın ve bataklığın ortasındaki üç geniş yayla erken dönemlerde de 
oturmaya açık olduklarından insanların doğayla en az seviyede mücadele ederek bu alanlarda 
yerleşim kurmalarını kolaylaştırmıştır. Benzer şekilde bataklık ve ormanlık kısımlar da yerle-
şim yerlerinin kendilerini kapatmalarına yol açmıştır. Bu bölgelerin insanları tarihte kendile-
rine has özellikleriyle yer etmişlerdir. Norfolklular ve Kentliler denilen bu insanlar son derece 
asi bir yaratılışa sahip olmakla bilinirler. Yine coğrafi şartlar Londra başkentinin büyüklüğünü 
belirlemiştir. Bir yandan Fens (bataklıkların yoğun olduğu bölge) ve Weald (ormanların yoğun 
olduğu bölge), Norfolk’tan Kent’e kadar olan alanda iletişimi zorlaştırmışken diğer yandan İn-
giltere’nin geri kalanına geçmek için güzergâh Londra istikametinde belirlenmiştir (s. 96-97). 
Bunlar coğrafyanın insana, kente etkilerine örnek oluşturur. Londra hem bütün yolların doğal 
olarak kesiştiği noktada olduğu için hem de nehir ve deniz trafiğinin buluşma noktası olduğu 
için önemi kat be kat artmış ve şehir gelişmiştir (s. 98). Gerek şehir gibi küçük ölçekte gerek 
ülke ya da bölge gibi büyük ölçekte coğrafi özelliklerin olumlu ve olumsuz etkileri vardır, 
bunların bilincine varıp olanağa çevirmek de yine insanın elindedir. Coğrafi özellikler, beşerî 
özelliklere göre daha az değiştiğinden bunlarla ilgili teoriler de bize sağlıklı bilgi vermektedir. 

Siyasi gücün gerçek dengesi, istisnasız tüm zamanlarda, bir taraftan hem iktisadi hem 
stratejik anlamda coğrafi şartların, bir diğer taraftan da rekabet halindeki milletlerin nisbî 
nüfusu, canlılığı, teçhizatı ve örgütlenme kabiliyetlerinin müşterek bir sonucudur. Tüm 
bu unsurlar sağlıklı bir şekilde tahmin edilebilirse, kimin hangi silahlara ne kadar ihtiyaç 
duyacağını tespit edebiliriz ve bu hesaplara dahil edilmesi gereken coğrafi unsurlar, be-
şerî unsurlara kıyasla hemen hemen hiçbir değişiklik sergilemezler ve daha sağlıklı bir 
biçimde ölçülebilirler (s. 75).

Fizikî coğrafya özellikleri değişmez ve bize kesinliğe yakın tahminler sunmaktadır, bu 
da coğrafi özelliklerin tarihî olayları belirlemede ne kadar büyük güce sahip olduklarını gös-
termektedir. Mackinder, elimizde her şeyden önce dünya yüzeyinin yapılanışından kaynakla-
nan etkiler bulunduğunu; ikinci olarak bunlara, meteoroloji ve iklim alanlarından elde edilen 
bilgilerin eklendiğini ve nihayetinde bir ülkenin insanın kullanımına sunduğu ürünlerle karşı-
laşıldığını ifade etmektedir (s. 85). Bu özellikler genel anlamda değişmeyen, kesin olan ve bir 
ülkenin belli başlı özellikleri hakkında fikir sahibi olmamıza yarayan bilgilerdir.

Peki, Mackinder’e göre coğrafya nedir? Ona göre coğrafya, insanın toplum içinde ve 
çoğunlukla da kendi değişken mekânı içerisindeki etkileşimlerini inceleyen bilimdir (s. 80). 
Bu coğrafya tanımı üzerine siyasi coğrafyayı kuran Mackinder, fizikî coğrafyanın değişken 
mekânı incelediğini, siyasi coğrafyanın görevinin ise insan ve toplum arasında mevcut olan 
ilişkileri ve ondan daha fazla olmak üzere insanla onun değişken mekânı arasındaki ilişkileri 
ortaya çıkarmak ve göstermek olduğunu iddia etmektedir (s. 83). Mackinder bu iki alanın ön-
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ceden jeoloji ve tarih tarafından üstlenildiği, oysa coğrafyanın bütüncül bakış açısından uzak 
kaldığı fikrindedir. 

Fizikî coğrafya bugüne kadar genellikle jeoloji tarafından ve siyasî coğrafya da tarih 
tarafından üstlenilmiş ve onların içerikleriyle doldurularak harcıâlem bir şekilde işlen-
mişlerdir. Artık coğrafî konum itibariyle merkezi bir yer işgal eden insanı, hem doğa 
bilimlerinin hem de tarihin içinden sıyrılmış olan disiplinlerin eşit şekilde konusu haline 
geldiğini kabul etmek  zorundayız (s. 84).

Gerçek fizikî coğrafya ise, bize dünya yüzeyi üzerinde dağılmış olan şekiller arasındaki 
illiyet ilişkilerini göstermeyi amaçlar. Mackinder’e göre, eldeki veriler topografik bir temel 
üzerine yeniden gruplandırılmalıdır. Bu alanları Mackinder şu şekilde tasnif eder: Fizyografi 
“Neden?”, topografi “Nerede?”, fizikî coğrafya “Neden orası?”, siyasi coğrafya ise “Toplum 
içindeki insanı nasıl etkiler ve o, bu etkiye karşı nasıl bir tepki verir?” ve son olarak, jeoloji 
ise şu soruyla ilgilenir: “Geçmişin hangi muammasını çözmekte yardımcı olur?” (s. 89) Her 
bir alanın kendine has sorusu olsa da bunların birbiriyle olan yakın ilişkilerini de göz ardı 
etmemek gerekmektedir. 

Mackinder’e göre, temel düzeyde tarih ve coğrafya kol kola gitmelidir, ileri düzeylerinde 
zaten iki bilim birbirinden ayrılacaktır. Tarihçi zamanını özgün belgelerin eleştirel okunmasın-
da ve onların karşılaştırmalı çalışılması noktasında harcar. Tarihçinin ihtiyaç duyduğu düşün-
ce ve olguları, bilimleri tarayarak kendisi için bir bakış açısı ortaya koyacak ne bir düşünme 
tarzı ne de bunu yapacak zamanı vardır. Ne var ki coğrafyacı önerdiği ilişkilenme biçimlerinin 
doğruluğunu tetkik etmek için tarihe başvurmalıdır (s. 102-103).

Siyasi konular, dünyanın her yerinde fizikî ihtiyaçların sonuçlarına bağlıdır. Tarım ya-
pılabilmesi ve nüfus yoğunluğunun sağlanabilmesi için belirli iklim ve toprak koşullarının 
mevcudiyetine ihtiyaç duyulur. Medeniyetin gelişmesi içinse nüfus yoğunluğunun belirli bir 
seviyeye ulaşması gereklidir. Bu ilkelerin ışığında yüksek (dağlık) bölgelerin kadim medeni-
yetlerinin bulunduğu Eski Dünya, Mısır ve Babil arasında tezatlar vardır. Ayrıca hayvanların, 
bitkilerin ve madenlerin dağılımı bir medeniyetin yerel özelliklerini belirlemesi bakımından 
büyük önem taşır (s. 107). Yine de bu düşünceler Mackinder’in kesinkes bir şekilde siyasi 
olayları coğrafyaya bağladığını göstermemelidir. Çünkü ona göre belirli bir ânda siyasette, 
toplumda ya da insan faaliyetlerinin herhangi bir alanındaki tarihin akışı yalnızca çevrenin 
bir ürünü değil aynı zamanda geçmişten alınan hareket gücünün de etkisinde meydana gelir 
(s. 108).

Herhangi bir milletin sahip olduğu coğrafi şartlar hakkında bir düşünceye sahip olabil-
mek için dört ana noktayı göz önünde bulundurmak lazım: 

1. Ülke topraklarının kapladığı alanın üretkenliği incelenmelidir ve burada sadece toprak 
verimliliği değil, su gücü, yer altı zenginlikleri vb. de dikkate alınmalıdır.

2. İnsan gücüne bakılmalıdır. 
3. Ülkenin insan kaynaklarının mevcut zaman dilimi içerisindeki hareketliliğin derecesi 

ve ortalama değeri incelenmelidir. 
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4. Sosyal organizasyon ve organizasyonun üzerinde bulunduğu coğrafi konumla olan 
uyuma da dikkat edilmelidir (s. 115-116).

Mackinder, İngiltere üzerinden insan gücüne verilen önemi anlatırken gerek deniz tica-
retinde kullanılan insan gücü gerekse de ordu gibi askeri güç açısından her zaman donanımlı 
olmak gerektiğini söyler. Sadece insan gücü değil sermaye de göz önünde bulundurulmalıdır 
(s. 147). Sermaye olduktan sonra arkasından pazar arayışı işin içine girer. Mackinder’e göre 
ülkelerin dünya üzerindeki pazarları çok önemlidir artık pazar bulabilmek için eskisinden çok 
daha uzaklara gitmemiz gerekiyor. Yeni büyüyen güçler de uzak pazarlardan kendilerine bir 
yer edinebilmek için uğraşıyorlar (s. 179). Demek ki siyasi coğrafyada bir ülkenin fizikî coğ-
rafyası kadar insan gücü ve sermaye de dikkate alınıp değerlendirilmelidir. 

Netice olarak Mackinder’in siyasi coğrafya, jeopolitik konum, tarih ile coğrafya ara-
sındaki ilişkiler hakkındaki fikirlerini konu alan bu çalışma, coğrafi şartların tarihi nasıl ve 
ne yönde etkilediğini açıklama gayesi gütmektedir. Mackinder’e göre, bir ülkenin, bölümün 
coğrafi özellikleri oranın tarihinin belirlenmesinde ana etkendir, buna gerek İngiltere gerekse 
de dünyadaki diğer bölgelerden örnekler vererek iddiasını güçlendirmektedir. Mackinder’in 
bu iddiaları coğrafi özelliklerin insan yaşayışına, toplumların tarihine olan etkisi göz önünde 
bulundurulduğunda haklılık payı yüksektir. Ancak Mackinder, her ne kadar bunu determinist 
bir şekilde ele almadığını ve insan alışkanlıklarını da dikkate almak gerektiğini söylese de 
yine de coğrafi konum ve özelliklere olduğundan daha fazla ağırlık verdiği söylenebilir. 



GILLES DELEUZE’ÜN FARK FELSEFESİ

Tolga Beytur*

Sadık Erol Er, Gilles Deleuze’ün Fark Felsefesi, Konya: Çizgi Kitapevi Yayınları, 2012, 
247 sayfa.

Felsefe literatürümüzde çok az değinilen ya da doğrudan bu noktadan değinilmeyen fark 
felsefesi üzerine kaleme alınmış bir metinle karşılaşmış olmaktan son derece memnuniyet 
duyduğumuzu ifade etmek isteriz. Gilles Deleuze’un Bergson, Nietzche, Spinoza sacayağı 
okumalarının ve fark felsefesi kavramının Platon’dan günümüze idealist ve maddeci filozof-
lardaki görüntüleri yalın bir biçimde ifade edilmiştir. Fark kavramının filozoflarda köken, yan-
sıma ve hangi unsurlara temas ettiğinin kıyaslanarak net bir biçimde gözler önüne seriliyor 
olmasının bu anlamda önemli bir hizmet olduğunu düşünüyoruz.

Sadık Erol Er’in Gilles Deleuze’ün Fark Felsefesi, “Fark ve Tekrardan Olay Felsefesi-
ne”, “Bergson”, “Nietzsche” “Spinoza” olmak üzere giriş dahil beş bölümden oluşmaktadır.

Yazar, giriş bölümünde “Buraya kadar post-yapısalcı felsefenin ön dayanaklarını, sorun 
alanlarını, müdahalelerini ve alternatif stratejilerini Deleuze özelinde kısaca çerçevelemeye 
çalıştık.” (s. 37) ifadesiyle temas edilen noktaları belirtmektedir.

Birinci bölümde, on bir yazı yer almaktadır. Bu bölümde yoğunlukla post-yapısalcı fel-
sefenin temelleri ve Deleuze’un bu konudaki tutumu yer almaktadır. Bu bölümde Şizoanaliz, 
Simulakra, Oedipus kavramları dikkat çekici olmakla beraber konunun temellendirilmesinde 
önemli yer tutmuşlardır. Yine bu bölümde post-yapısalcı felsefenin sorun alanları ve alterna-
tif stratejilerin Deleuze özelinde çerçevesinin çizildiği görülmektedir. Deleuze’a göre hayatı 
bir bütün olarak düşünme gücüne en iyi karşılık gelen kavram “fark” kavramıdır. Deluze’un 
“fark” kavramı iki şeyin birbirine benzemezliği değil, farklılaşa gelmek (bir oluş hatta daha 
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sonra değinileceği gibi kendinden farklılaşma)’tir. Platon, Descartes, Kant ve Hegel’in bilgi 
anlayışlarına getirdiği eleştirilerden sonra Deleuze materyalist post-yapısalcılık felsefesine te-
mel katkısı olan fark ve tekrarın amacını fark kavramını özdeşlikle ilişkisi içinde hakkı olan 
yere yeniden iade etmektir diyerek temel amacını ifade etmektedir. Bölümün sonlarına doğru 
Deleuze’un olay felsefeciliğinin Stoacılardan hareketle başladığı, Leibniz üzerinden gittiği ve 
Whitehead ile doruk noktasına ulaştığına vurgu yapılmaktadır.

İkinci bölümde Bergson’un olumlama anlayışının fark felsefesine yansıması ele alın-
mış, örneğin; “Heidegger’in ifadesiyle Descartes ile temellendirmeye bağlı kalan ve sonraki 
dönemlerde inşa etme eğilimleri gösteren Fransız felsefesi, Bergson’la birlikte yüzünü yaşa-
ma dönerek insanın bu dünyadaki ikame etme sorununu güncelleştirip temellerin ve inşala-
rın yıkıntıları içerisinden “dünyaya evet demenin cazibe” sini simgeleyen oluşu çıkarmasıyla 
yepyeni bir sapağa evrilir.” ifadesinden hareketle açıklanmaya çalışılmıştır (s. 100). Berg-
son’un sezgiciliği ile içsel fark üzerinde durmuştur. Sezgi bağlamında Bergsoncu sezgicilik ile 
Kant’ın bu noktada nerede yer aldığı benzeştikleri yanlar ele alınmıştır.

Süre ve bellek kavramları çıkış noktası kabul edilerek “fark” kavramına ulaşılmaya ça-
lışılmıştır. Burada örneğin; “Kısacası süre farklılaşmakta olandır, farklılaşmakta olan ise artık 
başka şeyden farklılaşmaz, kendisinden farklılaşır. Farklılaşmakta olanın kendisi bir şey, töz 
hâline gelir. O zaman Deleuze, Bergsoncu tezi şu şekilde nihayetlendirir: Gerçek zaman baş-
kalaşmadır, başkalaşma ise tözdür.” Burada Deleuze’a göre Bergson Aristotelesçi başkalaşma 
kavramına başvurarak, Platon’u doğrudan karşısına alır ve varlığı başkalaşma ve değişim ile 
ilişkilendirir.

Üçüncü bölümde Nietzsche ile birlikte güç istenci, aktif-reaktif güçler ele alınarak olum-
lama anlayışı ile Deleuze’un temel iddasına ettiği hizmetler anlatılmaktadır. Nietzsche’de fel-
sefenin bir gizemi bozma girişimi olduğundan hareketle, onun rapsodik bir aforizmacı olmadı-
ğı dile getirilmiştir. Nietzsche de fark, oluş, çoğul, rastlantı kavramları üzerinde durulmuştur. 
Nietzsche ile birlikte artık “Nedir?” sorusundan “Kim?” sorusuna geçildiği değişimden bah-
sedilmektedir.

Dördüncü bölümde Deleuze’un kendi fark felsefesinin temeline yerleştirdiği Spinoza’nın 
fark ve tekillik kavramları ele alınmıştır. Yine Deleuze’un ontolojisini Bergson, etiğini Nıetzs-
che üzerinden temellendirirken Spinoza ile yeni bir varlık alanı inşa etmeyi amaçladığı anlatıl-
maktadır. Bu noktada Stoacılara değinilmekte ve Spinoza’nın felsefesinin kaynağını oluşturdu-
ğu ve bu paralelde materyalist bir ontolojiye büründükleri ifade edilmiştir. Spinoza’nın varlık 
felsefesinin sudûrcu olmadığı, içkinlik felsefesi olduğu belirtilmiş bunlar arasındaki ayrımlar 
belirgin bir biçimde ortaya konarak ifade edilmiştir. Örneğin; “Düşünen şey bir fikirde varol-
madıkça varolamaz ve şeyin varlığı varolmadıkça da varlığın fikri varolamaz.”şeklinde ontolo-
jik bir saptamaya yer verilmiştir (s. 201). Spinoza’da varlığın düşünme gücü olduğu, eyleminin 
duygulanımlardan gelen bir güç olduğu ifade edilerek güç kavramı ortaya konmuştur.

Yazar, kitabın ana iddiasını şu şekilde formüle eder ya da dile getirir: “Deleuze, gerek 
kendi felsefe anlayışını ortaya koyarken, gerekse Batı metafizik geleneğini eleştirirken, her 
ne türden olursa olsun, yaşamdan, oluştan pratik olandan bağımsız insanı aştığı düşünülen bir 
varlık ve hakikat fikrinin şiddetli bir eleştirmeni olmuştur. Görevini bütünüyle tekilliklerin 
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ayırt edilmesi, böylelikle oluşturulmuş ve düzenlenmiş dünyamızdan çıkıp bu dünyayı oluştu-
ran farklılıkların düşünülmesi olarak tarif eden Deleuze için, hayatı bir bütün olarak düşünme 
gücüne en iyi karşılık gelen kavram farklılıktır. Hayat farklılıktır; farklı düşünme, farklı olma 
ve farklılıklar yaratma…” (s. 49). 

Yani Deleuze’un iddiası hayatı bir bütün olarak düşünme gücüne en iyi karşılık gelen 
kavram fark kavramıdır. Bu iddia ilk bakışta kitabın değil de Deleuze’un iddiası gibi gel-
mesine karşın yazar, kitap boyunca bu ana iddia ve alt iddialarla fark kavramını dokumaya 
çalışmıştır. Yani Deleuze’un iddiası aynı zamanda kitabın iddiasıdır. Ana iddiayı destekleyen 
alt iddialara yer verilmiştir.

“Yani özne ile nesne, fail ile eylemi arasında bir ayrım yapabilmek mümkün değildir. Za-
ten farklılık ve tekilliğe odaklı Deleuzeci felsefe açısından, özne, aktör ve neden gibi kavram-
lar, bir gerçeklikten ziyade, metafiziksel düşüncenin kurgularına tekabül etmektedir.” (s. 59) 
Bu bağlamda “metafizik” kavramı; otorite kavramına bağlanarak şu şekilde betimlenmektedir. 
“Çünkü Deleuze’a göre ne zaman ki aşkınlık vardır, dikey varlık, gökte ya da yerde imparator 
devlet vardır, o zaman din vardır ve ne zaman ki içkinlik vardır, o zaman agon ve rekabete 
arena olsa bile felsefe vardır.” (s. 80)

Eserin üslubuna gelince, felsefe meraklılarının kolayca anlayabileceği bir dille yazılma-
dığını ifade etmeliyim. Eserin üstlendiği iddialarla muhtevası arasında bir uygunluk olduğu 
göze çarpmakla beraber teknik terim ve kavramların fazla kullanılması ve bunların anlamları-
nın verilmemiş olmasının algılamada sıkıntı yaratacağını ve bölümler arasında ilişki kurama-
yacağı kanaatini taşıyorum. İddialar daha etkili bir argümantatif yapı içerisinde verilebilirdi. 
Eser iddiası ile paralel olarak maddeci bir bakış açısıyla çerçevelendirilerek yazılmıştır. Bu-
nun açıkça ifade edildiği görülmektedir. Eserde başvurulan kaynakların konuyu ifade etmekte 
yardımcı olup temel iddiasını bu kaynaklarla desteklemektedir.

Karmaşık ifade tarzının yanı sıra herhangi bir açıklama sunulmamış olan özel terim ve 
kavramların sıklığı, eserin iddiasının anlaşılması ve okunurluğunu engelleyen unsurlar olarak 
görülebilir; fakat, bu alandaki literatür eksikliğini dikkate aldığımızda, eserin en azından aka-
demik çevre açısından referans bir metin olma özelliği taşıdığını teslim etmek gerekir. Söz 
konusu eksikliklerin giderilmesi durumunda, eserin daha geniş okur kitlesine ulaşacağını ve 
bu alandaki ileri çalışmalar için bir ilham kaynağı olabileceğine inanıyoruz.





MODERNİTE, KAPİTALİZM, SOSYALİZM

Nejat Büyükyakalı*

Zygmunt Bauman, Modernite, Kapitalizm, Sosyalizm, çev. F. Doruk Ergun, Ankara: Say 
Yayınları, 2013, 228 sayfa.

Bu eserde, aklı ve insanı merkeze alarak toplumu ve yaşamı rasyonalize etmeyi amaçla-
yan moderniteyi konu edinen Bauman, modernitenin geldiği yeri ve bugüne kadarki sonuçları-
nı değerlendirmektedir. Yazar, söz konusu sonuçların beraberinde yeni iktidarları, yeni arayış-
ları ve değer yargıları ya da değersizleştirme politikaları üretme girişimleri ile sürekli olarak 
artan toplumsal eşitsizliği getirdiğini vurgulamaktadır. Eserin başlıca özelliği, diğer ilgili ça-
lışmalardan farklı olarak, modernitenin “katı” ve “sıvı” hâlinin sonuçlarını örneklerle sunmuş 
olmasıdır. Şöyle ki örnekler üzerinden moderniteyi sorgulama yöntemini tercih eden Bauman, 
aslında ortaya attığı soruları bizzat okurun kendisinin cevaplamasını ister gibi görünmektedir.

Eser, giriş kısmı dışında “Agora’dan Pazar Meydanına”, “Komünizm’e Ağıt”, “Sıvı 
Modern Zamanlarda Toplumsal Eşitsizliğin Kaderi”, “Yabancılar Tehlikelidir… Gerçekten 
Öyle midir?”, “Tüketicilik ve Ahlâk”, “Gizlilik, Mahremiyet, Samimiyet, İnsan Bağları ve 
Sıvı Modernitenin Diğer İkincil Hasarları”, “Şans ve Çarelerin Bireyselleştirilmesi”, “Modern 
Atina’da Eski Kudüs Sorununa Yanıt Aramak”, “Kötülüğün Doğal Bir Tarihi”, “Wir arme 
Leut’…”, “Sosyoloji: Nereden Nereye?” olmak üzere on iki ana bölümden oluşmaktadır.

Giriş bölümünde, yazar toplumun geneli alınarak yapılan değerlendirmeler sonucu oluş-
turulmuş, ortalaması alınmış verilerin toplumun en alt ve en üst kısmını görmezden gelerek 
eşitsizliği daha da arttırdığını belirterek eşitsizliğin nedenlerini ortaya koymaktadır. Birinci 
bölümde, eşitsizliği yok etme vaadiyle gelen sosyal devletin, bu görevini yerine getiremedi-
ğinden ve güvensiz dünyada güvenlik oyunu oynamamıza neden olan korkuların fazlasıyla 
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geri geldiğinden bahsetmektedir.  İkinci bölümde ise; Komünizm vizyonunun tohumlarının 
atılmasının ve doğuşunun modernitenin “katı” aşamasının yükselmesi sırasında oluştuğuna 
dikkat çekerek, modernitenin yeni “sıvı” aşamasında Komünizm’in geçmiş zamanların bir 
kalıntısı olarak bulunmasının kaçınılmazlığını gözler önüne sermektedir. Yazar buraya kadar, 
toplumsal eşitsizliğin nedenlerini ve buna karşı alınan tedbirlerin kifayetsiz kalışını değerlen-
dirmektedir.

Üçüncü bölümde Bauman iktidarların dayandığı belirsizliğe vurgu yaparak, serbestleşen 
sermayenin bir sonucu olarak giderek artan eşitsizlikten duyduğu endişeyi dile getirmektedir. 
Dördüncü bölümde üçüncü bölüme atıf yaparak, siyasal iktidarın dayandığı belirsizliği ve 
savunmasızlığı sürdürmek için yabancıların oldukça elverişli kaynaklar olduğundan söz et-
mektedir.  Bu iki bölümde belirsizliğe neden olan veya olabilecek her şeyin iktidar olabilmek 
için nasıl kullanıldığını açıkça ortaya koymaktadır.

Beşinci bölümde, “Özetle ahlâklı olmamız için mal satın almanız lazım: mal almak için 
paraya ihtiyacınız var, para elde etmek içinse kendinizi satmanız gerekir; tabii iyi bir fiyata 
ve güzel kârla. Siz kendiniz insanların almak isteyeceği bir ticari meta haline gelmeden alış-
veriş yapamazsınız.” (s. 104) diyerek modernitenin insanı çekici ve satılabilecek bir kimliğe 
doğru sürüklemesinin sebeplerinden bahsetmektedir. Altıncı bölümde günümüzde moderni-
teyle beraber itiraf toplumunun gelişinin gizlilik krizi yarattığı, bu krizin insanlar arasındaki 
bağların zayıflamasıyla ve çürümesiyle yakından alâkalı olduğunu dile getirmektedir. Bireyin 
asıl özgürlüğünün ise insanlar arası beraberlik bağlarının güçlenmesiyle sağlanacağını ileri 
sürmektedir.

Yedinci bölümde modernitenin, belirsizliği fethetme vaadi ve kararlılığıyla gelirken, 
yeni algılanan güçsüzlüğümüzden dolayı son yarım yüzyılda bu belirsizliklerin arttığı, be-
raberinde şans ve yeni çareler arama arzusu getirdiğini ifade etmektedir. Sekizinci bölümde 
ise belirsizliğin, bilinmez ve hükmedilemez olana karşı korkuyu, belirsizlik dehşetini yani 
kozmik korkuyu oluşturduğunu, iktidarların ise modern toplumda kozmik korkunun etrafında 
şekillendiğini dile getirmektedir. Terörizme karşı yürütülen savaşın bir gerekliliği gibi göste-
rilerek, yasallaşmış yasadışılıkların, devlet yetkililerinin kişisel ve anayasal özgürlükleri özür 
bile dilemeden çiğnenmesinin önünün nasıl açıldığını ortaya koymaktadır. 

Dokuzuncu bölümde kötülüğün nereden geldiği ve ne olduğunun tasvirini yapmaktadır. 
Bunun yanında, toplumda yaşanan ilk şokun diğer şokların da önünü açtığını, Hiroşima’ya 
ekonomik etkisi düşünülerek atılan atom bombasında yaşanan toplumsal şokun üç gün sonra 
Nagazaki’ye atılan atom bombasında görünmemesi örneğiyle açıklamaktadır. Onuncu bölüm-
de Bauman; fakir insanları, acılarını bireysel olarak çeken yalnızlar olarak betimlemektedir. 
Bir kategori olarak alt sınıfı oluşturan insanların ortak özelliklerinin, yabancılaşma ve dışlan-
ma olduğu,  çoğunluk olarak güçlü bir yapıyı temsil eden bu insanların aslında sahip olduğu-
muz silahlarla kolayca alt edilebilecek kadar zayıf olduğundan bahsetmektedir.

Son bölümde modern toplumu daha iyi yapabilme şevkinden doğan sosyolojinin, geç-
mişin yönetimsel aklının taleplerinin ve beklentilerinin kalıbına uygun yapılmış olmasından 
dolayı kendisini işten atılmış olarak bulduğu ve bu yüzden de bunalımda olduğu sonucuna yer 
vermektedir. Sosyolojinin varlığını sürdürülebilmesi için ise değişen dünyaya ayak uydur-
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maktan başka çaresinin olmadığını ifade etmektedir. 
Eserin tamamını göz önüne aldığımızda, temel iddiasını şu şekilde formüle edebiliriz: 

Modernite, geçmişin mirasını, yükünü ve molozunu bir kenara atmak ve yeni bir başlangıç 
yapmak iddiasıyla ortaya çıkmış olsa da –“katı” halden “sıvı” hale geçerken yaşadığı evrim-
leşme sürecinin sonuçlarından görüldüğü üzere– bu iddiasını gerçekleştirememiştir. 

Kitabın bölümlerini irdelediğimizde, modernitenin sonuçları ortak paydasında buluşul-
duğu açıkça görülmektedir. Metin içinde ana kavramlar işlenirken müracaat edilen tekniklerin 
özgünlüğü, aynı zamanda özgün bir okuyucu kitlesine temas edebilme özelliğini beraberinde 
getirmektedir. Siyaset felsefesi literatüründe yer alan Bauman’ın kitabı açık ve net bir dille 
yazıldığından her kesime hitap eden bir eser niteliği taşımaktadır. Kullanılan analojik argü-
mantasyonun ve çarpıcı örneklerin metin içinde çokça yer bulmuş olması anlatımı etkili hâle 
getirmiştir. Modernite dönemine ve yaşanan toplumsal eşitsizliklere eleştirel bir bakış açısıyla 
yaklaşarak, objektif saptamalar yapılmasının okuyucuya yeni ufuklar açacağını düşünüyoruz.

Bu olumlu özelliklerinin yanı sıra eserin en az iki açıdan eleştiriye açık olduğu söyle-
nebilir. Birincisi, birinci bölümde kullanılan örnekler (s. 34) ile üçüncü bölümde kullanılan 
örneklerin (s. 67) paralel olup aynı şeyleri ifade etmesi, dördüncü bölüm içinde farklı yer-
lerde aynı örneklerin kullanması (s. 82 ve s. 87) ve yine üçüncü bölüm (s. 61) ile on birin-
ci bölümde (s. 208) de aynı şeylerin ifade etmesiyle tekrara düşmüş olmasıdır. Diğeri ise, 
bölümlerin aralarındaki bağlantılarının daha iyi anlaşılabilmesi için yeniden sıralanmasının 
gerektiği düşüncesindeyiz. Örneğin belirsizliğin nedenlerinin anlatıldığı dördüncü bölümden 
sonra, sonuçlarının anlatıldığı yedinci ve sekizinci bölümlerin gelmesi eseri daha anlaşılır kı-
labilirdi. Bu yüzden bölümlerin bunlara dikkat edilerek okunması suretiyle metnin daha kolay 
anlaşılabileceği kanaatindeyiz.

Sonuç itibariyle, modernitenin dünya üzerindeki gelişimi ve yapılanma sürecine farklı 
bir pencere açan bu yapıtın, literatüre katkı sağladığı ve bundan sonraki yapılacak çalışmalara 
da ışık tutacağı düşüncesindeyiz. 




