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Kendisine klasik İslâm düşünce geleneğini temel alan Kutadgubilig ını bir felsefî-
leşmiş kültür inşâasına katkıda bulunmak iddiasını taşıyan felsefe —‘varlık’ ile ‘bilgi’ 
öğretileri, ‘bilim teorisi’, ‘ahlâk’, ‘dil’, ‘din’, ‘tarih’ ile ‘toplum’— araştırmalarına; man-
tık ile matematik çalışmalarına ve bilim — fizik’, ‘gökbilim’, ‘yer bilimleri’, ‘kimya’, 
‘canlılar bilimi’— incelemelerine açacaktır. ır. 

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları’nda aranan başta gelen özellik, özgünlük, 
felsefe-bilim ciddîliği, enginlik, derinlik ile ifâde güzelliğidir. Özgünlükten kasdımız, ön-
celikle Türk müellifinin, ele aldığı soruna evvelemirde klasikleşmiş İslâm düşüncesinin 
bakış açısını da dikkate alarak çözüm önermesi keyfiyetidir. İfâde güzelliğine gelince; 
bundan murad olunan, Türkcenin, yüzyılların zevk ile letâfet imbiğinden süzülerek gü-
nümüze erişmiş soylu söz varlığı ile anlatım gücünün alabildiğine ortaya koyulmasıdır. 

Felsefe-bilim zihniyeti, taassub ile tek taraflılığı reddeder. Tersine, eleştiri tavrıyla 
yola koyulunur. Felsefe-bilim akılyürütme yolunun sonu yoktur. Her akılyürütme silsile-
sinin sonu gibi gözüken vargı, yeni bir gidişin başlangıcını bağrında taşır. Ancak, eleştirel 
tutum, özellikle ahlâk-tarih-toplum-siyaset çerçevesinde, açısızlık, görüşsüzlük ile ifâde-
sizlik anlamına gelmez, gelemez, gelmemelidir.

Felsefe-bilim bağlamında ortaya koyulan bir verim, ilk bakışta, nice özgün gözü-
kürse gözüksün, belli bir geleneğin bağrında yer almıyorsa, kalıcı bir anlam kazanamaz. 
Havaya saçılmış tohumları andırır. Ekinlerin yetişip serpilmeleri için tohumların, münbit 
topraklara atılmaları icâb eder. Benzer biçimde, düşünceler ile varsayımların kalıcı, etki-
leyici ve evrensel anlamlar kazanabilmeleri de belli bir felsefe-bilim geleneğinin (école) 
içerisine doğup bağrında neşvünemâ bulmalarına bağlıdır. İşte, Kutadgubilig Felsefe-
Bilim Araştırmaları, Türk düşüncesinde böyle bir geleneğin oluşmasına zemîn hazırla-
yabilirse, kuruluş amacı doğrultusunda hizmet görmüş olacaktır. Derginin sayfalarında 
yazılarıyla yer alacak felsefeci-bilimadamlarımızın, dialektik bir anlatışta, düşüncelerini 
‘çarpıştırıcak’ bir ortama kavuşmaları dileğimizdir.

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, 2002 yılından itibaren yayımlanmak-
ta olan akademik ve hakemli bir felsefe dergisidir. 2002-2015 yılları arasında, Ekim ve 
Mart aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanmış olan Kutadgubilig Felsefe-Bilim 
Araştırmaları, 2016 yılından itibaren yılda dört sayı olacak şekilde, Mart, Haziran, Eylül 
ve Aralık aylarında yayımlanmaya devam edecektir. 

ULAKBİM ve Philosopher’s Index tarafından dizinlenmekte olan Kutadgubilig Felsefe-
Bilim Araştırmaları’nın yayım dili Türkçedir ve farklı dillerde makalelere, çevirileri ile bir-
likte yer verilmektedir. Ayrıca, daha önce değişik yayım organlarında, öncelikle eski yazıyla, 
çıkmış önemli çalışmalar da, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları’nın sayfalarında unu-
tulmaktan kurtarılacaklardır. Her sayı, sırasıyla varlık, bilgi, ahlâk araştırmaları, tarih, top-
lum, siyaset, sanat araştırmaları, bilim incelemeleri ve kiyabiyat biçiminde bölümlenecektir.

Yayımlanma talebi ile gönderilmiş olan çalışmalar, içerik ve biçim açısından hakem-
ler ve yayım kurulu tarafından değerlendirildikten sonra yayımlanmaktadır. Basılmayan-
lar da, yayımlananlar gibi, iâde olunmayıp arşivlenmektedirler. Yayım ilkeleri ve makale 
formatı hakkında detaylı bilgi için web sitemize (www.kutadgubilig.com) bakınız. 

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, yayımladığı çalışmalarda izhâr olunmuş 
düşünceler ile görüşlerin sorumluluklarını üstlenmez. Yalnız, dil ile ifâde biçimlerinde 
nisbî bir ortaklığı sağlamak amacıyla müdâhale hakkını mahfûz tutar. Saygılarımız ve 
selâmlarımızla, ‘mutluluk veren bilgi’: Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları.



Kutadgubilig takes its ground on the Islamic philosophy tradition, and now it is 
going to welcome in its pages the studies on philosophy –doctrines on ‘existence’ and 
‘knowledge’, ‘theory of science’, ‘ethics’, ‘religion’, ‘language’, ‘history’ and ‘society’-, 
on logic and mathematics,  and researches on science –’physics’, ‘astronomy’, ‘geomet-
ry’, ‘chemistry’, ‘biology’- that  claim providing for the establishment of a philosophical 
tradition.  

First requirements are individuality, gravity on philosophy and science, immensity, 
depth, and beauty of expression. What we mean by individuality is the assessment of 
the classical early Islamic thought by the author (especially the Turkish author) while 
examining the question that he chooses and then provide a solution. As for the beauty of 
expression, what is desired is the revealed Turkish eloquence with its esteemed, charming 
and extant vocabulary. 

The mentality of science and philosophy rejects the unilateralism. On the contrary, 
it sets off with an attitude of criticism. It is an endless road. Every end is a beginning. 
However, the attitude of criticism, does not, shall not and will not mean an agonic or exp-
ressionless attitude especially on the ethical- historical-social-political ground.

A philosophical and scientific fruit can not bear a permanent meaning unless it is 
supported by a tradition no matter how original it looks. It resembles the seeds thrown to 
the air. They should be sowed first. It is the same with the ideas. They should begin their 
existence in an école. That is why the periodicals’ aim is to prepare a ground for a tradi-
tion of this kind. Our hope is to get the authors ‘crash’ their ideas with dialectical minds 
in the papers of the periodicals.

Kutadgubilig (the Blissful Wisdom) Philosophy-Science Studies is an academic and 
refereed philosophy periodical being published since 2002. It used to be published twice a 
year, on October and March; yet from 2016 on, it will continue to be published four times 
a year, on March, June, September, and December.

Its index is being prepared by ULAKBİM and Philosopher’s Index. Turkish is its 
official language; however, it is also open to texts in some other languages together with 
their relevant Turkish translations. Moreover, some important works that were published 
with the ottoman script in various media organs are going to be revitalized. Every issue is 
going to be classified in this order: existence, knowledge, ethics studies; history, society, 
politics, arts studies; science studies; and bibliography.

Works submitted for publication are being published after the evaluation of the refe-
rees and the editorial board. The ones that are not being published are not sent back, but 
archived. For further information on publishing principles and the format of the articles, 
please visit our website (www.kutadgubilig.com).

Kutadgubilig Philosophy-Science Studies does not take the responsibility of the vi-
ews and thoughts expressed in the articles. It does, however, keep the right of intervention 
so as to provide a relative cooperation on language and expression manners. Best regards, 
‘uplifting knowledge’, Kutadgubilig Philosophy-Science Studies.
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İYİ-DURUMDALIK

Murad Omay*

WELL-BEING

ÖZ
“İyi-durumdalık” felsefede genellikle, neyin kişiye menfaat sağladığını ya da 
hayatını kendi için iyi neyin yaptığını betimlemek için kullanılan bir kavramdır. 
Kişi “için iyi” nosyonuna gönderme yapar. Kavramın kendisiyle ilgili önemli 
tartışmalar yapılmış olsa da, o felsefeciler tarafından yaygın olarak kullanılır. 
Kavram ahlâk felsefesinde büyük bir önem taşımaktadır. Bu çalışmada, iyi-du-
rumdalık hakkındaki temel problemleri ve görüşleri kısaca inceleyeceğiz.
Anahtar Kelimeler: iyi-durumdalık, refah, yararla-ilgili değer, için iyi, iyi ha-
yat.

ABSTRACT
“Well-being” is most commonly used in philosophy to describe what benefits 
a person, or makes her life go well for her. It refers to the notion of “good for” 
a person. Even significant challenges to the very concept have been made, the 
concept is widely used by philosophers. The concept is great importance in 
moral philosophy. In this paper, we will briefly examine fundamental problems 
and views about well-being.
Keywords: well-being, welfare, prudential value, good for, good life.

…

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Mart 2016, Sayı 29, s. 11-22

*  Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü. Geliş tar. 4.02.2016; kabul 
tar. 19.02.2016 (necati.omay@istanbul.edu.tr) 



12 Murad Omay

Giriş

“İyi-durumdalık” (well-being ya da wellbeing)1, onu yaşayan kişi için, o kişinin 
hayatının tamamının, belirli bir döneminin ya da belirli bir anının, o kişinin faydası 
bakımdan o kişi için iyi gitmesi olarak çok genel bir şekilde sınırları çizilebilecek bir 
kavramdır.

Genellikle onunla aynı anlama gelecek şekilde, “refah” (welfare), “kişisel refah” 
(personal welfare), “yararla-ilgili değer” (prudential value), “kendine ilişkin değer” 
(self-regarding value), “hayat kalitesi” (quality of life), “kişisel iyi” (personal good), 
“ongunluk” (flourishing), “bireysel ongunluk” (individual flourishing), “kişisel çıkar” 
(self-interest), “iyi hayat” (good life) gibi terimler kullanılır.2 Onu belirtmek için, kişinin 
sahip olduğu hayatın asli değerinden, kişi için onun hayatının kendinde ne kadar iyi 
olduğundan;3 bireyin hayatının yararla-ilgili değerde yüksek olmasından, kendi iyisini 
arayan ve kendi iyisini elde etmek için en uygun araçları seçen “yararını-düşünen/
basiretli” (prudent) bireyin aradığı değer olduğundan bahsedilir.4

Bazen felsefeciler “iyi-durumdalık” ya da “refah” terimlerini olumlu ya da olumsuz 
tüm yönleri kapsayacak şekilde kullanabilirler. Bu durumda terim, “kişinin mutluluğu 
yüksektir/düşüktür” ifadesinde benzer olarak, “kişinin iyi-durumdalığı/refahı yüksektir/
düşüktür” şeklinde kullanılır. Öte yandan, bazen de felsefeciler bu terimlere sadece 
olumlu anlam yükler ve olumsuz anlam için “kötü-durumdalık” (ill-being) ya da “se-
fillik, sefalet” (ill-faring) gibi terimler kullanırlar. Bu durumda, terim, “kişi mutludur” 
ve “kişi mutsuzdur” ifadelerine benzer olarak, “kişi iyi-durumdadır/müreffehtir” ve 
“kişi kötü-durumdadır/sefildir” şeklinde kullanılır.5

1 Biz “well-being”i “iyi-durumdalık” olarak karşılamayı tercih ediyoruz. “Well-being”i karşılamak için 
“esenlik” ya da “selamet” gibi terimler de kullanılabilir. Terimi –ya da onunla aynı anlamda kullanılan 
“welfare” terimini– “refah” ya da “gönenç” ile karşılamak, bu terimlerin “varlıklı olma” anlam yükü 
taşımalarından dolayı sorunlu gibi görünmektedir. Varlıklı olmadan da bir kişinin iyi-durumda olduğu 
ileri sürülebilir. Örneğin iyi-durumdalıkla ilgili arzu-tatmini teorisini benimseyip kişinin arzusunun 
varlıklı olmayan, çileci bir hayat yaşamak olduğunu ileri süren bir görüşe göre bireyin iyi-durumdalığı 
varlıklı olmayı kapsamayacaktır. Böyle bir teoriye göre, “çileci, malı mülkü olmayan müreffeh biri” 
ya da “Refah/Gönenç, çileci bir hayattır.” vb. gibi ifadeleri söylemek anlamca bir sorun yaratmazken, 
refah ve müreffehin Türkçedeki anlam yükü nedeniyle ifadeler kendisiyle çelişiyor gibi duracaktır.

2 Stephen Darwall, Welfare and Rational Care, Princeton: Princeton University Press, 2002, s. 8; Feld-
man, Pleasure and The Good Life, Oxford: Clarendon Press, 2004, s. 9; Feldman, F., What Is This 
Thing Called Happiness?, New York: Oxford, 2010, s. 161; Richard J. Arneson, “Human Flourishing 
versus Desire Satisfaction”, Social Philosophy and Policy 16, No. 1, Winter, 1999, s. 113; Connie S. 
Rosati, “Personal Good”, Metaethics After Moore içinde, ed. Terry Horgan&Mark Timmons, Oxford 
University Press, 2006, s. 108; Christopher Heathwood, “Welfare”, The Routledge Companion to Et-
hics içinde, John Skorupski (ed.), London&New York: Routledge, 2010, s. 645.

3 Feldman, What Is This Thing Called Happiness?, s. 161.
4 Arneson, a.g.e., s. 113.
5 Roger Crisp, “Well-Being”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2011 Edition), Edward N. 
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İyi-durumdalık kavramının ahlâk felsefesi bağlamında büyük önemi vardır. Ahlâk 
felsefesinin başlangıç döneminde iyi-durumdalıkla ilgili sorular, iyi bir hayatın nasıl 
olması gerektiği sorusunun içerisinde yer alan sorulardan biridir. Ve sadece ahlâklı 
hayat gibi belirli bir kısmının ne olduğu değil genel olarak iyi hayatın ne olduğunun 
cevabı arandığında, ilgilenilmesi gereken kavramların başında gelir. Ayrıca, normatif 
etikteki bazı sonuççu görüşler, ahlâki doğruluk ile iyi-durumdalığı birbirine bağlar-
lar. Örneğin yararcılık, iyi-durumdalığın en çoğa çıkarılmasını benimser. Refahçılık 
(Welfarism) diye bilinen görüşe göre de, iyi-durumdalık tek değerdir. Bunun dışında, 
ahlâki iyi ile iyi-durumdalığın ilişkisi sorusu da önemlidir. Ahlâk felsefesinin uy-
gulamalı kısmı bağlamında da iyi-durumdalığın ne olduğu –özellikle zararla ilgili 
olarak– önem taşımaktadır.6

Felsefeciler çoğunlukla, temel olarak, birey için iyi giden, onun menfaatine olan 
hayat nasıl bir hayattır sorusunu cevaplamaya çalışan neyin iyi-durumdalık olduğu 
problemine yönelik teoriler ortaya koymaya çalışsalar da; “iyi-durumdalık” diye bir 
kavram anlamlı mıdır, anlamlı ise o nasıl tanımlanabilir gibi sorulara cevap arayan, 
kavramın kendisini açıklığa kavuşturmaya çalışan incelemeler de yapmışlardır. Bu 
çalışmada, iyi-durumdalıkla ilgili bazı temel problemler ve görüşlere kısaca değin-
meye çalışacağız.

Problemler ve Görüşler

İyi-durumdalıkla ilgili temel problemlerden biri, “iyi-durumdalık” diye bir kav-
ramın kendisinin anlamlı olup olmadığı, eğer anlamlıysa, biçimsel olarak sınırlarının 
nasıl çizileceğidir.

İyi-durumdalığın kişi için bir değer olarak görülmesi bağlamında egoizme ve 
etiğin “amaçsal” teorilerine, tikel olarak, iyi-durumdalığı en çoğa çıkarmayı gerek-
tiren yararcılığa karşı çıkmak vb. nedenlerle,7 G. E. Moore, T. M. Scanlon ve diğer 
bazı filozoflar, böyle bir kavramın kendisinin bir anlamının olup olmadığını ya da 
iyi-durumdalık diye tek bir kavramın olup olmadığını tartışmaya açmışlardır. G. E. 
Moore “için iyi” (good for) düşüncesinin kendisine karşı çıkmıştır. O, “benim için 
iyi”ye eşdeğer olarak gördüğü “benim kendi iyim” (my own good) fikrinin bir anlamı 
olmadığını iddia etmiştir.8 T. M. Scanlon da iyi-durumdalık kavramını eleştirmiş ve 

Zalta (ed.), URL = < http://plato.stanford.edu/archives/fall2011/entries/well-being/>, 1.
6 Christopher Heathwood, “Welfare”, s. 646; Crisp, a.g.e., Introduction; Feldman, Pleasure and The 

Good Life, s. 14; L. W. Sumner, Welfare, Happiness, and Ethics, New York, Oxford University Press, 
1996, s. 3.

7 Crisp, “Well-Being”, s. 2, 3.
8 G. E. Moore, Principia Ethica, Cambridge: Cambridge University Press, 1903, § 59.
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iyi-durumdalık diye tek bir kavramın olmadığını ileri sürmüştür.9

Öte yandan birçok filozof, bu kavramı benimsemiş ve kullanmışlardır. Kavra-
mı benimseyen ve kullanan felsefecilerin onunla ilgili temelde iki kavramsal ayrım 
yaptığı söylenebilir. Bunlardan bir tanesi iyi-durumdalığın “kişi için” bir tür iyiye 
gönderme yaptığıdır. O, belirli bir kişi “için iyi” (good for) nosyonunu belirtir. Belirli 
durumlar “sizin için” böyle bir değer taşımazken, “benim için” iyi-durumdalık değe-
ri taşıyabilir. Bu, iyi-durumdalığın kişiye göreliliğini gerektirse de, iyi-durumdalık 
kişinin inandıklarından bağımsızdır. Belirli durumların “biri için iyi” olduğu ifadesi, 
o kişinin o durumların iyi olduğuna inanıyor olduğu anlamına gelmeyebilir. O kişi 
bu durumların iyi olduğunu düşünse de düşünmese de, hatta onların iyiliği hakkında 
hiçbir fikri olmasa da, o durumlar o kişi için iyi olabilir.10

İyi-durumdalıkla ilgili yapılan ikinci temel kavramsal ayrım, bazı felsefeciler 
iyi-durumdalığı iyi hayata gönderme yapacak şekilde kullansalar da, onu ahlâki ola-
rak doğru ve estetik olarak güzel olan gibi iyi hayatla ilgili bir dizi başka kavramdan 
ayırmaktır. İyi-durumdalığın ya da onu yaşayan için iyi giden hayatı belirten kavra-
mın, “iyi hayat” ifadesiyle ilgili, ahlâki, estetik, dini iyi hayat vb. gibi bir dizi başka 
kavramdan ayrılması gerektiği genellikle kabul edilir.11

Örneğin Haybron’a göre iyi-durumdalık, daha geniş bir kavram olan “iyi hayat”tan 
ayrılmalıdır. Ona kalırsa, felsefeciler genellikle “iyi hayatı”, sadece ahlâki olarak iyi 
hayata ya da iyi-durumdalık hayatına gönderme yaparak daha sınırlı anlamda kullansalar 
da, aslında “iyi hayat”, “iyi-durumdalık”tan farklı bir kavramdır. “İyi-durumdalık”, 
sadece kişi için iyi olan, kişiye faydalı olan, onun müreffeh olduğu bir hayatı belir-
tirken; “iyi hayat”, sadece birey için iyi ya da ahlâki olarak iyi olan değil, fakat her 
şey dikkate alındığında iyi olan; bir bütün olarak arzulanır ve tercih edilir bir hayat 
anlamına gelir. İyi hayatla ilgili bir teori vermek, onlar kişiye faydalı olsun olmasın, 
hayatta nihai olarak önemli olan her şeyi belirtmektir. İyi hayat, kişinin hayatındaki 
önemli kavramlar alanını kuşatan bir şemsiye kavram olarak rol oynar. Bu bakımdan 
Haybron’un gözünde iyi hayat, iyi-durumdalığın yanında etik, estetik ve diğer değerleri 
de içerebilen daha geniş bir kavramdır.12

Feldman’a göre de iyi-durumdalık ya da refah, iyi hayatla ilgili belirli bir de-
ğerlendirmeyi içeren bir kavramdır ve onun iyi hayattan ayrılması gerekir. Ona göre, 
biz iyi hayatla ilgili birçok farklı değerlendirmede bulunabilir, “iyi hayat” ile farklı 
şeyleri kastedebiliriz. Örneğin, iyi hayatla ilgili konuşurken, biz “ahlâki olarak” iyi 
hayatı kastedebiliriz. Böylece, örneğin ahlâki olarak iyi bir hayatla ilgili belirli popüler 

9 T. M. Scanlon, What	Do	We	Owe	to	Each	Other?, Harvard: Belknap Press, 1998, s. 108-111.
10 Crisp, a.g.e., s. 1; Feldman, What Is This Thing Called Happiness?, s. 161.
11 Stephen M. Campbell, “An Analysis of Prudential Value”, Utilitas, 25 (03), 2013, s. 335-336.
12 Daniel M. Haybron, The Pursuit of Unhappiness: The Elusive Psychology of Well-Being, New York: 

Oxford University Press, 2008, s. 36-37.
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görüşler doğruysa, Rahibe Teresa’nın bu anlamda iyi bir hayatı olduğu söylenebilir. 
İkinci olarak, iyi hayat hakkında konuştuğumuzda, biz “iyi”yi, “araç olarak iyi” ya 
da “nedensel iyi” olarak kullanarak “yararlı” hayatı belirtebiliriz. Örneğin, Rahibe 
Teresa’nın iyi bir hayatı olduğunu söylerken, onun hayatının, diğer insanlara etkisi 
nedeniyle bir bütün olarak yararlı olduğunu kast edebiliriz. Başka bir tür iyi hayat 
“estetik olarak” iyi hayat olabilir. Biz, neyin insanların hayatı estetik olarak iyi kıldı-
ğını bilmek isteyebiliriz. Ama iyi hayatla ilgili konuştuğumuzda, bütün bu ve bunun 
dışındaki durumlardan farklı olarak, zihnimizde onu yaşayan kişi için kendinde iyi 
olan bir hayat kavramı da olabilir.13

Felsefeciler, iyi hayat, ahlâki olarak iyi hayat, estetik olarak iyi hayat ile iyi-du-
rumdalığı ve ahlâki, estetik vd. değerler ile yarara-yönelik değer kavramının kavramsal 
olarak ayrımını farklı şekillerde göstermeye çalışmışlardır. Örneğin Crisp’e göre, iyi-
durumdalık, ahlâki değerden ayırt edilen bir tür değerdir. Bir tablonun verdiği huzur, 
bir tür iyiliktir, fakat o, o tablo “için iyi” değildir. O, onun huzurunu seyreden bizim 
için iyi olabilir, fakat huzuru seyretmek o huzurun kendisiyle aynı değildir. Benzer 
şekilde, bir yardım kurumuna para vermem ahlâki olarak iyi olabilir ama benim ahlâ-
ki olarak iyi olmamın benim için iyi olup olmadığı sorusu açık bir soru olarak kalır; 
bundan dolayı da benim için iyi hâlâ kavramsal olarak ahlâki olarak iyiden ayrıdır.14

Feldman da iyi-durumda hayat ile ahlâki olarak iyi hayatı birbirinden ayırır. Ona 
göre, bir kişi yüksek iyi-durumdalığa sahip olmadan da ahlâki olarak iyi bir hayat 
sürdürebilir. Kişinin ahlâki yükümlülüklerinin büyük kişisel fedakârlıklar gerektirdiği 
durumlarda bu olabilir. Bu bakımdan, bir kişinin hayatının iyi-durumdalık değeri ahlâki 
değerden farklıdır.15 Feldman, bu ayrım için başka bir eserinde Rahibe Teresa örneğini 
verir. Ona göre, birçok kişi Rahibe Teresa’nın ahlâki olarak iyi bir hayatı olduğunu 
kabul eder. Öte yandan, Feldman’a göre, kişisel mektupları onun, özellikle yaşlılığında 
ve sağlığı zayıflamaya başladığında, süregelen depresyondan acı çektiğini gösterir gibi 
görünmektedir. Bu burumda, ona göre, Teresa’nın hayatı ahlâki iyilik bakımından en 
etkileyici hayatlardan biri olarak görülebilirse de, hayatı onun için kendinde çok iyi 
değildir. Feldman, ahlâki değer ile yarara-yönelik değer arasındaki farkı belirtmek için 
şöyle bir düşünce deneyi yapar: Bir tür kötü ama güçlü ilahi bir varlık hayal edelim. Bu 
varlık Rahibe Teresa’yı izlesin ve tüm duygularını bilsin. Teresa, ahlâki olarak takdir 
edilen eylemlere niyetlendiği zaman, bu kötü varlık onun kalbine bir sızı ve vücuduna 
ağrı versin. Bu hayali durumda, Rahibe Teresa’nın hayatı ahlâki olarak iyi ama “asli 
olarak” (intrinsically) onun için kötü olacaktır. Bu durum da Feldman’a göre bize, bu 
iki tür değerlendirmenin ayrılabilir olduğunu göstermektedir.16

13 Feldman, Pleasure and The Good Life, s. 8-12.
14 Crisp, a.g.e., s. 1.
15 Feldman, What Is This Thing Called Happiness?, s. 161.
16 Feldman, Pleasure and The Good Life, s. 8, 10-11.
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Heathwood’a göre de, birçok Antikçağ filozofu ahlâki erdem ile iyi-durumdalık 
arasında zorunlu bir ilişki olduğunu düşünse de, iyi bir insan olmanın ne olduğu ile iyi-
durumda olmanın ne olduğu birbiriyle zorunlu olarak bağlantılı değildir. İyi insanların 
başına kötü şeyler gelmesi mümkündür.17

Feldman’a göre, biri çok güzel bir hayata sahipse, onu iyi bir hayat olarak betim-
leyebiliriz; fakat onu yaşayan kişi için çok iyi olmadığı durumda da bir hayat estetik 
olarak kusursuz olabilir. Başka bir deyişle, yüksek estetik değere ama düşük iyi-du-
rumdalık değerine sahip olabilir. Bu bakımdan, bir kişinin hayatının iyi-durumdalık 
değeri, estetik değerinden farklıdır.18 Ona göre örneğin Kral Lear’in hayatı estetik olarak 
iyi bir hayata örnek verilebilirse de iyi-durumda bir hayata örnek verilemeyebilir.19

Feldman’a göre faydalı olarak iyi bir hayatla onu yaşayan için kendinde iyi bir 
hayat arasında da bir fark vardır. Rahibe Teresa’nın başkaları için birçok iyi şey yaptı-
ğını varsayarsak, bu durumda onun hayatı bir bütün olarak son derece faydalıdır ve bu 
anlamda iyi bir hayattır. Öte yandan onun, başkaları için kendi refahını feda ettiğini, 
acı çektiğini, daha az haz aldığını ve bu nedenle iyi-durumda olmadığını varsayarsak, 
Feldman’a göre bir hayatın başkaları için iyi bir hayat olması, onun onu yaşayan kişi 
için iyi-durumda bir hayat olduğunu göstermez.20

Campbell da, Nozick’in tecrübe makinası düşünce deneyi örneğini kullanarak, 
iyi-durumdalık kavramının, iyi hayatla ilgili bir dizi kavramdan nasıl ayrılabildiğini 
gösterir. Sınırsız haz verecek bir tecrübe makinası ile şimdiki yaşamımız arasında bir 
tercih yapma gibi iki olasılığımız olduğunu düşünelim. İyi-durumdalık hakkında hazcı 
görüşü savunan biri, makinadaki hayatın –en fazla haz veren olduğundan– şimdiki 
hayatımıza göre daha iyi-durumda bir hayat olduğunu kabul ederken, onun ahlâklı, 
estetik, dini vd. yönden iyi bir hayat olduğunu kabul etmeyebilir.21

İyi-durumdalığın, ahlâki, estetik vd. değerlerden farklı ve kişi için bir değer olduğu 
onun tam olarak ne olduğunu bize söylemez. Bu bakımdan, onunla ilgili bir öncekiyle 
yakından bağlantılı diğer bir temel problem, iyi-durumdalığın diğer değerlerden ayrı-
mının tam olarak nasıl yapılabileceği, onun nasıl tanımlanabileceğidir.

Bu bağlamda, bazı felsefeciler, iyi-durumdalığı diğer kavramlardan ayrılabilmemiz 
ve zihnimizde doğru türde bir değerlendirmeye sahip olduğumuzdan emin olabilmemiz 
için bize yardımcı olmaya yönelik formel olmayan bazı testler önermişlerdir.

Örneğin Brad Hooker, iyi-durumdalığı diğer türdeki değerlerden ayırt etmemiz 
için “Sempati Testi”ni (Sympathy Test) kullanabileceğimizi önermiştir. Hooker, iyi-
durumdalık kavramıyla sempati kavramı ya da “biri için üzgün olmak” arasında bir 

17 Heathwood, a.g.e., s. 646.
18 Feldman, What Is This Thing Called Happiness?, s. 161.
19 Feldman, Pleasure and The Good Life, s. 12.
20 Feldman, Pleasure and The Good Life, s. 11.
21 Campbell, a.g.e., s. 335-336.
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bağ olduğunu ileri sürer gibi görünmektedir. Hooker’ın bu testini somutlaştırmak için 
şöyle bir durum düşünelim: Varsayalım ki iki insan, birinin sahip olmadığı belirli bir 
özellik olan X hariç birçok bakımdan benzer olsun. Bizim bu durumu fark edip X’e 
sahip olmayan kişi için üzüldüğümüzü düşünelim. O zaman Hooker’ın testine göre, 
bizim bu üzüntümüz, X eksikliğini iyi-durumdalıktaki bir eksiklik olarak gördüğümüzü 
gösterir. X’e sahip olmayan için üzgün olmamız gerçeği, bizim X’i iyi-durumdalık ile 
ilişkilendirdiğimizi gösterir.22

Feldman, Hooker’ın düşüncesinin çekici ama yetersiz olduğunu; yanıltıcı sonuçlara 
neden olabileceğini ileri sürerken şöyle bir örnek kullanır: Gerçekten doğru bir insanın 
cesur, adil, cömert, yüce gönüllü, nüktedan vb. olması gerektiğini düşünen, Aristotelesçi 
ahlâki erdemlere çok düşkün bir insan varsayalım. Bu kişi, belirtilen erdemlere sahip 
olmanın zorunlu olarak bir kişinin iyi-durumdalığını arttıracağını düşünmemekte ama 
onlara sahip olmanın kişiyi ahlâki olarak daha iyi bir kişi yapacağını düşünmektedir. Bu 
kişinin korkak bir insanla tanıştığını ve onun için üzüldüğünü varsayalım. Bu durumda, 
Aristotelesçi erdemlere düşkün kişi, korkak kişiye üzüldüğünde, Hooker’ın testine 
göre aslında korkak kişinin iyi-durumdalığında bir eksikliği düşünür. Ama örnekteki 
Aristotelesçi erdemlere düşkün kişi, korkak kişinin iyi-durumdalığındaki bir eksikliğe 
üzülmemekte, ahlâki erdem için önemli gördüğü şeylere sahip olmadığı için üzülmek-
tedir. Dolayısıyla Feldman’a göre, bu örnekten görülebileceği gibi Sempati Testi her 
durumda, zihnimizde iyi-durumdalığı diğer değerlerden ayırmakta başarılı olabilen bir 
test değildir. Feldman, bu sorundan kaçınmak için, biri için üzgün olmanın iki farklı 
yolu arasında bir ayrım yapılabileceğini belirtir. Bazı durumlarda, bir kişi için, onun 
iyi-durumdalığını azaltan bir eksiklik nedeniyle üzgün oluruz. Buna “refah yokluğuna 
yönelik sempati” (lost welfare sympathy) denirse, bu durumda Feldman’a göre, refahın, 
bir kişinin sahip olmadığı bir şeyi düşündüğümüzde refah yokluğuna yönelik sempati 
hissettiğimiz bir tür kişisel değer olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Feldman’a göre böyle 
bir öneri makul olabilirse de o, bir iyi-durumdalık testi olarak onu değersiz kılacak 
apaçık bir döngüselliğe sahiptir. Zaten önceden iyi-durumdalık kavramı hakkında açık 
bir kavrayışımız olmadan, bu testi kullanmamız mümkün değildir.23

Bir başka test, “Beşik Testi”dir (Crib Test).24 O, bir dizi filozof tarafından tartışıl-
mış ve savunulmuştur. Burada sempati yerine sevgiye, önemsemeye (care) odaklanılır. 
Test, iyi-durumdalığın, sevgi dolu bir ebeveynin, beşiğinde yeni doğmuş masum 
bebeklerine bakıp onun “iyi bir hayat”ı olacağını umduğunda zihninde olan bir değer 

22 Brad Hooker, “Does Moral Virtue Constitute a Benefit to the Agent?”, How	Should	One	Live?	Essays	
on the Virtues içinde, ed. Roger Crisp, Oxford: Oxford University Press, 1998, s. 149-150.

23 Feldman, What Is This Thing Called Happiness?, s. 163-164.
24 Feldman, What Is This Thing Called Happiness?, s. 164. Test ilk olarak Feldman tarafından ortaya 

konulmuş görünür: Fred Feldman, “On the Advantages of Cooperativeness”, Midwest	Studies	In	Phi-
losophy, Volume 13, Issue 1, 1988, s. 308. Öte yandan o daha sonra bu testin problematik olduğunu 
düşünmüştür.
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türü olduğunu ileri sürer. Buradaki düşünce, sevgi dolu ebeveynin çocuğu için “iyi bir 
hayat”ı düşündüğünde, onun iyi-durumdalığı bakımından yüksek bir hayatı düşündü-
ğüdür.25 Böyle bir yaklaşım, Stephen Darwall’ın iyi-durumdalığı, sevme, önemsemeyle 
ilişkilendirmesinde görülür.26

Öte yandan Feldman –daha önceden kendisinin de benimsediği– bu testin de 
yetersiz olduğunu ileri sürer. Bebeğinin iyi bir hayatı olması için dua eden sevgi dolu 
koyu dindar bir ebeveyn hayal edelim; bu ebeveynin duasını dile getirirken, çocuğu-
nun büyüdüğünü ve bir aziz olduğunu varsaydığını hayal edelim. Bu ebeveyn bebeği 
için “iyi hayat”ı düşündüğünde, o, bebeğinin gelecekteki iyi-durumdalığı hakkında 
düşünmemekte, onun gelecekteki erdem düzeyi hakkında düşünmektedir. Böylece, 
Feldman’a göre Beşik Testi de her durumda, zihnimizde iyi-durumdalığı diğer değer-
lerden ayırmakta başarılı olabilen bir test değildir.27

Feldman, iyi-durumdalık28 kavramını, onunla yakından bağlantılı ama ayrı olduğu 
kavramlardan ayırt etmenin en iyi yolunun “nirengi” (triangulation) yoluyla olaca-
ğını düşünür. Bununla kastettiği, onun bağlantılı olduğu diğer kavramlarla önemli 
bağlantılarını betimleyerek kavramın yerini saptama sürecidir. Feldman bunun bir 
tanımlama olmadığını, ama bu yöntemin kavramın zihnimizdeki yerini saptamakta 
yardımcı olabileceğini belirtir.

Feldman’a göre iyi-durumdalık kavramı bir dizi kavramla bağlantılıdır. En sıkı 
bağlantılı olduğu kavramlar “zarar” (harm) ve “menfaat”tir (benefit). Bunun dışında 
onun bağlantılı olduğu diğer bazı kavramlar “yarara-yönelik-bilgelik/basiret” (pruden-
ce), “fedakârlık” (self-sacrifice) ve “hayırseverlik” (benevolence) gibi erdem kavram-
larıdır. Diğer bazı kavramlar “sevgi” (love), “bencillik” (selfishness) ve “özgecilik” 
(altruism) gibi duygusal durumlardır. Ve son olarak iyi-durumdalık, “yardımseverlik” 
(beneficence), “zarar-vermezlik” (non-maleficence) ve “minnettarlık” (gratitude) gibi 
“prima facie” ödevlerle ilişkilidir.

Feldman’a göre zarar kavramının sağlam, tatmin edici bir kavrayışına sahipsek, bu 
kavrayışı iyi-durumdalık kavramını açıklamak için bir dayanak olarak kullanabiliriz. 
Ona göre iyi-durumdalık, eğer biri zarar gördüyse, bundan olumsuz etkilenecek türde 
bir değerdir. Öte yandan burada bir döngüsellikten kaçınmak için zarar tanımımızda 
iyi-durumdalığı kullanmamamız gerekir. Eğer zarar kavramını tanımlarken, “zarar, iyi-
durumdalığa olumsuz etki eden bir şeydir.” vb. gibi bir tanım yaparak iyi-durumdalık 
kavramını kullanırsak, o zaman onun belirttiği gibi bir döngüselliğe düşmüş oluruz. 
Benzer şekilde, iyi-durumdalık kavramını belirlememizin başka bir yolu da menfaat 

25 Feldman, What Is This Thing Called Happiness?, s. 164.
26 Stephen Darwall, Welfare and Rational Care, Princeton: Princeton University Press, 2002, s. 4-14.
27 Feldman, What Is This Thing Called Happiness?, s. 164.
28 Feldman “refah” (welfare) terimini kullansa da, hem o terimlerin aynı anlama geldiğini belirttiğinden 

hem de incelememizde aynı kavramı kullanmak bakımından “iyi-durumdalık” terimini kullanacağız.
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kavramını kullanmaktır. Ona göre bir kişinin iyi-durumdalık düzeyinin, kişi menfaat 
elde ettiğinde olumlu etkilenen şey olduğunu söyleyebiliriz.

Feldman belirtilen diğer kavramların da iyi-durumdalıkla ilişkilerini inceler ve 
sonunda, iyi-durumdalığın bir tanımını vermez ama birçoğumuzun refah kavramına 
zaten sahip olduğumuzu belirterek iyi-durumdalığın belirtilen kavramlarla ilişkisi ne-
deniyle daha büyük bir kavramsal şemaya nasıl oturduğunu göstererek yerini belirler. 
Ona göre iyi-durumdalık, bir kişi zarar gördüğünde azalan; bir kişiye yarar sağladı-
ğımızda artan; biri kendi kişisel-çıkarını bencilce artırmaya çalıştığında, kendinde 
arttırma arayışında olduğu; özgeci ya da yardımsever kişinin başkalarında arttırmaya 
çalıştığı; “yararını-düşünen/basiretli” (prudent) kişinin nihai olarak kendinde en çoğa 
çıkartmayı çalıştığı; birinin hayatının kalitesi ya da onun yaşanmaya değer bir hayata 
sahip olup olamayacağı hakkında endişelendiğimizde aklımızda olabilen; sevdiğimizde 
ya da ilgilendiğimizde geliştirmek için endişelendiğimiz bir tür değerdir.29

Belirtilenler dışında iyi-durumdalığın nasıl belirlenebileceği, tanımlanabileceği 
konusunda felsefe tarihinde birçok görüş ileri sürülmüştür. Bunların neler olduğunun 
incelenmesi başlı başına bir inceleme konusudur. Burada, bunların neler olduğuyla 
ilgili bir sınıflandırma yapan Zimmerman’ın sınıflandırmasını belirtmekle yetineceğiz. 
Zimmerman, felsefi literatürde iyi-durumdalıkla ilgili altı farklı grup açıklama olduğunu 
ileri sürer ve onları adlandırarak şöyle ifade eder: (A) “inanç açıklaması”na (belief 
account) göre, P, X’in iyi olduğuna inanmakta ise, X, P için iyidir; (B) “olumlu-tutum 
açıklaması”na (pro-attitude account) göre, P, X’i onaylıyorsa, X, P için iyidir; (C) 
“aidiyet açıklaması”na (ownership account) göre, X iyi ve P’ye aitse, X, P için iyidir; 
(D) “menfaat açıklaması”na (benefit account) göre, X, P’ye menfaat sağlıyorsa, X, P 
için iyidir; (E) “sınırlı olumlu-tutum açıklaması”na (constrained pro-attitude account) 
göre, P hem bilgi hem de rasyonellik yönünden ideal bir durumdayken X’i onaylıyorsa, 
X, P için iyidir; (F) “deontik/ödevle-ilgili açıklama”ya (deontic account) göre, P’nin 
X’i onaylamak için bir nedeni varsa, X, P için iyidir.30

Belirtilmeye çalışılan problemler, iyi-durumdalık kavramının kendisine odaklanır-
lar. Öte yandan felsefeciler, kavramın kendisiyle ilgili tartışmalardan çok daha fazla, 
neyin iyi-durumdalık olduğunu tartışmışlardır. Dolayısıyla iyi-durumdalıkla ilgili bir 
başka temel problem, neyin bireyin menfaatine olması açısından iyi bir hayat olduğu-
dur. Bu problemle ilgili felsefe tarihinde birçok teori bulunmaktadır. İyi-durumdalık 
teorilerinin en iyi bilinen sınıflandırması Derek Parfit tarafından yapılmıştır. Parfit, 
biri için en iyi olanın, kişinin en fazla menfaatine olanın ya da kişinin hayatını onun 
için iyiye götürenin ne olduğu sorusunu sorarak, bu sorunun cevabıyla ilgili üç tür 

29 Feldman, What Is This Thing Called Happiness?, s. 165-168.
30 Michael J. Zimmerman, “Understanding What’s Good for Us”, Ethical Theory and Moral Practice, 12 

(4), 2009, s. 429-430. Zimmerman, bu görüşlerin farklı tanımlarını da belirtir ve irdeler. Biz sadece bir 
tanımını belirttik.
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teorinin bulunduğunu belirtmiştir. Ona göre, her birinin farklı versiyonları bulunan 
bu teoriler, biri için en iyi olanın ona en fazla mutluluk veren olduğunu ileri süren 
“Hazcı Teori” (Hedonistic Theory); biri için en iyi olanın, hayatı boyunca onun arzu-
larını tatmin etmesi olduğunu iddia eden “Arzu-Tatmini Teorisi” (Desire-Fulfilment 
Theory) ve bizler için bazı belirli –birinin kabiliyetlerini geliştirmesi, bilgi, gerçek 
güzelliğin farkındalığı vb. gibi– iyi ve –sadistçe haz, aldanıyor olmak, özgürlüğün ya 
da saygınlığın kaybı vb. gibi– kötü şeylerin olduğunu savunan “Nesnel Liste Teorisi”dir 
(Objective List Theory).31

Haybron, Parfit’in sınıflandırmasına “Sahici mutluluk teorileri” (Authentic hap-
piness theories) ve “Eudaimonistik teoriler” (Eudaimonistic theories) gibi iki teori 
grubu ekleyerek beşli bir sınıflandırma ortaya koyar. Çok kısa ve genel olarak, sahici 
mutluluk teorileri, iyi-durumdalığın, bireyin sahici olarak mutlu olması olduğunu 
ileri sürerlerken, Eudaimonistik teoriler, bireyin iyi-durumdalığının, onun “doğasını-
gerçekleştirme”sinden (nature-fulfillment) meydana geldiğini iddia eder.32

Neyin iyi-durumdalık olduğuyla yakından bağlantılı başka bir temel problem de 
iyi-durumdalığın iyi hayat içerisindeki yeridir. İyi-durumdalığı iyi hayatın bir bileşeni 
olarak düşünürsek, onun diğer bileşenlerle ilişkisi nedir? Bu bileşenler, bir başka deyişle 
değerler arası bir çatışma durumu mümkün müdür? Mümkünse böyle bir durumda 
hangi bileşen ya da değer öncelikli olmalıdır?

Belirtildiği gibi birçok felsefeci, iyi hayatla ilgili ahlâki olarak iyi hayat, faydalı 
hayat, güzel hayat ya da iyi-durumdalık hayatı gibi kavramsal ayrımlar yapmışlardır. 
Bu kavramsal ayrımların yapılmasının, kavramsal tartışma açısından önemli olduğu 
iddia edilebilirse de, kavramsal ayrımın normatif bir ayrımı zorunlu olarak beraberinde 
getirmediğini de belirtmek gerekir. Kavramsal olarak ayrılabilir olsalar da özsel ya da 
normatif olarak bu tür hayatların birbirinden ayrı olup olmadığı vb. gibi sorular tartış-
maya açıktır. Antikçağ etikleri iyi-durumdalıkla ahlâklı olarak doğru olanı birbirine 
bağlarken, daha sonraki etiklerde bu iki değer genellikle çatışan değerler olarak görülür. 
Haybron’un belirttiği gibi, tüm kayda değer etik görüşler, iyi hayatın hem ahlâkı hem 
iyi-durumdalığı ve belki de estetik ve diğer değerleri de gerektirdiğini benimseseler 
ve iyi-durumdalık ile ahlâklı olmanın ikisinin de iyi bir şey olduğunu kabul etseler 
de bunların birbiriyle olan ilişkisi konusunda ayrılırlar. Örneğin Kant, Aristoteles’le, 
iyi hayatın, hem ahlâkı hem de iyi-durumdalığı içerdiğinde anlaşsa, her iki değeri de 
aranmaya değer görse de, o, Aristoteles’ten farklı olarak, bunları ayırır ve iyi hayatın, 
sıklıkla çatışan yönleri olarak görür. Böylece, Kant, Faydacılarla ve bugünkü sağduyu 
görüşüyle birlikte, ahlâki olarak kötü insanların da bazen iyi-durumda olabilmesine 
izin verir.33

31 Derek Parfit, Reasons and Persons, Oxford: Oxford University Press, 1984, s. 2-3, 492-493.
32 Haybron, a.g.e., s. 33-36. 
33 Haybron, The Pursuit of Unhappiness, s. 36.
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İyi-durumdalıkla ilgili bir başka temel problemi çok kısaca belirterek yazımıza son 
vereceğiz. Bu, iyi-durumdalık ölçülebilir midir, eğer ölçülebilir ise o nasıl ölçülebilir, 
iyi-durumdalık düzeyleri karşılaştırılabilir mi vb. gibi soruları içeren, iyi-durumdalığın 
hesaplanması problemidir. Feldman, şu an evrensel olarak kararlaştırılmış bir skala 
olmasa da, iyi-durumdalık düzeylerinin sayılarla temsil edilebileceğini; olumlu ya 
da yüksek iyi-durumdalığı belirlemek için artı değerleri, olumsuz ya da düşük iyi-
durumdalığı belirtmek için negatif sayıları kullanabileceğimizi ileri sürer.34 Problemi 
sadece iyi-durumdalık bakımından değil iyi hayat bakımından daha geniş çerçevede 
düşünmek de mümkündür. Bu durumda, bir hayatın değeri hesaplanabilir mi, eğer 
hesaplanabilir ise nasıl hesaplanabilir ve hayatlar arasında değer bakımından bir kar-
şılaştırma yapılabilir mi gibi sorular gündeme gelecektir.

Sonuç

Özetle, özellikle ahlâk felsefi içerisinde önemli bir yeri olan iyi-durumdalıkla 
ilgili birçok problem ve bu problemlere yönelik birçok görüş bulunmaktadır. Bu bağ-
lamda, bu problemlerin içerdiği, “iyi-durumdalık” kavramının anlamlı olup olmadığı, 
“iyi-durumdalık” diye ayrı bir kavramın olup olmadığı, varsa ve anlamlıysa onun 
diğer kavramlardan nasıl ayrılabileceği ve tanımlanabileceği, neyin iyi-durumdalık 
olduğu, iyi-durumdalığın iyi hayat içerisindeki rolü, iyi-durumdalığın hesaplanıp 
hesaplanamayacağı, hesaplanabiliyorsa nasıl hesaplanabileceği gibi sorular konuyla 
ilgili felsefecileri meşgul eden temel sorular gibi görünmektedir.
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DEDEKIND’DE SAYININ TEMELLENDİRİLMESİ
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DEDEKIND’S FOUNDATION OF NUMBER

ÖZ
Dedekind mantıksal bir zeminden yola çıkarak görüye başvurmaksızın sayıyı 
temellendirmek ister. Bu anlayışı uyarınca hem irrasyonel sayıları aritmetiksel 
bir zeminde açıklar hem de sayılar için aksiyomatik bir çerçeve ortaya koyar. 
Mantığa yönelik bu vurgusunun yanı sıra Dedekind sayıların insan zihninin öz-
gür yaratımı olduklarını da dile getirir. Dedekind açısından zihin sayma edimi 
aracılığıyla düşünmenin ve şeyler arasındaki bağıntıların olanağını ortaya koyar. 
Bu makalede Dedekind’in görüye karşı olmasına rağmen sayıya yönelik aksiyo-
matik kavrayışının gerisinde Kantçı bir bağlam olduğu ileri sürülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Dedekind, sayı, süreklilik, görü, zihin. 

ABSTRACT
Even Dedekind considers himself as a mathematician adhered to logical principles 
his understanding of number is related with “free creation”. For Dedekind “free 
creation” is an act of mind, which produces counting and numbers. So foundation 
of number depends on free creation of mind. How is it possible then being against 
intuition and appealing to mind? In order to understand what might Dedekind 
thought we scrutinize Dedekind’s understanding of irrational numbers and his 
axiomatization of natural numbers. It will argued that even though Dedekind is 
against intuition his foundation of number depends on Kantian perspective. 
Keywords: Dedekind, number, continuity, intuition, mind.
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Bilindiği üzere 19. yüzyıl matematiğin temellerinin sorgulandığı ve matematikte 
ortaya çıkan felsefi sorunların derinlemesine ele alındığı bir dönemdir. Bolzano, Hil-
bert, Cantor, Weierstrass, Frege gibi isimler matematiği felsefi soruşturmanın odağına 
yerleştirir. Bu filozof-matematikçilerle birlikte anılması gereken bir başka büyük isim 
Richard Dedekind’dir (1833-1916). Öyle ki Dedekind öldüğünde arkadaşı Edmund 
Landau şunları yazar: “Richard Dedekind yalnızca büyük bir matematikçi değildi, 
matematik tarihinin, geçmişte ve şimdi en büyüklerinden biridir.”1 Dedekind özel-
likle sayıların doğası ve anlamı konusunda matematiğe önemli katkılar sunmuştur. 
Matematiğin gizemli nesneleri olarak görülen irrasyonel sayıları, rasyonel sayılar 
içinde tanımlamış ve sayıyı aksiyomatik bir temelde ortaya koymuştur. Bunun yanısıra 
cebrin gelişiminde büyük yarar sağlamış, halka, cisim, grup, ideal olmak üzere temel 
konularını geliştirmiştir.

Bu makale kapsamında ise Dedekind’in iki önemli çalışması olan Süreklilik ve 
İrrasyonel Sayılar (Stetigkeit und irrational Zahlen) (1872) ve Sayılar Nedir ve Ne 
Olmalıdır? (Was Sind und Was Sollen die Zahlen?) (1888) çerçevesinde onun sayıyı 
nasıl temellendirdiğini ele alacağız. Dedekind’i matematiğin yanı sıra matematik 
felsefesi bağlamında öne çıkaran yan ise aritmetiği kendi deyişiyle “saf aritmetiksel” 
bir temelde kalarak temellendirme çabasıdır. Bu istek, Kant’la birlikte matematiğin 
temellerine yerleştirilen görüye karşı bir meydan okuma anlamına gelir. Buna karşın 
çalışmamızda öne sürdüğümüz sav Dedekind’in sayılar için şaşmaz ve kesin bir temel 
aramış olmasına karşın, sayıların insanın özgür yaratımı olduğunu ileri sürmesiyle 
Kantçı bir bağlamda kaldığıdır. Bu savımızı temellendirmek adına Dedekind’in sürek-
lilik, irrasyonel sayılar ve doğal sayı anlayışı konu ardından görü karşıtlığını ve sayının 
zeminine koyduğu sayıların zihnin özgür yaratımları olduğu düşüncesini ele alacağız.

İrrasyonel Sayılar

Dedekind’in sayılar konusunda yaptığı önemli katkılardan biri irrasyonel sayılar 
konusundadır. Bilindiği üzere irrasyonel sayılar ondalık kısmı düzensiz olarak değişen 
sayılardır. Örneğin π, e, √2, √3 birer irrasyonel sayıdır. Bu tür sayıların ne oldukları, nasıl 
tanımlanabilecekleri Antikçağ’dan Dedekind’e kadar sürmüş bir sorundur. Yunanlar 
“alogoi”, eş deyişle akıldışı ya da ölçülemez büyüklüklerin farkındadır. Bu tür büyük-
lükleri konu eden sayılar matematikte önemli bir belirsizliğe ve güvensizliğe yol açar. 
Bu bağlamda irrasyonellikle ilgili ilk atıflar Pythagorasçılığa yapılsa da sorunun mate-
matiksel zeminde belirgin olarak ele alınması Euklides’te (MÖ ~325, ~265) bulunur. 
Euklides, Öğeler’in V. kitabında orantıyı konu eder. Genellikle Knidoslu Eudoksos’a 
(MÖ 408-355) dayandırılan bu bölümün V. tanımında sürekli büyüklükler ile ayrık 

1  Eric Temple Bell, Men of Mathematics, New York: Simon and Schuster, 1937, s. 570.
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büyüklükler tartışması yürütülür. Buna göre bazı orantılar aritmetik yolla sayısal olarak 
dile getirilirken, bazıları ise yalnızca geometrik yolla gösterilir. Yalnızca geometrik 
yolla gösterilebilen sayılar irrasyonel olarak değerlendirilir. Modern döneme gelindi-
ğinde irrasyonel sayılar Newton ve Leibniz eliyle sonsuz küçüklüklerle ilişkilendirilir.

En geniş tanımıyla ölçebilme kuramı olan kalkülüsle ilgili çalışmalar yürüttüğü 
sırada Dedekind, irrasyonel sayılar kuramının geliştirilmeye gereksinimi olduğunu 
fark eder. Uzun yüzyıllar boyu süren bu sorunu Dedekind 1872 yılında Süreklilik ve 
İrrasyonel Sayılar çalışmasıyla çözme denemesinde bulunur. Dedekind’in yapmaya 
çalıştığı irrasyonel sayıların açık, şaşmaz ve anlaşılır biçimde rasyonel sayılardan 
türetilebileceğini göstermektir. Böylece “analizin”2 aritmetikleştirilebileceğini düşü-
nür. Söz konusu amaç uğruna Dedekind irrasyonel sayılar için “kesim” (Schnitt, cut) 
düşüncesini geliştirir.

Süreklilik ve Kesim

Dedekind, sürekli büyüklüklerle ilgili olan diferansiyel kalkülüs için saf aritme-
tiksel ve bütünüyle şaşmaz (völlig strenge) bir zemin arar.3 Ancak Dedekind açısın-
dan böylesi sürekliliklerin hiçbir yerde açıklaması verilmemiştir. Oysa aritmetikte 
kanıtlamalarda sürekli büyüklüklerin kesin bir belirlenimine gerek duyulur. Özellikle 
diferansiyel kalkülüste kullanılan kanıtlar için şaşmaz bir süreklilik kavrayışı yerine 
geometri aracılığıyla ileri sürülen kavramlar kullanılır. Geometrik kavramların zemini 
görüdür. İşte bu yüzden Dedekind’in “analizi” aritmetikleştirme çabası süreklilikle 
ilgili görü temelli geometrik yaklaşımları engellemeye yöneliktir. Sürekliliği ve onunla 
bağlantılı olarak irrasyonel sayıları saf aritmetiksel tanım aracılığıyla elde etmek ister.

Dedekind, Süreklilik ve İrrasyonel Sayılar makalesinde çıkış noktası olarak ras-
yonel sayı dizgesiyle bir doğru üzerindeki noktaları karşılaştırır. Bu karşılaştırma 
sırasında Dedekind’e eşlik eden sorular şunlardır: Doğru üzerindeki her bir noktayı 
gösterebilmek için rasyonel sayılar yeterli midir? Başka deyişle doğru üzerinde rasyonel 
sayıların karşılık gelmediği noktalar bulunur mu? Böylesi noktaların varlığı gösteri-
lebilirse rasyonel sayıların da kesintili olduğu ve sürekliliği bulunmadığı anlaşılır. 
Geleneksel yaklaşımda bu sonuca görü üzerinden ulaşılır. Örneğin dönemin bir başka 
önemli matematikçisi olan Rudolf Lipschitz (1832-1903) Dedekind’e yazdığı mektupta 
sürekliliğin apaçık olduğunu ve kimsenin bir doğruyu kesintili olarak kavrayamaya-

2 Analiz, matematikteki, sürekli değişimleri, diferansiyel hesapları, sonsuz serileri ve limiti inceleyen 
alandır.

3 Bkz. Richard Dedekind, “Stetigkeit und irrationale Zahlen”, Gesammelte mathematische Werke III, 
Braunscweig: Druck und Verlag von Friedr, Viewes&Sohn, 1932, s. 316.
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cağını öne sürer.4 Buna karşılık Dedekind ise en azından iki kişinin; kendisinin ve 
Cantor’un süreksiz doğruları kavrayabildiğini belirtir. Doğrular sürekli görülemez ya 
da görmeyiz fakat sürekliliği doğrulara yükleriz. “Bu bakımdan” Dedekind sürekliliği 
doğruyu yüklenen bir aksiyom olarak benimserken, süreksizliği kesim yoluyla kanıtlar. 
Şimdi Dedekind’in “süreksizliği nasıl kanıtladığını gösterebiliriz”.

Varsayalım ki rasyonel sayılar şu koşulları sağlamak üzere L ve R olmak üzere 
iki kümeye bölünsün.

1. her sayı ya L ya da R kümesinin üyesi olsun,
2. her küme en az bir üye içersin,
3. L’nin herhangi bir üyesi R’nin herhangi bir üyesinden küçük olsun.
Bu koşullar altında öyle bir X sayısı bulunur ki, ondan küçük tüm sayılar L’nin 

üyesi ve ondan büyük tüm sayılar R’nin üyesidir. Dolayısıyla L’nin üyesi olan her sayı, 
R’nin üyesi olan her sayıdan küçüktür. X’in kendisi her iki kümeye de üye olabilir. 
İşte Dedekind böyle bir X’i kesim olarak nitelendirir. 

Bundan sonra Dedekind bir rasyonel sayıya karşılık gelmeyen her “kesim” bir 
irrasyonel sayı tanımlar. Sözgelimi rasyonel sayılar, kareleri 3’ten küçük olan sayıları 
içeren {x : x2 < 3} L kümesi ve kareleri 3’ten büyük olan sayıları içeren {x : x2 > 3} R 
kümesi olmak üzere iki kümeye bölünebilir. L ve R’nin her ikisi de düzgün tanımlanmış 
(well-defined) ve her rasyonel sayı ya L ya da R’nin birinde bulunur. Bütün L’lerden 
ve R’lerden küçüktür. Bu bağlamda L ve R’yi bölen rasyonel sayıların kümesinin bir 
“kesimi” düşünülebilir. Dedekind şöyle der: “Rasyonel sayı aracılığıyla üretilmeyen 
bir kesimin olduğu her durumda, bütünüyle bu kesim aracılığıyla tanımlanan yeni bir 
X irrasyonel sayısı oluşturulur. Bu irrasyonel sayımın kesime karşılık geldiğini ya da 
onun bu kesimi oluşturduğunu söyleyeceğiz.”5 Rasyonel sayılar aracılığıyla üretilme-
yen sonsuz sayıda kesim bulunur. Dolayısıyla rasyonel sayılar süreksizlik taşır ve bu 
yalnızca aritmetiksel temelde ortaya konur.

Doğal Sayılar

Anlaşılacağı üzere Dedekind irrasyonel sayıları, küme kuramsal yordamlar yoluyla 
rasyonel sayılardan türetir. Bunun yanısıra Nachlass’ında pozitif ve negatif tamsayıların 
doğal sayı çiftleri biçiminde, rasyonel sayıların ise tam sayı çiftleri olarak düzenlene-
bileceğini vurgular.6 Şu durumda sayının temellendirilmesi açısından sorun rasyonel 

4 Bkz. Steven Shapiro, Philosophy of Mathematics: Structure and Ontology, New York: Oxford Univer-
sity Press, 1997, s. 171.

5 Bkz. Dedekind, “Stetigkeit und irrationale Zahlen”, s. 328.
6 Bkz. Erich Reck, Dedekind’s Contributions to the Foundations of Mathematics, http://plato.stanford.

edu/entries/dedekind-foundations/, çevrimiçi (20.01.2016).
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sayıların nasıl kurulduğuyla ilgilidir. Dedekind, rasyonel sayıların da küme kuramsal 
yöntemlerle doğal sayılardan türetilebileceğini belirtir. Bu bakımdan temellendirme 
arayışımız doğal sayılara geri gider. Peki doğal sayılar nasıl “oluşturulur”? Doğal sa-
yıların insan düşüncesinde kendiliğinden ortaya çıktıklarını varsayabilir miyiz? Yoksa 
geride duran daha basit öğelere ayrıştırılabilirler mi? Tam bu noktada 1888 yılında 
Dedekind’in kaleme aldığı Sayılar Nedir ve Ne Olmalıdır?7 doğal sayıları mantığa 
indirgemeyi amaçlar. Dedekind’in tasarladığı biçimiyle mantıkta en temel öğeler “şey” 
(Ding), “küme”8 (System) ve “fonksiyon”dur (Abbildung, transformation). Bunlar in-
san düşüncesinin her alanında geçerli temel öğelerdir. Burada dikkat edilmesi gereken 
nokta bu öğelerin daha temelde duran başka mantıksal öğelerden türetilememesidir. 

7 Eserin içeriğini şöyle özetleyebiliriz:
a Çalışmanın ilk üç bölümünde Dedekind genel küme kuramından söz eder. (Dedekind kümelere 

“sistem”ler diyerek gönderim yapar.) Bu üç bölümde küme kuramının bazı ilkelerinden söz eder.
a  Bir S sistemi elemanlarınca tam olarak belirlenir.
a  İki sistem ancak ve ancak aynı elemanlara sahipse denktir.
a  Alt kümeler, küme üyeliği yoluyla tanımlanır: A ∍ S ancak ve ancak A’nın her elemanı S’nin de elema-

nıysa. 
a  A, B, C, … vb. sistemlerin birleşimi      (AB, C,…)
a  Dedekind kesişimi      (AB, C,…) ile gösterir. 
a  Dedekind çalışmasının §2’de eşleştirmeyi 
a  §3’de birebir eşleştirmeyi ele alır. 
a  §4-6 arasında Dedekind doğal sayıları tanımlamak için küme kuramına dayalı görüşler ileri sürer. 

Burada Dedekind bir Ø eşleştirmesi için zincirleme tanımı vererek başlar.
a  Eğer Ø altında K kümesinin görüntüsü K’nın bir alt kümesi ise K, Ø’ya zincirdir.
a  Dedekind daha sonra sonsuz bir kümenin var olduğunu kanıtlamaya çalışır. Bu tartışmalı bir kanıttır 

ve pek çok yazar bunu bir aksiyom olarak varsayar.
a  Çalışmanın 1-20. bölümü genel küme kuramı hakkındadır. Kümelerin denkliği kaplamlılık üzerinden 

tanımlanır. Daha sonra alt küme ve öz altküme tanımları verilir. Bunlardan sonra bileşim ve kesişim 
tanımlanır.

a  Çalışmanın 21-25. bölümünde bir kümede fonksiyonu ya da transformasyonu tanımlar. Bunun yanısı-
ra fonksiyonların oluşumunu anlatır ve özelliklerini anlatır. 

a  Çalışmanın 26-35. bölümünde bire-bir fonksiyonları anlatır. Kümelerin benzerliğini anlatarak, iki 
küme arasında bire-bir bağıntıyı açıklar.

a  Çalışmanın 36-63. bölümü zincir hakkındadır. Ø:S→S fonksiyonu verilsin. Dedekind zinciri S’nin A 
alt kümesinin kendi kendisine eşleyen olarak Ø tanımlar:  Ø (A) = A. Zincirlerle ilgili tüm gerekli özel-
likleri açıkladıktan sonra zincirler için matematiksel tümevarım ilkesini kanıtlar.

a  Çalışmanın 64-70. bölümünde Dedekind sonsuz kümeler tanımını verir. Sonsuz ve sonlu kümeler için 
teoremler sunar.

a  Çalışmanın 71-80. bölümünde basit sonsuz küme tanımlanır. 
a  Çalışmanın 81-118. bölümünde belirli bir N basit sonsuz kümesi ve bir Ø ardışık fonksiyon varsayılır 

ve N’nin üyeleri sayılar olarak adlandırılır.
a  Çalışmanın 119-123. bölümünde N’nin bir altkümesinin içerdiği en büyük üyeye göre sonlu ya da 

basit sonsuz olduğunu anlatır. 
a  Çalışmanın 124-131. bölümünde tümevarım yoluyla tanımın değer alanı doğal sayılar olan fonksiyon-

lar oluşturmak için geçerli olduğu gösterilir.
8 Dedekind kullandığı “system” terimi yerine anlaşılabilirlik açısından “küme” terimini kullanmayı seç-

tik.
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Zeminde olmak bakımından yalındırlar ancak ilk elden ne oldukları belirgin değildir, 
bu yüzden Dedekind onları açıklar. 

Dedekind için “düşüncelerimizdeki her nesne bir şeydir.”9 Küme –Dedekind’in 
deyişiyle sistem– ise farklı şeylerin ortak bir ilgi içinde zihinde (Geist) birleştirilme-
sinden oluşur.10 Tıpkı şeyler gibi kümeler de düşüncemizin nesnesidir. Dolayısıyla 
küme, kümelerin kümesi olarak da düşünülebilmeye izin verir. İki kümenin aynılığı 
üyelerinin aynı olmasına dayanır. Bunların yanı sıra Dedekind bir S kümesinin üyesi 
olan bir a’nın, a’nın kendisi ile aynı olmadığını da belirtir. Şey ve kümenin ardından 
Dedekind fonksiyonu şöyle tanımlar: “Bir Ø fonksiyonu bir S kümesinde/sisteminde 
bir yasadır, öyle ki S’nin her üyesi s’ye bir değeri atar ve buna s’nin görüntüsü (Bild) 
adı verilir. Bir başka deyişle , Ø, s’yi Ø (s)’ye eşler.”11 

Dedekind bu noktadan sonra sayıları kendisinin açık kıldığı bu öğeler yoluyla 
türetmek ister. Bu türetim sonsuz kümelerin göz önünde tutulmasını içermek durumun-
dadır. Dedekind “düşünceme konu edilebilecek tüm şeylerin toplamını”nın12 sonsuz 
bir küme olduğunu belirtir. Dedekind, “düşünce dünyasında” (Gedankenwelt) şeylerin 
sonsuzca tasarımlarının sağlandığını varsayar. Şöyle demektedir: “Düşünce dünyam 
eş deyişle tüm şeylerin toplamı S, düşüncemin nesnesi olabilen şeyler sonsuzdur. Eğer 
s, S’nin bir üyesini gösterirse düşüncesi s´ dür öyle ki düşüncemin nesnesi olabilen s, 
S’nin kendisinin de üyesidir.”13 Dedekind S düşünce dünyasının kendi içini eşleyen 
bir Ø fonksiyonu bulunduğunu varsayar. Her s düşünce nesnesini Ø (s)’ye farklı bir 
nesne olarak alır. Bu durumu, s üyesinin Ø  (s) fonksiyonu olarak alır. Dedekind’e göre 
Ø birebir örtendir ve Ø’nin değer alanı, S’nin özel bir bölümüdür. Kendi biricik “ben”i 
(meine eigenes Ich) S’ye aittir. Fakat her Ø (s)’den farklıdır. Bir sistem/küme ne zaman 
birebirse fakat kendi üzerine bir fonksiyon değilse, sonsuzdur. 

Bu kümeyi yukarıda andığımız üç temel öğe ve tanımlanabilir alt küme, birleşme, 
kesişme vb. kavrayışlarını kullanarak tanımlar. Tanımı şöyledir: “Şeylerin bir küme-
si, kendi özalt kümesiyle bire bir eşleşebiliyorsa böyle bir küme sonsuz kümedir.”14 
Dedekind daha sonra basit sonsuzluk kavrayışına geçer.

Basit sonsuzluk kavrayışının anlaşılması Dedekind’in “zincir” (Kette, chain) adını 
verdiği kavrayışı gerektirir. Zincir, bir küme üyesini içeren ve kendi öz altkümelerine 
Ø ile eşleşen tüm kümelerin en küçük kesişimidir. Örneğin ∂ zincirin küme üyesi ol-
sun, Ø ise verilen üyenin sonuna ‘\’ ekleyen eşleme olsun. ∂’yı ve kümedeki herhangi 

9 Richard Dedekind, “Was sind und was sollen die Zahlen?”, Gesammelte mathematische Werke III, 
Braunscweig: Druck und Verlag von Friedr. Viewes&Sohn, 1932, s. 344. Dedekind şeyleri küçük 
harflerle gösterir.

10 Dedekind, “Was sind und was sollen die Zahlen?”, s. 344.
11 Dedekind, “Was sind und was sollen die Zahlen?”, s. 348.
12 Dedekind, “Was sind und was sollen die Zahlen?”, s. 357.
13 Dedekind, “Was sind und was sollen die Zahlen?”, s. 357.
14 Dedekind, “Was sind und was sollen die Zahlen?”, s. 357.
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bir s üyesi için Ø (s)’yi içeren tüm kümeleri göz önünde tutalım. Bu durum {‘∂’, ‘∂\’, 
‘∂\\’, ∂\\\’,...} içeren bazı kümelerdir. Tüm bu kümelerin kesişimi S={‘∂’, ‘∂\’, ‘∂\\’, 
∂\\\’,...} ∂’nın bir zinciridir. Buradan Dedekind S’nin kendi öz altkümesine {‘∂\’, ‘∂\\’, 
∂\\\’,...} 1-1 eşlemesine eşlendiğinden dolayı S’nin sonsuz olduğunu ileri sürer. Diğer 
bir deyişle Ø altında ∂’nın bir zinciri olduğundan basit sonsuzdur.

Basit sonsuzluk kavrayışı şu dört koşulda ortaya çıkar:
Bir S kümesi ve S’nin bir N alt kümesi olsun. Bu N kümesinin eğer S’de bir f 

fonksiyonu varsa ve N’nin 1 elemanı şu koşulları sağlarsa basit sonsuzdur:
1. f, N’yi kendine eşler.
2. N, S içinde f altında {1}’in zinciridir. 
3. 1, f altında N’nin bir kümesi değildir.
4. f bire birdir.
Bu aksiyomlar doğal sayılar için Peano aksiyomlarının15 türevi olarak görülür. 

Herhangi bir basit sonsuzluk ilk üye olarak 1, ikinci üye f(1) olarak, üçüncü f(f(1))’den 
olarak vb. sürer.

Görü Karşıtlığı ve Mantıkçılık

Girişte belirttiğimiz üzere Dedekind’in sayıyı temellendirmek için görüye başvur-
maması önemli bir noktadır. Görüye başvurmadığı gibi aritmetiksel işlemlerde görünün 
kullanılmasına da karşı çıkar çünkü Dedekind matematikte geometrik görüye dayanan 
kanıtlamaları bilimsellikten uzak olarak görür. Ona göre örneğin diferansiyel hesabında 
kullanılan geometrik kavramlar hiçbir zaman saf aritmetik yolla ortaya konulmamıştır.16 

Dedekind yukarında konu ettiğimiz rasyonel sayıların “kesiminden” söz ederken 
bu sayıların bir başka özelliğinin ise iki yöne sonsuzca uzanan bir boyutlu düzgün-
düzenlenmiş bir alan oluşturmak olduğunu belirtir.17 Ardından tamı tamına şu sözleri 
dile getirir: “Fakat burada geçen ‘uzanan’ terimi geometriden alınmış olup yukarıda 
andığımız saf aritmetiksel temellere uygun düşmemektedir.”18 Aynı eserde şu tümceler 

15 Peano, aritmetiği biçimsel, tümdengelimsel ve aksiyomatik bir yapıda kurmak için aşağıdaki aksiyom-
ları verir:

a 1. 0 bir sayıdır.
a  2. Herhangi bir sayının ardılı başka bir sayıdır.
a  3. Ancak ve ancak ardışıkları eşit olan sayılar eşittir.
a 4. 0 hiçbir sayının ardılı değildir.
a  0’a ait bir özellik, herhangi bir sayıya ait olduğunda onu izleyen sayıya da aitse, tüm sayılara aittir.
16 Bkz. Dedekind, “Stetigkeit und irrationale Zahlen”, s. 316.
17 Dedekind, “Stetigkeit und irrationale Zahlen”, s. 318.
18 Dedekind, “Stetigkeit und irrationale Zahlen”, s. 318.
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de geçer: “Aritmetiğin (cebir ve analizin) mantığın bir parçası olduğunu söylediğimde 
demek istediğim sayı-kavramını, uzay ve zaman görülerinden ve kavrayışlarından bü-
tünüyle bağımsız olarak gördüğüm ve düşünce yasalarından dolaysızca kaynaklandığı 
düşündüğümdür.”19 Bu vurgusu ile Dedekind aritmetiği deneysel ya da görüye dayalı 
bir temel yerine mantıksal bir zeminde kurguladığını açıkça ortaya koymaktadır. Ben-
zer biçimde “Sayıbilimi yalnızca saf mantıksal işlemler ile oluşturulabilir.”20 sözleri 
de onundur. Mantığa ilişkin bu vurgusu Dedekind’i Frege ve Russell’ın mantıkçılık 
çizgisine yaklaştırır görünür. 

Dedekind’in kendisi de bu yakınlığa Sayılar Nedir ve Ne Olmalıdır?’ın ikinci 
baskısına yazdığı önsözde Frege’ye ilişkin şunları söyleyerek dikkat çeker: “Çalışmamın 
basılmasından bir yıl sonra G. Frege’nin 1884 yılında yayımlanan Aritmetiğin Temelleri 
adlı eseriyle tanıştım. Her ne kadar, çalışmada anlatılan sayının özü benimkinden farklı 
olsa da özellikle §79 belirgin olarak benim 44. tanımımla çok yakınlık gösteriyor.”21 
Frege söz konusu bölümde doğal sayılar serisinde her sayıdan sonra onu izleyen bir 
başka sayal sayı olduğunu belirtir. Bunu “n ile sonlanan doğal sayılar serisinin üyesi”22 
kavramı ile açıklar.23 Dedekind ise ilgili bölümde bir kümenin zincirlenmesinden söz 
ederek sayıların ardışıklığını açıklar. Dedekind bu benzerlik kurma çabasına karşın 
Frege, Grundgesetze’in önsözünde, Dedekind’in sayıyı temellendirme çabasından söz 
ettikten sonra sözünü şöyle sürdürür: “Bay Dedekind, tıpkı benim gibi sayı kuramının 
mantığın bir parçası olduğu görüşünde. Ne var ki, çalışması görüşünün onaylanmasını 
sağlamıyor çünkü ‘sistem’ ve ‘bir şeye ait başka şey’ deyişleri mantıkta alışıldık değil 
ve mantıksal kavrayışlara indirgenemiyor.”24 Gerçekten de Frege özelikle gerisinde 
Begriffsschrift gibi bir eserin olması nedeniyle mantıksal varsayımlarını keskin kılar-
ken aynı keskinlik Dedekind’de bulunmaz. Yine de, Dedekind’in Zermelo ve Peano 
aksiyomlarını türetilmesine katkısı büyüktür. İki mantıkçılık arasında bir başka fark 
Frege’nin sayının temeli olarak sayal sayıları (Anzahl, cardinal numbers) görmesine 
karşın, Dedekind’in sıral sayıları (ordinal numbers) gömesidir. Dedekind Sayılar Nedir 
ve Ne Olmalıdır?’da aksiyomatik türetimini ortaya koyduğu sayıları “doğal sayılar 
ya da sıral sayılar ya da basit sayılar”25 olarak niteler. Dedekind’e göre sayal sayılar, 
sıral sayıların bir kullanımıdır.26

19 Dedekind, “Was sind und was sollen die Zahlen?”, s. 336.
20 Dedekind, “Was sind und was sollen die Zahlen?”, s. 337.
21 Dedekind, “Was sind und was sollen die Zahlen?”, s. 342.
22 Gottlob Frege, Aritmetiğin Temelleri, çev. Bülent Gözkân, İstanbul: YKY, 2007, s. 173.
23 Frege yine bu bölümde Begriffsschrift’e atıfla bir seride birbirini izlemeyi şöyle açıklar: “‘Eğer x’in 

bağıntısında olduğu her nesne F kavramının altına düşüyorsa ve eğer d, F kavramının altına düştüğün-
de, d ne olursa olsun, d’nin bağıntısında olduğu her nesnenin F kavramının altına düştüğü sonucu tü-
mel olarak çıkıyorsa, F kavramı ne olursa olsun, y, F kavramının altına düşer’ tümcesiyle ‘y, –serisinde 
x’i izler’ ve ‘x, –serisinde y’den önce gelir’ tümcelerinin gönderimi aynıdır.” 

24  Gottlob Frege, Grundgesetze der Arithmetik, Hildesheim: G. Olms, 1998, s. viii.
25  Dedekind, “Was sind und was sollen die Zahlen?”, s. 359-360.
26  Dedekind, Gesammelte Werke III, s. 489.
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Sayılar ve Zihin

Yukarıda dikkat çektiğimiz üzere Dedekind sayıyı aksiyomatik bir zeminde 
ele alır. Ne var ki basit sonsuzluk kavrayışı çerçevesinde sunulan bu zemin sayıyı 
temellendirmek için son nokta değildir. Mantığı temele koyan basit sonsuzluk kav-
rayışının yanı sıra Dedekind, sayı ile insan zihni arasında güçlü bir bağ kurar. Ona 
göre “sayılar insan ruhunun özgür yaratımlarıdır (frei Schöpfung).”27 Dedekind’in 
kurduğu bu ilgi tek seferlik gelişigüzel bir yaklaşımın sonucu olarak düşünülemez 
çünkü Dedekind farklı pek çok eserinde aynı vurguyu yapmaktadır. Sözgelimi 
Herbert Mehrtens, “Richard Dedekind: İnsan ve Sayılar” adlı makalesinin girişinde 
Dedekind’den şunları aktarır: “Richard Dedekind’in Nachlass’ın şu küçük not bu-
lunmuş: İnsan zihninin [Geist] şimdiye kadar yaşamı kolaylaştırmak için meydana 
getirdiği tüm yardımcı araçlarda yani düşünmenin oluştuğu çaba içinde, sayı kavramı 
kadar hiçbir şey insanın içsel doğasıyla ayrılmaz ve önemli biçimde bağlı değildir. 
Biricik nesnesi bu kavram olan aritmetik çoktan bitimsiz genişleyen bir bilim oldu 
ve hiç kuşku yok ki sonraki gelişmelerinin de sınırı olmayacak. Aynı bitimsizlik 
uygulanmasında da bulunur çünkü düşünen her insan, açıkça farkında olmasa bile, 
bir sayı-insanıdır (Zahlen-Mensch) ve aritmetikçidir.”28 Görüldüğü üzere Dedekind 
burada da sayının insanın içsel doğasına bağlı olduğunu bildirerek zihninin yaratımı 
olduğunu yinelemektedir. Benzer biçimde Dedekind, Heinrich Weber’e yazdığı bir 
mektupta da “sayıdan kümenin kendisini değil fakat zihnin [Geist] meydana getir-
diği yeni bir şey anladığını”29 belirtir ve ekler “muhteşem bir türüz ve hiç kuşkusuz 
yalnızca cisimsel şeylerde değil tinsel şeylerde de yaratıcı bir gücümüz var”.

Şu durumda yukarıda belirttiğimiz sayının basit sonsuz bir sistemde tanımlanması 
ile insan zihninin yaratımı olması arasında nasıl bir ilgi bulunduğunu sorabiliriz? Bu 
sorunun yanıtını Dedekind’in Hans Keferstein’la mektuplaşmasını esas alarak ya-
nıtlayabiliriz.30 Dedekind, 1 sayısının tanımını vermemesinden yakınan Keferstein’a 
şunları yazar: “1 sayısını hiçbir belirsizlik olmadan sayı dizisinin temel üyesi olarak 
tanımlıyorum.” O hâlde Dedekind açısından sayılar, dizideki yerlere karşılık gelir ve 
zihin sayıları basit sonsuzluk kavrayışıyla işaret edilen yerlere karşılık gelecek biçimde 
oluşturur. Zihnin bunu yaparken en temel edimi saymadır. Saymanın aritmetik için 
önemini ve gerekliliğini Dedekind şu sözlerle anlatır: “Bütün aritmetiği zorunlu ya 
da en azından doğal en basit aritmetiksel edim olan saymanın sonucu olarak görüyo-
rum. Saymanın kendisi, her biri hemen bir öncekiyle tanımlanan sonsuz tam sayıların 
dizisinin ardışık oluşturulmasıdır. En basit edim daha önce oluşturulan bireyden ardı 

27  Dedekind, “Was sind und was sollen die Zahlen?”, s. 359-360.
28  Herbert Mehrtens, “Richard Dedekind: Der Mensch und die Zahlen”, Abhandlungen der Braunschwe-

igischen Wissenschaftlichen Gesellschaft, 33, 1982, s. 19.
29  Dedekind, Gesammelte Werke III, s. 489.
30  Shapiro, Philosophy of Mathematics: Structure and Ontology, s. 174.
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olan yenisinin oluşturulmasıdır. Sayıların bu zinciri insan zihni için çok yararlı bir 
araç olarak kendisini oluşturur. Bu zincir, aritmetiğin dört temel işleminin tanıtımıyla 
elde edilen tüketilemez zenginlikte yasaları gösterir. Toplama, yukarıda anılan en basit 
edimin tek bir edimde keyfince tekrarın kombinasyonudur. Toplamadan, çarpma ortaya 
çıkar. Bu işlemlerin tersi çıkarma ve bölmedir. Toplama ve çarpma yapma her zaman 
olanaklı iken bölme ve çıkarma sınırlıdır.”31 Saymanın ne olduğuna gelince “Bir yığını 
ya da belli sayıda şeyleri sayarken ne yapıldığını yakından incelersek zihnin şeyleri, 
şeylerle ilişkilendirme, bir şeyi başka bir şeye karşılık getirme, bir şeyi başka bir şey 
ile tasarlama yetisi olduğunu görürüz. Bu yeti olmadan düşünme olanaklı olmazdı.”32 
Öyle görünmektedir ki, sayma edimi aracılığıyla zihin kurucu bir işlev görmektedir. Bu 
işlev yalnızca matematiğe değil tüm bilme süreçlerine katılır. Dedekind bu bağlamda 
şöyle demektedir: “Sayılar, şeyler arasındaki ayrımları daha kolay ve daha keskin 
anlamaya yarar.”33

Çalışmamızın savı olarak ortaya koyduğumuz mantıkçılığına karşın Dedekind’in 
Kantçı çizgiye yakın bir yerde durması onun zihne yaptığı yukarıdaki vurgu ile ilgilidir. 
Dedekind ilkin sayıların diğer tüm kavramlara önceliği olduğunu söyler ardından tüm 
fizik dünya ile ilgili kavramları da sayılara dayandırır dahası uzay ve zaman kavrayış-
larının sayıdan türetildiğini ileri sürer. Öyleyse Dedekind’in öngörüsü zihnin sayma 
edimini kurucu bir işlev olarak düşünmektedir. Özellikle sayma ediminin düşünme için 
de önkoşul olması onun kendi vurgusu ile “zihnin temel bir yetisi” (die Fähigkeit des 
Geistes) olması anlamına gelir. Burada söz konusu olan ‘yeti’ Kantçı felsefede bilgi 
için kurucu temeldir. Bilindiği üzere Kant, duyarlık, imgelem, anlama yetisi ve akılla 
bilginin öğelerini kurar. Kuşkusuz Dedekind bir Kantçı değildir. Hatta görüye karşı 
olması açısından Kant’ın karşısında yer aldığını da yukarıda birkaç kez vurguladık. 
Yine de Kant’ın bilgiyi olanaklı kılan bir zemin olarak bilme yetilerini ortaya koyması 
ile Dedekind’in saymaya ve sayılara verdiği kuruculuğun aynı bağlamda yer aldığını 
söylemek mümkündür. Nasıl Kant bilginin ve matematiğin olanağını bilme yetileri 
zemininde ele almışsa Dedekind de zihnin özgür yaratımı olarak tanımladığı sayma 
ile ele alır. Bir şeyin başka bir şeyle bağının kurabilmesini saymaya dayandırması ve 
şeyin düşünmeye nesne edilen her şey olması saymanın kuruculuk bakımdan zeminde 
oluşuna işaret eder. Yukarıda andığımız fonksiyon düşüncesinin eş deyişle bir Ø (s)’nin 
bir s üyesine karşılık gelmesi de aynı çerçevede düşünülmelidir. Demek ki sayma, 
tüm çeşitliliğini karşılayacak biçimde düşünmeye olanak sağlayan bir araçtır. Kant 
ile Dedekind arasında yakınlık kuran David Charles McCarthy Dedekind’in “düşünce 
dünyası” ile Kant’ın nihai tümlüğü arasında paralellik kurar.34 McCarthy her iki filo-

31 Dedekind, “Stetigkeit und irrationale Zahlen”, s. 316.
32 Dedekind, “Was sind und was sollen die Zahlen?”, s. 335.
33 Dedekind, “Was sind und was sollen die Zahlen?”, s. 336.
34 Charles David McCarthy, “The Mysteries of Richard Dedekind”, From Dedekind to Gödel, ed. Jaakko 

Hintikka, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1995, s. 72.
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zofun da akıl yürütmenin koşullarını ortaya koyduklarını belirtir. 
O hâlde tüm söylediklerimiz ışığında Dedekind’in mantıkçılığının gerisinde, genel 

olarak tüm bilgiyi, özel olarak matematiği olanaklı kılan saymanın transendental bir 
zemin olarak iş gördüğünü söyleyebiliriz.
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PLATON’UN ADALET ANLAYIŞI

Güvenç Şar*

PLATO’S UNDERSTANDING OF JUSTICE

ÖZ
Adalet, adillik, dürüstlük her zaman güncelliğini koruyan bir soru ya da sorun ol-
muştur. Bu sorunun Batı felsefesi içindeki köklerine bakmak yanıt bulmada bize 
birtakım olanaklar sağlayacaktır. Çalışmamızda öncelikle adalet sözcüğünün 
Eski Yunan mitolojisindeki köklerine de değinerek Eski Yunan düşünmesinde ne 
anlama geldiği üzerinde durulmaktadır. Daha sonra ise adalet sorununu kendisi-
ne iş edinen Platon’un yaklaşımı ele alınmıştır. Platon’da adaletin (δικαιοσύνη 
[dikaiosynē]) nasıl ele alındığı ve özellikle de Devlet diyaloğu bağlamında ada-
letin (δικαιοσύνη [dikaiosynē]) nasıl tanımlandığı ortaya konmuştur. Son ola-
rak Platon’un söz konusu yanıtları ve tanımları değerlendirilmiştir
Anahtar Kelimeler: Platon, adalet, mutluluk, mitoloji, Eski Yunan düşünmesi.

ABSTRACT
Justice, fairness and honesty have always been a question or a problem up to 
this time. To look at the roots of this problem in Western philosophy will give 
us some possibilities with regard to finding some solutions. In this article, firstly 
it has been paid attention to what the word justice means in Ancient Greek 
thinking by also mentioning the roots of this word in Ancient Greek mythology. 
After this, Plato’s approach to the problem of justice was discussed. It has been 
shown that how justice (δικαιοσύνη [dikaiosynē]) was discussed in Plato, and 
how it was defined especially in the context of his Republic dialogue. Lastly, 
Plato’s answers and definitions were evaluated.
Keywords: Plato, justice, happiness, mythology, Ancient Greek thinking.
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Adalet, herkesin talep ettiği ama arz etmediği/etmek istemediği bir mal gibi. 
Adaleti herkes talep ediyor, herkes adaletsizliğe uğradığını düşünüyor. İnsanlar hem 
diğer insanlarla olan kişisel ilişkilerinde hem de devletle, toplumla olan ilişkilerinde 
adalet bekliyorlar. Bu beklentinin karşılanmaması öfke, hayal kırıklığı vb. duygula-
rın oluşmasına neden oluyor. İşte bütün insanların yaşamında kaçınılmaz bir etkide 
bulunan adaletin ne olduğu üzerinde düşünmek istiyoruz. Bunu yaparken de felsefi 
düşüncenin başlangıcına, Eski Yunan’a bakmak istiyoruz. Adalet düşüncesinin felse-
fenin başlangıcında nasıl ele alındığını görmek adaletin ne olduğu konusunda bize bir 
fikir vermesini umuyoruz. Bu konuda ağırlık noktasını adalet konusunun felsefi bir 
sorun olarak işleyen Platon üzerinden ilerleyeceğiz.

Eski Yunan’da adalete karşılık olarak kullanılan sözcük δίκη [dikē] sözcüğüdür. 
δίκη [dikē] sözcüğü öncelikle Eski Yunan mitolojisiyle ilgilidir, çünkü δίκη [dikē] Eski 
Yunan’da adalet tanrıçasıdır. δίκη [dikē] Themis ile Zeus’un kızıdır. Burada hemen 
belirtmek gerekir ki Themis de adaletin, yasanın tanrıçasıdır: “Themis (adil düzen), 
Yunan tanrıçası, Heisodos’a göre kadın titanlardan biri… Sonradan adaletin simgesi 
olur.”1 Pek çok sanat yapıtında elinde teraziyle tasvir edilen de Themis’tir. Themis’in 
Zeus’tan olan üç çocuğu Moiralar, üç çocuğu da Horalar olarak bilinir. Themis’in 
çocukları olan Horalardan biri de δίκη [dikē]’dir. Horalar değişmez, evrensel düzeni 
sağlayan tanrısal varlıklardır: “Hora’lar doğada düzeni simgeleyen üç tanrıçadır. Hora, 
Latince saat anlamına gelen ‘hora’ ile bir tutulduğu için adları ‘Saatler’ diye çevrilir. 
Bu çeviri hem doğru hem yanlıştır, çünkü bu tanrısal varlıklar bir ölçü, bir düzeni 
yansıtmakla zaman ölçülerini de içerir, ama etkileri bu insansal kavramları çok aşar.”2 
Horaların isimleri şöyledir: Eunomia, Eirene ve Dike:

Sonra ışık saçan Themis’le evlendi Zeus,
bu tanrıçadan doğdu Horalar:
Eunomia, Dike ve bereketli Eirene
ki korurlar insanların ekip biçtiklerini.
Ve Moiralar, akıllı Zeus’un çok saydığı
Klotho, Lakhesls ve Atropos
ki onlar verir yalnız İnsanlara
mutlu ya da mutsuz yaşama paylarını.3

1 M. C. Howatson, Oxford Antikçağ Sözlüğü, çev. Faruk Ersöz, 1. Baskı, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2013, 
s. 927. Azra Erhat da Themis hakkında şunları söyler: “Themis, kanundur, kuraldır, yasanın ta kendisi-
dir. Ama gelip geçici yasa değil, tanrılar dünyasında da, insanlar dünyasında da değişmez, evrensel ve 
ölümsüz doğa yasasıdır.” Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, 5. Baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi, Yayınları, 
1993, s. 282. Ayrıca bkz. Pierre Grimal, Mitoloji Sözlüğü Yunan ve Roma, çev. Sevgi Tamgüç, 1. Baskı, 
İstanbul: Kabalcı Yayınları, 1997, s. 762.

2 Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, s. 146.
3 Hesiod, “Theogony”, Theogony, Works and Days, Testimonia, çev. Glenn W. Most, Loeb Classical 

Library, London: Harvard University Press, 2006, s. 901.
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Horalardan Eunomia “iyi yasalarla kurulmuş bir toplum düzenini simgeler”,4 
barış anlamına gelen Eirene ise “insanlara bereket ve mutluluk” sağlar.5 Dike ise 
insanlar arasındaki adaletin sağlayıcısıdır. Bu bakımdan insanların dünyasında, in-
sanların yaşamında adalet tanrıçası Dike daha çok yer etmiştir. Eski Yunanca adalet 
(δίκη [dikē]), yargıç (δικαστής [dikastēs]), mahkeme (δικαστήριον [dikastērion]) 
vb. sözcükler anlaşıldığı üzere adalet tanrıçası olan δίκη [dikē] sözcüğü ile bağlan-
tılı ve bu sözcükten türemişlerdir. Horalardan biri olan Δίκη [Dikē] düzeni sağlama 
görevini Erinysler aracılığıyla yapar. Öç tanrıçaları olan Erinysler suç işleyenlerin, 
özellikle de kan dökenlerin peşlerine düşerler. Yeri gelmişken bu konuda Herakleitos 
bir fragmanında şöyle der: “Adalet tanrıçası nasıl olsa yalanlar uyduranları ve yalancı 
şahitleri yakalayacaktır.”6 Herakleitos’un bir başka fragmanına göre ise sadece insanlar 
değil kozmolojik varlıklar da karşılarında Dike’yi bulabilmektedir. “Çünkü Güneş 
ölçülerini aşamayacaktır; eğer aşarsa Adalet’in [Dikê] yardımcıları olan İntikam Tan-
rıçaları [Erinyes] onu bulacaklardır.”7 δίκη [dikē], Eski Yunanlılarda başlangıçta bu 
öç alma anlayışına uygun bir biçimde işliyordu: “Atina’da cezaya standart yaklaşım 
kinci ve caydırıcı idi ve şehrin hatipleri tarafından kullanılan söz dağarcığı da bunu 
yansıtıyordu.”8 

Adalet tanrıçası olan Δίκη [Dikē]’nin mitolojideki yerini Heisodos’un İşler ve 
Günler adlı yapıtında buluruz:

Bir kız vardır, Zeus’un kızı, adı Dike,
Olympos’lu tanrılar sayarlar, severler onu.
Biri saygısızlık etmesin ona haksızlık edip, 
Hemen gider oturur dizleri dibine,
Babası Zeus’un, Kronosoğlunun, 
Ve dert yanar ona, insanları haksızlığından.9 

δίκη [dikē]’nin mitolojideki yerine değindikten sonra şimdi de onun Eski Yunan 
felsefesindeki yerine de bakmaya başlayalım. Δίκη [Dikē]’nin “felsefi bağlamda ilk 
kullanımı”nı10 Anaksimandros’un bir fragmanında buluruz;

<ἀρχὴν> .... εἴρηκε <τῶν ὄντων τὸ ἄπειρον .... ἐξ ὧν δὲ ἡ γένεσίς ἐστι τοῖς οὖσι, καὶ 
τὴν φθορὰν εἰς ταῦτα γίνεσθαι κατὰ τὸ χρεών· διδόναι γὰρ αὐτὰ δίκην καὶ τίσιν 

4 Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, s. 146.
5 Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, s. 146.
6 Herakleitos, Fragmanlar. Testimonia. Fragmenta. Imitationes, çev. Güvenç Şar-Erdal Yıldız, 1. Baskı, 

İstanbul: Dergâh Yayınları, 2016, B28.
7 Herakleitos, Fragmanlar. Testimonia. Fragmenta. Imitationes, B98.
8 Danielle S. Allen, Platon Neden Yazdı?, çev. Ayşe Batur, 1. Baskı, İstanbul: İletişim yayınları, 2011, s. 

178.
9 Heisodos, “İşler ve Günler”, Hesiodos Eseri ve Kaynakları, çev. Sabahattin Eyüboğlu-Azra Erhat, 

Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1977, s. 256.
10 Francis E. Peters, Antik Yunan Felsefe Terimleri Sözlüğü, çev. ve haz. Hakkı Hünler, 1. Baskı, İstanbul: 

Pradigma Yayınları, 2004, s. 72.
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ἀλλήλοις τῆς ἀδικίας κατὰ τὴν τοῦ χρόνου τάξιν.> 
<arkhēn> .... eirēke <tōn ontōn to apeiron ... eks hōn de hē genesis esti tois ousi, kai tēn 
pthoran eis tauta ginesthai kata to khreōn; didonai gar auta dikēn kai tisin allēlois tēs 
adikias kata tēn tou khronou taksin .>
<ilke> .... diyor <varolanların apeiron’u ... şeyler nelerden meydana gelmişse, yok oluşları 
da oraya olmalıdır; zamanın düzenine uygun olarak onların ceza vermesi ve karşılıklı 
yargılanması gerekir.>11

Anaksimandros burada oluş ve bozuluş sırasında varolanların birbirlerinin sınırını 
ihlal etmelerinden bahseder. Burada sınır derken insanların birbirlerine çektikleri somut 
sınırlar değil, varolanların oluş ve bozuluşa göre bir değişim gerçekleşirken sınırlar 
ve bu sınırların ihlal edilmeleri kastedilir. Anaksimandros’un burada δίκη [dikē] söz-
cüğünü kullanımı ise şöyledir: “didonai dikēn” yani ceza vermek.

Anaksimandros’un δίκη [dikē] sözcüğünü felsefi bağlamında kullanmaya başlayan 
ilk felsefecidir, Platon ise δίκη [dikē]’yi, δικαιοσύνη [dikaiosynē]’yi felsefi bir soru/
sorun olarak ele alan ilk felsefecidir. Şimdi de Platon’un δίκη [dikē] sözcüğünü hangi 
kullanım bağlamlarıyla işlediğine bakalım. Öncelikle yukarda belirttiğimiz gibi δίκη 
[dikē] sözcüğünden mitolojik yaklaşımda bir öç alma, hınç olarak bahsediliyordu. 
Platon’un ise δίκη [dikē]’ye yaklaşımı bu biçimde değildi. Platon öç almak ya da 
kindar bir tutum benimsemek yerine insanların suç işlemekten vazgeçeceği toplumsal 
bir yapıyı öngörüyordu: “Cezanın ıslah edici ve eğitici biçimlerini tanımlamak için 
kolazein (ıslah etmek) fiilini kullandı.”12 δίκη [dikē] sözcüğünün anlamı adalet tanrı-
çasından gelmekle birlikte sadece “adalet” ile sınırlı kalmayan bir anlam ve kullanım 
çeşitliliği vardı: “töre, görenek, gelenek, örf, âdet, doğanın normal yolu, seyri; doğru, 
gerektiği gibi, doğru olarak; yargılama, yargı hüküm; yargılamayı yapmak için yasal 
hakların belirlenmesi; dava, mahkeme, duruşma; eylemin amacı ya da sonucu, tazminat, 
kefaret, ödeme, ceza, cezalandırma, zararın karşılanması/telafi edilmesi, intikam, öç; 
mahkemede sanık/zanlı.”13

Eski Yunan mitolojisi kaynaklı δίκη [dikē] sözcüğüyle birlikte adalet anlamın-
da kullanılan bir başka sözcük daha vardır: δικαιοσύνη [dikaiosynē]. δικαιοσύνη 
[dikaiosynē] sözcüğü için sözlüklerde şu karşılıkları buluruz: adalet, doğruluk, dürüst-
lük; insaf, hak, yasanın yerine getirilmesi, uygulanması; bir yargıcın işi.14 Hem δίκη 
[dikē] hem de δικαιοσύνη [dikaiosynē] sözcüklerinin adalet anlamına sahip olduğunu 
görüyoruz. Bunun nedeni elbette bundan 2500 sene önce kullanılan dildeki sözcüklerin 
çeşitliliği ve kullanım bağlamlarının bizim dilimizden farklı olmasıdır. Nitekim kimi 

11 Hermann Diels-Walther Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker Cilt I, 8. Baskı, Berlin: Weidmanns-
che Verlagsbuchhandlung, 1956, 12B1. 

12 Danielle S. Allen, Platon Neden Yazdı?, s. 179.
13 H. G. Liddell-R. Scott, A Greek-English Lexicon, 9. Baskı, Oxford: Clarendon Press, 1996.
14 H. G. Liddell-R. Scott, A Greek-English Lexicon; Güler Çelgin, Eski Yunanca-Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 

İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2011. 
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sözcüklerin Eski Yunancada bulunmadığını görebiliyoruz.15 
Konumuz bağlamında ele aldığımız Platon’un yapıtlarında hem δίκη [dikē] hem 

de δικαιοσύνη [dikaiosynē] sözcüklerinin kullanıldıklarını görüyoruz. Söz konusu 
sözcükler elbette farklı diyaloglarda farklı ya da aynı anlamda kullanılmıştır. Örneğin 
δίκη [dikē] sözcüğü Platon’un Phaidon, Euthyphron gibi diyaloglarında mahkeme, 
duruşma anlamlarında kullanılırken; δικαιοσύνη [dikaiosynē] sözcüğü ise Platon’un 
çeşitli diyaloglarında adalet, doğruluk, dürüstlük anlamlarında kullanılmıştır. Söz konusu 
sözcükler Platon’un çeşitli diyaloglarında başka başka anlamlara sahip olabildiğinden 
kullanım bağlamlarını göz önüne alarak değerlendirme yapmak gerekmektedir. Biz 
de bunu göz önünde bulundurup Platon’un diyaloglarındaki kullanım bağlamlarına 
göre δίκη [dikē] ve δικαιοσύνη [dikaiosynē] sözcüklerini değerlendirerek Platon’un 
adalet anlayışını ortaya koyup tartışmayı deneyeceğiz. Fakat önce Platon’un özellikle 
δικαιοσύνη [dikaiosynē] sözcüğünü nasıl ele aldığını değerlendiren bir yoruma baka-
lım: “Platon’un ‘adalet (dikaiosyne)’ derken kastettiği, bizim aklımızı meşgul eden o 
soyut kurallar ve politikalar değildir. ‘İyi hayat’tır kastettiği, hepimizin iyi bir şekilde 
yaşamımızı sağlayacak yoldan başa bir şey değildir adalet.”16 

Platon’un adaleti nasıl tanımladığı ya da adaletten ne anladığı konusundan 
önce adaletin Platon’un düşünmesinin neresinde olduğuna bakacağız. Her ne ka-
dar Platon’un farklı diyaloglarında adaletin yeri ile ilgili olarak küçük de olsa birta-
kım ayrımlar bulunsa da genel bir bakış elde edebiliriz. Platon, yapıtlarında adaleti 
(δικαιοσύνη [dikaiosynē]) ölçülülük (σωφροσύνη [sōphrosynē]) ile birlikte anıp17 
adalet (δικαιοσύνη [dikaiosynē]) ve ölçülülüğü (σωφροσύνη [sōphrosynē]) birer er-
dem olarak değerlendirmekte ve diğer erdemlerin önüne koymaktadır.18 Platon Phaidon 
diyaloğunda ruhlardan bahsederken ruhların en mutlularının ve en iyi yere gidecek olan-
ların ölçülülük (σωφροσύνη [sōphrosynē]) ve adalete (δικαιοσύνη [dikaiosynē]) göre 
eylemde bulunanlar olduğunu söyler.19 Platon ölçülülüğü (σωφροσύνη [sōphrosynē]) 
ve adalet (δικαιοσύνη [dikaiosynē])’i bir erdem ya da erdemin parçaları olduğunu diğer 
diyaloglarında ifade etmekle birlikte Phaidon diyaloğunda ölçülülüğü (σωφροσύνη 

15 Heidegger Eski Yunancada “din” sözcüğünün bulunmadığını ileri sürer, konuyla ilgili olarak bkz. 
Martin Heidegger, Heraklit Gesamtausgabe 15, 3. Baskı, Franfurt am Main: Vittoria Klostermann 
Verlag, 1994, s. 13; ayrıca bkz. Howatson, Oxford Antikçağ Sözlüğü.

16 Robert C. Solomon, Adalet Tutkusu, çev. Ertuğ Altınay, 1. Baskı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2004, s. 
45.

17 Platon’un sahte olduğu düşünülen ve Türkçeye “Rakipler” başlığıyla çevrilen diyaloğunda Platon 
Delphoi tapınağındaki kendini bil veciz ifadenin ölçülü olmak (σωφροσύνη) ve adaletli/doğru olmak 
(δικαιοσύνη [dikaiosynē]) anlamına geldiğini düşünür. Plato, “The Lovers”, Charmides, Alcibiades 
1, Alcibiades 2, Hipparchus, The Lovers, Theages, Minos, Epinomis, çev. W. R. M. Lamb, Loeb Clas-
sical Library, London: Harvard University Press, 1927, 138a.

18 Platon’da erdemlerin birbirlerine bağlılığı ile ilgili derleyici bir çalışma için bkz. Daniel Devereux, 
“The Unity of the Virtues”, A Companion to Plato, ed. Hugh H. Benson, 1. Baskı, Massachusetts: 
Blackwell Publishing, 2006, s. 325-340.

19 Platon, Phaidon/Ruh Üzerine, çev. Nazile Kalaycı, 1. Baskı, İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2012, 82b.
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[sōphrosynē]) ve adalet (δικαιοσύνη [dikaiosynē])’i toplumsal/halkçı (δημοτικός 
[dēmotikos]) ve politik erdemler olarak niteler.20 Benzer bir ifadeyi Platon’un Devlet 
diyaloğunda da buluruz; burada Platon ölçülülük (σωφροσύνη [sōphrosynē]) ve adalet 
(δικαιοσύνη [dikaiosynē])’i toplumsal/halkçı (δημοτικός [dēmotikos]) erdemlerden 
sayar.21

Platon ölçülülük (σωφροσύνη [sōphrosynē]) ve adaleti (δικαιοσύνη [dikaiosynē]) 
diyaloglarında erdem ile ilgisini kurarak sunarken Phaidros diyaloğunda bu ikisi için 
ruhlar için değerli şeyler (τίμια ψυχαῖς [timia psykhais]) ifadesini kullanır.22 Platon 
adaleti (δικαιοσύνη [dikaiosynē]) bir erdem olarak değerlendirirken onu ruh ile iliş-
kisiyle birlikte düşünür. Bu noktada Platon’un ruh ve beden konusunda düşüncelerine 
de bir bakmakta yarar var. Platon, ruh ve beden arasındaki kurduğu karşıtlıkta bedeni 
ruhun doğruya, hakikate ulaşmasına engel olarak görür: “… bir bedene sahip olduğumuz 
sürece ve ruhumuz böyle bir şeye karışmış olduğu için o hep arzuladığımız ve doğru 
adını verdiğimiz şeyi asla yeterince elde edemeyeceğiz.”23 Beden, ruha etki ederek 
ruhun doğruya, hakikate ulaşmasını engelleyen aşağılık bir şey olarak resmedilir Platon 
tarafından: “Çünkü beden beslenme gereksinimi yüzünden binlerce iş açar başımıza; 
yakalandığımız hastalıklar da hakikatin peşine düşmemize engel olur. Dahası içimizi 
isteklerle, arzularla, korkularla, türlü türlü hayal ve pek çok saçmalıkla doldurur.”24 
Platon, bedeni ruhun, onun içinde kapalı kalıp çıkamadığı bir hapishane gibi düşünür. 
Platon, ruh için bir yük olarak gördüğü bedene ilişkin şöyle bir benzetmede de bulunur: 
“… taşımakta olduğumuz, adına vücut dediğimiz ve kabuğuna yapışmış istiridye gibi 
içinde hapsolduğumuz bu yük.”25 

Platon’un bedeni ruh için kısıtlayıcı, engelleyici bir yük olarak görmesinin arkasın-
da Platon’un idealar kuramına uygun bir bakış vardır. Ruh da idealar gibi ölümsüz ve 
değişmezdir, beden ise ölümlüdür ve bozulur. Platon ruh ve beden arasındaki farklılığı 
en net biçimde Phaidon diyaloğunda gösterir: “‘Tanrısal’, ‘ölümsüz’, ‘düşünülür’, 
‘tekbiçimli’, ‘çözülmez’, ‘hep kendisiyle bir ve aynı kalır’ olana en çok benzeyen 
ruhtur; ‘insani’, ‘ölümlü’, ‘çokbiçimli’, ‘düşünülür olmayan’, ‘çözülür’, ‘kendisiyle 
asla aynı kalmayan’a en çok benzeyense bedendir.”26 

Platon’un ruh ve beden hakkındaki düşünceleri Platon’un adaleti nasıl değerlen-

20 Platon, Phaidon/Ruh Üzerine, 82b.
21 Plato, The Republic, Books 1-5, çev. Paul Shorey, Loeb Classical Library, London: Harvard University 

Press, 1937, 500d. Platon, adalet’i erdemlerden biri saymasına karşın kimi modern yorumcular Platon 
için tek erdem olarak adaleti kabul ettiğini ileri sürmüşlerdir: Platon “… adaleti kişisel bir erdem, iyi 
bir hayatı gösteren tek erdem olarak düşünmüştür.” Robert C. Solomon, Adalet Tutkusu, s. 24.

22 Platon, Phaidros, çev. Hamdi Akverdi, 3. Baskı, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1997, 
250b.

23 Platon, Phaidon/Ruh Üzerine, 66b.
24 Platon, Phaidon/Ruh Üzerine, 66bc.
25 Platon, Phaidros, 250c.
26 Platon, Phaidon/Ruh Üzerine, 80b.
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dirdiğini görmemiz açısında gereklidir.27 Çünkü Platon, adaleti sınıflandırırken ruha 
ait bir yapıda görmektedir.28 Gorgias diyaloğunda ruh ve beden için ayrı ayrı sanatlar 
belirler. Buna göre beden (σῶμα [sōma]) ile ilgili sanatlar beden eğitimi (γυμναστικός 
[gymnastikos]) ve hekimliktir (ἰατρικός [iatrikos]); ruh (ψυχή [psykhē]) ile ilgili sanat 
ise politikadır (πολιτικός [politikos]). Fakat Platon politika (πολιτικός [politikos]) 
sanatını da ikiye ayırır: Yasa koyma (νομοθετικός [nomothetikos]) ve adalet/yargı-
lama (δικαιοσύνη [dikaiosynē]). Platon, bunlardan yasa koymanın (νομοθετικός 
[nomothetikos]) beden ile ilgili sanatlardan beden eğitimine, adaletin/yargılamanın 
(δικαιοσύνη [dikaiosynē]) ise beden ile ilgili sanatlardan hekimliğe (ἰατρικός [iat-
rikos]) karşılık geldiğini düşünür.29 

             Ruh (ψυχή)     Beden (σῶμα)
     politika (πολιτικός)   
        
      beden eğitimi  hekimlik 
yasa koyma  adalet/yargılama  (γυμναστικός)   (ἰατρικός)
 (νομοθετικός) (δικαιοσύνη) 

Platon, ruh ve beden ile ilgili ya da onların sahip olması gereken sanatlara karşın 
onları bozan, onlara zarar veren sanatları da belirler: Beden eğitimi (γυμναστικός 
[gymnastikos]) için süslenme, hekimlik (ἰατρικός [iatrikos]) için aşçılık, yasa koy-
ma (νομοθετικός [nomothetikos]) için sofistlik/safsatacılık ve adalet/yargılama 
(δικαιοσύνη [dikaiosynē]) için ise retoriği (ῥητορικός [rhētorikos]) tespit eder.30 
Buradan yola çıkarak hemen bir durumu belirleyelim. Platon’un bu anlatımına göre 
politikayı ve politikaya ait olan yasa koyma (νομοθετικός [nomothetikos]) ve adaleti/
yargılamayı (δικαιοσύνη [dikaiosynē]) bozanlar sofistler olarak gözüküyor. Sofistler 
hem safsatacılık yaprak hem de retoriği kullanarak yasaların, adaletin ve yargılamanın 
bozulmasına neden oluyorlar. Çünkü sofistler mecliste olsun mahkemede olsun doğruyu, 
gerçeği, hakikati gözeterek konuşmuyorlar. Sofistler haklı çıkmak için, galip gelmek 

27 Platon’da “ruh”, adalet ile illişkisi içinde Devlet diyaloğunda da ele alınmıştır, buna dair derleyici bir 
çalışma için bkz. Hendrik Lorenz, “The Analysis of the Soul in Plato’s Republic”, The Blackwell Gui-
de to Plato’s Republic, ed. Gerasimos Santas, 1. Baskı, Massachusetts: Blackwell Publishing, 2006, s. 
146-165.

28 Platon’un adalet anlayışına dair bu bağlamı da kapsayan bir çalışma için bkz. David Keyt, “Plato on 
Justice”, A Companion to Plato, ed. Hugh H. Benson, 1. Baskı, Massachusetts: Blackwell Publishing, 
2006, s. 341-355.

29 Plato, “Gorgias”, Lysis, Symposium, Gorgias, çev. W. R. M. Lamb, Loeb Classical Library, London: 
Harvard University Press, 1961, 464bc.

30 Plato, “Gorgias”, 465c.
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için konuşuyorlar. Bu yüzden de Platon sofistleri politika ve adaleti bozan kişiler olarak 
görüyor. Platon, yapıtlarının çoğunda sofistleri ve retorik sanatını eleştirir. Bu eleştiri 
adaletin, yargının bozulmasına yönelik somut bir nedene dayanmakla birlikte Platon 
retorik sanatını gerçeği bulma yönünde bozucu, yıkıcı bir engel olarak görür: “Mah-
kemede, halk önünde ve dostlar arasında yapılan konuşma sanatını tümüyle kapsayıcı 
bir adla ‘kandırma sanatı’ diye niteleyebiliriz.”31 Platon diyaloglarında kandırmayı, 
aldatmayı yani gerçeğin gizlenmesini saklanmasını eleştirir. Buna göre konuşmalar 
gerçeği, doğruyu (ἀλήθεια [alētheia]) ortaya koymalıdır. Bunun için de bir hatibin şu 
özelliğe sahip olması gerekir Platon’a göre: “iyi ve güzel konuşmalar için konuşanların 
düşüncesinin doğruyu (ἀλήθεια [alētheia]) bilmesi gerekir.”32 Platon’un kendi felsefi 
anlayışına uygun olarak Eski Yunan’da mahkemelerin işleyiş şekline de itirazı vardı. 
Platon’un çoğunluğun düşüncesi ya da çoğunluğun yargısı doğrudur biçimindeki yargıya 
temelden itirazı vardır. Bir düşünceyi, yargıyı çoğunluk benimsiyor diye o düşünce 
ya da yargı doğru olamaz. Platon buna ilişkin itirazını diyaloglarında dile getirir: “İyi 
ama dostum, neden çoğunluğun görüşüne bu kadar önem verelim?”33 Herhangi bir 
konuda yargı için Platon bilgiye (ἐπιστήμη [epistēmē] bakılması gerektiğini düşünür: 
“Bu konuda bilgiye göre karar vermek gerekir, sayıya göre değil.”34 

Tekrar konumuza dönersek Platon ruh ile adalet arasında bir uygunluk olduğu-
nu düşünür. Platon’a göre ruhun düzeni ve düzgünlüğüne yasaya uygunluk ve yasa 
(νόμος [nomos]) adı verilir. Yasalara uygun davrandığında insan ölçülü (σωφροσύνη 
[sōphrosynē]) ve adaletli/doğru (δικαιοσύνη [dikaiosynē]) olur. Platon, Küçük Hippas 
diyaloğunda ise adaleti/doğruluğu (δικαιοσύνη [dikaiosynē]) bir güç (δύναμις [dy-
namis]) ya da bilim (ἐπιστήμη [epistēmē]) ya da her ikisi birden olduğunu belirtir.35 
Platon burada güçten bahsederken bu, ruhun (ψυχή [psykhē]) bir gücüdür, yani adalet 
ruhun bir gücüdür.36 Bütün bu aktarımlarımızdan da anlaşılacağı üzere adalet/doğruluk 
(δικαιοσύνη [dikaiosynē]) ruh ile bağlantılı olarak düşünülmelidir. Çünkü adalet de 
ruh gibi bozulmaz ve tanrısal özellikli olmalıdır. 

Peki, bütün bu belirlemelerden sonra Platon adaletin neden gerçekleşemediğini 
nasıl açıklıyor? Bu noktada artık adaletin tanımı sorunu ortaya çıkıyor. Platon adalet’in 

31 Platon, Sofist, çev. Ömer Naci Soykan, 1. Baskı, İstanbul: Ara Yayıncılık, 1991, 222c.
32 Plato, “Phaedrus”, Euthyphro, Apology, Crito, Phedo, Phaedrus, çev. Harold North Fowler, Loeb 

Classical Library, London: Harvard University Press, 2005, 259e.
33 Platon, Kriton, çev. Filiz Öktem-Candan Türkkan, 1. Baskı, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2006, 44c. Bir 

başka çeviride ise bu cümle şöyle veriliyor: “Peki ama, ayaktakımının düşüncesine neden bu kadar 
önem verelim dostum?” Platon, “Kriton”, Platon Diyaloglar 2, çev. Tanju Gökçöl, İstanbul: Remzi 
Kitabevi, 1986, 44c.

34 Plato, “Laches”, Laches, Protagoras, Meno, Euthydemos, çev. W. R. M. Lamb, Loeb Classical Lib-
rary, London: Harvard University Press, 1952, 184e.

35 Plato, “Lesser Hippias”, Cratylus. Parmenides. Greater Hippias. Lesser Hippias, çev. Harold North 
Fowler, Loeb Classical Library, London: Harvard University Press, 1926, 375d.

36 Plato, “Lesser Hippias”, 375e.
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ne olduğunu Devlet diyaloğunda tartışır; hemen belirtelim ki Devlet diyaloğunun 1. 
kitabı Platon’un gençlik ya da Sokratik dönem diyalogları denilen sınıflamaya girerken 
Devlet diyaloğunun diğer kitapları Platon’un olgunluk dönemi diyaloglarına girer. 
Bundan dolayı Devlet diyaloğunun 1. kitabı adalet/doğruluk (δικαιοσύνη [dikaiosynē]) 
nedir sorusunu sormakla birlikte diyaloğun 1. kitabı sonuç alınmadan sona erer. Yine 
de Devlet diyaloğunun 1. kitabı üzerinde biraz duralım. Diyalogda Sokrates Kephalos’a 
adaletin/doğruluğun (δικαιοσύνη [dikaiosynē]) ne olduğunu sorarak konuyu açar.37 
Soruya karşılık verilen ilk yanıt “gerçeği (ἀληθής [alēthēs]) söylemek ve aldığını geri 
vermek” biçimindedir.38 Adaletin/doğruluğun (δικαιοσύνη [dikaiosynē]) ne olduğuna 
yönelik bu yanıt Sokrates’in çabalarıyla, verdiği örneklerle çürütülüyor. Diyaloğun 
1. kitabı adaletin/doğruluğun (δικαιοσύνη [dikaiosynē]) ne olduğuna yönelik diğer 
yanıtların çürütülmesiyle son bulur. 

Diyaloğun 2. kitabından itibaren Sokrates’in ağzından Platon’un ideal devleti-
nin nasıl bir devlet olduğunu ve adaletin/doğruluğun (δικαιοσύνη [dikaiosynē]) ne 
olduğuna yönelik Platon’un yanıtını öğreniriz.39 Platon Devlet diyaloğunda bir insan 
ile toplum arasında kurduğu bir benzetme üzerinden hareket ederek düşüncelerini 
açıklamaya çalışır.40 Buradaki amaç aradığımız şeyin büyük bir şeyde, yani devlette, 
küçük bir şeye oranla daha kolayca bulunabileceği, görülebileceği düşüncesidir. Buna 
göre Platon “eğer ideal, adaletli, doğru bir devlet kurgularsak onda bazı şeyleri daha 
rahat görebiliriz, bulabiliriz” görüşünü savunmaktadır.

Platon’un Devlet diyaloğunda anlattığı devlette herkesin tek bir iş yaptığı ve bu iş 
dışında başka bir işle uğraşmaması gerektiği anlatılır. Platon ideal devletini herkesin 
bildiği işi yapması ve başkasının işine karışmaması gerekir düşüncesinden hareketle 
oluşturur ve toplumda üç ana tabaka olması gerektiğini savunur. Buna göre toplum 
yöneticiler, korucular ve üreticilerden oluşmalı ve hiç kimse kendi işi dışında bir iş 
yapmaya yeltenmemelidir. Platon bu üç toplumsal tabakaya uygun, yapılarına denk 
düşen erdemler belirler. Buna göre yöneticiler bilgelik (σοφία [sophia]) erdemine,41 
korucular da cesaret (ἀνδρεία [andreia]) erdemine sahip olacaklardır.42 Sıra diğer 
erdem olan ölçülülüğe (σωφροσύνη [sōphrosynē]) gelince Platon bunun tüm top-
lumda olması gerektiğini ileri sürer. Buna göre üreticiler ölçülülük (σωφροσύνη 
[sōphrosynē]) erdemine sahip olacaklar ama bilgelik (σοφία [sophia]) ve cesaret 
(ἀνδρεία [andreia]) erdemine sahip olamayacaklardır, buna karşın yöneticiler ve 

37 Plato, The Republic, Books 1-5, 331c.
38 Plato, The Republic, Books 1-5, 331d.
39 Platon’un Devlet diyaloğunun ikinci kitabında “adalet” kavramının incelendiği bir çalışma için bkz. 

Christopher Shields, “Plato’s Challenge: the Case against Justice in Republic II”, The Blackwell Guide 
to Plato’s Republic, ed. Gerasimos Santas, 1. Baskı, Massachusetts: Blackwell Publishing, 2006, s. 
63-83.

40 Plato, The Republic, Books 1-5, 368e-369a.
41 Plato, The Republic, Books 1-5, 429a.
42 Plato, The Republic, Books 1-5, 430c.
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korucular da ölçülülük (σωφροσύνη [sōphrosynē]) erdemine sahip olacaklardır. 
Son olarak Platon adalet/doğruluk (δικαιοσύνη [dikaiosynē]) erdemine gelir. Pla-
ton adaleti/doğruluğu (δικαιοσύνη [dikaiosynē]) herkesin “kendi işini yapması ve 
başkasınınkine karışmaması” olarak tanımlar.43 Platon adalet/doğruluk (δικαιοσύνη 
[dikaiosynē]) erdeminin bütün toplumda yer etmesi gerektiğini savunur. Buna göre de 
Platon adalet/doğruluk (δικαιοσύνη [dikaiosynē]) erdeminin toplumda nasıl işleye-
ceği, yansıyacağı ile ilgili örnekler verir. Platon’a göre Polis’in (πόλις [polis]) adil/
doğru (δίκαιος [dikaios]) olmasını sağlayan şey de herkesin kendi işini yapması ve 
başkasının işine karışmamasıdır.44 

Platon Devlet diyaloğunda devlette adaletin/doğruluğun (δικαιοσύνη [dikaiosynē]) 
nasıl olması gerektiğini gösterdikten sonra tek tek kişilerin adil/doğru olması konusunu 
ele alır. Devlette üç tabaka olması gerektiğini savunan Platon insanda da üç bölüm 
olduğunu söyler. İnsandaki bu üç bölümde kendi işini yapıp diğer bölümlerin işine 
karışmazsa insanda adalet/doğruluk (δικαιοσύνη [dikaiosynē]) oluşmuş olur.45 İnsanı 
tutkular ve hastalıklar yönettiğinde insan için adaletten/doğruluktan (δικαιοσύνη 
[dikaiosynē]) söz edemeyiz, insanın akıl eden, hesap eden bölümü insanı yönettiğinde 
insan için de adaletten/doğruluktan (δικαιοσύνη [dikaiosynē]) söz edebiliriz.46

Platon’un toplumda ve kişide adalet/doğruluk (δικαιοσύνη [dikaiosynē]) konu-
sunda düşünceleri ana hatlarıyla bu biçimdedir. Fakat yine de Platon’u düşünsel olarak 
kavrama konusunda birtakım eksiklikler, boşluklar hissederiz. Çünkü bugünden Platon’u 
değerlendirdiğimizde, onun olmasını istediği devlet modeli gerçeklikten çok uzakta 
kalmaktadır. Bu bakımdan böylesi bir devleti değerlendiremiyoruz, ancak insan için 
bir şeyler söyleyebiliriz. Platon, insanı tutkuları, hazları değil de aklı ya da hesap eden 
yönü yönettiğinde insanın adil bir insan olacağını ifade ettiğini görmüştük. Elbette Pla-
ton’un buradaki bakışı bir ölçüde naif bir yaklaşımdır. Çünkü Platon, devletine uygun 
biçimde insanın akılsal yönü insanı yönettiğinde hırsızlık yapmayacağını, dostlarını ve 
devleti aldatmayacağını, yeminini tutacağını vs. iddia eder.47 Binlerce yıllık insanlık 
tarihi hesap eden, akla güvenen, akla dayanan düşünme biçimlerinin insanlık için 
hangi tahribatlara yol açtığını bir kenara koyarsak bir insan tutkulara, hazlara değil de 
akla dayanarak yaşamını düzenlese de Platon’un söz ettiği adaletsizlikleri, eğrilikleri 
yapmasının önünde bir engel yoktur. 

Platon, adaleti/doğruluğu (δικαιοσύνη [dikaiosynē]) insanın değer verdiği ya da 

43 Plato, The Republic, Books 1-5, 433b.
44 Plato, The Republic, Books 1-5, 434c.
45 Plato, The Republic, Books 1-5, 441e.
46 Platon’da düşünme, akıl etme, çıkarım yapma ve düşünsel olarak hesap etme ile adalet arasındaki 

ilişkinin incelendiği bir çalışma için bkz. Gerasimos Santas, “Methods of Reasoning about Justice in 
Plato’s Republic”, The Blackwell Guide to Plato’s Republic, ed. Gerasimos Santas, 1. Baskı, Massac-
husetts: Blackwell Publishing, 2006, s. 125-145.

47 Plato, The Republic, Books 1-5, 443a.
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verebileceği başka şeylerin de önüne yerleştirir. Buna göre Platon, Gorgias diyaloğunda 
para kazanma (χρηματιστικός [khrēmatistikos]), hekimlik (ἰατρικός [iatrikos]) ve 
adalet (δίκη [dikē]) arasında yaptığı karşılaştırma da adaleti (δίκη [dikē]) diğerlerine 
oranla en güzeli/en iyisi olarak diğerlerinin önüne koyar.48 Platon adalet üzerine dü-
şünmesinde, insanların adalete/doğruluğa (δικαιοσύνη [dikaiosynē]) para kazanmak 
ve sağlıktan daha fazla değer vermelerini ister. Çünkü insanları gerçek anlamda mutlu 
ve iyi kılacak olan adalettir/doğruluktur (δικαιοσύνη [dikaiosynē]). Platon adalet/
doğruluk (δικαιοσύνη [dikaiosynē]) ile mutluluk (εὐδαιμονία [eudaimonia]) arasında 
bir bağ olduğunu da açıkça söyler.49 Bu bakımdan “Platon’un adaletten kastı, iyi bir 
hayat yaşamaktır… Platon’un savunduğu temel fikir, yani adaletin hayata dair soyut 
veya kopuk bir durum değil, bir yurttaş olarak toplumda yaşamanın özü oluşu bizlere 
tanıdık ve cazip gelir… Adalet iyi ve doğru yaşamaktır, bunlar birbirinden ayrılmaz.”50

Platon’un adalet, hukuk, yasa gibi konularla olan ilgisi doğrudan, soyut düşün-
mekten uzak ve gerçeği bilmeye yönelikti. Bunun yansımalarını Devlet diyaloğunda 
tasvir ettiği devlet modelini ifade ederken de buluruz. “Platon’a göre, söz konusu 
olan ister birey olsun ister toplum, adalet sağlık ve mutluluğa, adaletsizlikse hastalık 
ve sefalete benzer. Adaletsizlik, toplumu ya da insanın ruhunu zayıflatıp karıştıran, 
kendisiyle çatışmaya sürükleyen bir iç uyumsuzluktur.”51 Platon bir devlette suçun 
ve hastalıkların artmasının hastane ve mahkemelerin çoğalmasına yol açacağını ileri 
sürer.52 Platon’un bu iddiası özellikle suçun önlenmesi konusunda güvenlik ya da ceza 
temelinde inşa edilmiş adalet anlayışlarına da bir eleştiri olarak değerlendirilebilir. 
Buna göre toplumda suçu önlemenin yolu cezanın caydırıcılığına başvurmak değil 
toplumun düzenlenmesinin doğru bir biçimde yapılmasını sağlamak olmalıdır.

 Platon, toplumda insanların suç işlemesinin önüne geçmenin yolunun eğitimden 
geçtiğini düşünür. Nitekim Devlet diyaloğunda da uzun uzun çocukluktan itibaren 
insanların nasıl bir eğitimden geçmesi gerektiğini ayrıntılı bir biçimde kurar. Platon, 
yetişkin insanlardan önce çocuklardan başlanarak toplumla ilgilenilmesi, toplumun 
değiştirilmesi gerektiğini birtakım benzetmelerle de anlatır: “… doğru yerden başlamak, 
olabildiğince iyi yetişmeleri için önce gençlerle ilgilenmektir, tıpkı iyi bir çiftçinin 
önce körpe fidanlarla ilgilenmesi, sonra diğer ağaçlarla ilgilenmesi gibi.”53 

Platon, insanların yargıçları, mahkemeleri aramasını bir devlette eğitimin kötü 
olduğunun kanıtı olduğunu iddia eder. Çünkü insan adil (δίκαιος [dikaios]) olup 
olmama konusunda başkasının yargısına ihtiyaç duymamalıdır.54 Platon, Eski Yunan 

48 Plato, “Gorgias”, 478b.
49 Plato, “Gorgias”, 470e.
50 Robert C. Solomon, Adalet Tutkusu, s. 103-104.
51 Robert C. Solomon, Adalet Tutkusu, s. 103.
52 Plato, The Republic, Books 1-5, 405a.
53 Platon, Euthyphron, çev. Güvenç Şar, 1. Baskı, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2011, 2d.
54 Plato, The Republic, Books 1-5, 405ab.
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dünyasındaki yargı sisteminin de insanları iyiye, adil olana değil de kötüye, adaletsiz-
liğe götürdüğünü düşünür. Platon, insanların zamanlarını mahkemede geçirmelerini, 
üstelik de haksız oldukları hâlde birtakım hileler ile, içinde bulundukları durumdan 
kurtulmaları eleştirir ve bir yargıca gereksinim duymadan yaşamanın daha iyi olduğunu 
söyler.55 Platon, insanların yargıca, mahkemeye ihtiyaç duymayacakları bir toplum 
modeli önerirken aynı zamanda adaletli toplumların hangi toplumlar olduğuna dair 
bir ölçüt de sunmuş olur bize. 

Platon tanım olarak adaleti devlette herkesin kendi işini yapması ve başkasının işine 
karışmaması olarak tasvir ederken “iyi”, “doğru” insanların ruhunda yer alan bir özellik 
olarak görünür. Oysa Platon’un Protagoras diyaloğunda Protagoras herkesin kendi işi 
dışında bir de politika sanatıyla uğraşabileceğini savunurken Platon bu düşünceye karşı 
çıkar. Platon, adaletin de dâhil olduğu politika sanatının ruha ait olduğunu belirttiğinde 
bir ruha sahip olan her insanın da politika konusunda söz sahibi olacağını kabul etmiş 
olur. Elbette, adaletten konuştuğumuzda herkesin ruhunda, düşüncesinde adalete ilişkin 
politik bir söylem oluşacağını görmek gerekir. Bu yüzden en başta söylediğimiz gibi 
insanlar adaleti –dolayısıyla politika yapmayı– talep ederler. Platon’un insanların hem 
adil olmalarını hem de sadece kendi işleriyle ilgilenip politikayla ilgilenmemelerini 
önermesi, adalet talebi olduğu sürece sorunlu bir önerme olarak gözükmektedir. 
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HERACLITUS

ÖZ
Burada çevirisi sunulan makale, Eski Yunan dünyasının en önemli düşünürlerin-
den biri olarak –özellikle Sokrates öncesi dönemde– kabul edilen Herakleitos’un 
düşüncelerine ilişkin genel bir resim ortaya koymaktadır. Edward Hussey, He-
rakleitos’tan kalan fragmanları yorumlayarak onun felsefe tarihinde hâlâ üzerine 
düşünülen başlıklara –evren, insan, doğa, din, ruh, birlik vs.– ilişkin görüşlerini 
sunmayı amaçlamıştır. Bunu amaçlayarak Hussey Herakleitos’un düşüncelerini 
derli toplu bir tarzda ve tamamen bir bütünlük içinde göstermeyi denemiştir. Bu 
makale ayrıca, modern zamanlarda Herakleitos’un sözlerinin nasıl farklı biçim-
lerde okunup yorumlanabileceğinin ve modern düşünürlerin zihninde nasıl fark-
lı Herakleitos anlayışlarının ortaya çıktığının bir örneğini oluşturması açısından 
da önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Herakleitos, Eski Yunan, düşünme, felsefe, fragmanlar.

ABSTRACT
The article whose translation is given here exhibits a general picture of Heraclitus’ 
thoughts who is long accepted as one of the most important thinkers in Ancient 
Greek world, especially among Pre-Socratics. With interpreting Heraclitus’ 
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remained fragments, Edward Hussey aims to present Heraclitus’ views on topics 
–such as universe, human, nature, religion, soul, unity etc.– which still have 
been being thought over in history of philosophy all along. By aiming so, Hussey 
tries to show Heraclitus’ thoughts wholly in a unity and in a well-coordinated 
way. This article is also important for it serves as an example of how different 
Heraclitus’ words are being read and interpreted; and how different notion of 
Heraclitus is emerged in minds of modern thinkers.
Keywords: Heraclitus, Ancient Greek, thinking, philosophy, fragments.

...

1. Herakleitos’u Ele Almaya Başlamak

1. 1. Efesli Herakleitos, MÖ 500’lerde etkili olmuş olmalıdır. Yaşamı ile ilgili 
olaylar hakkında herhangi bir şey bilinmemekle birlikte hakkındaki biyografik bilgiler 
sadece kurgudur. Herakleitos’un kitabından yüz kadar fragman günümüze ulaşmıştır. 
Bu fragmanlar, biçimsel bir bağ olmadan aforizma tarzındaki ifadeler dizisinden oluşur. 
Fragmanların tarzı eşsizdir.2 Herakleitos’un itinalı bir biçimde oluşturulmuş ve ustaca 
çeşitlendirilmiş sözleri, günlük dildeki yalın ifadelerden tutun da; kelime dağarcığı, 
ritim ve cümlelerin kelime düzenindeki şiirsel, özel oyunlarla dolu gizemli ifadelere 
kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Fragmanlardaki birçok ifade paradokslar içerir ya 
da kendisiyle-çelişmenin kıyısında kışkırtıcı bir biçimde gezinir. (Buradaki fragman 
çevirileri, mümkün olduğu kadar bu muğlaklığı yakalamaya çalışır.)

1. 2. Herakleitos’un kitabının anlamı ve amacı, bu kitabı bir bütün içinde okuyanlar 
için bile her zaman tartışmaya açık kalmıştır. Peripatetik3 Theophrastos (D.L.IX:6), 
Herakleitos’u, bazı şeyleri yarım bıraktığı ve kendi kendisiyle çeliştiği için melankolik 
(manik-depresif) olarak tanımlamıştır; daha sonra Yunanlılar, Herakleitos’a “karanlık” 
lakabını takmıştır. Şurası kesindir ki Herakleitos, genel olarak anlaşıldığı hâliyle, açık-
layıcı bir biçimde konuşmayı ve konuşmasında berrak olmayı her zaman amaçlamış 
değildir. Herakleitos’un sözlerinden günümüze ulaşanlar, Herakleitos’un sıklıkla kasıtlı 
olarak gizemli bir biçimde konuştuğunu gösteriyor. Tıpkı bir bulmacada ya da keha-
nette olduğu gibi, Herakleitos da söylemek istediği şeyi kasıtlı olarak, okuyucuyu bir 
saklambaç oyununa katılmaya kışkırtacak biçimde, yarı yarıya gizlerdi.

Herakleitos’un sözlerinin kasıtlı olarak seçilmiş içeriği, kendi doğduğu şehrin iç 
siyasetinden tutun da; ruhun ve evrenin doğasına ve bileşimine kadar geniş bir yelpazeye 
sahipti. Herakleitos, “çoğunluğun” inançlarına ve bu çoğunluğun itaat ettiği otoritelere, 

2 Most’un bu derlemedeki yazısına bkz. s. 357.
3 Buradaki “peripatetik” (gezinen) kelimesi, Aristoteles’in okulu olan ve dersler etrafta gezinerek yapıl-

dığı için “peripatos okulu” ya da “peripatetik okulu” olarak da anılan okulun öğrencileri için kullanı-
lırdı. [Ç.N.]
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özellikle şairlere karşı, küçümseyici bir tarzda polemikler yapar, bu inançlar ve otoriteleri 
reddederdi.4 Bunun yanısıra, diğerleri de, yani daha az popüler olan ama bilge ya da 
irfan sahibi oldukları iddiasında bulunanlar da (Ksenofanes, Hekataios ve Phythagoras, 
DK22 B40) Herakleitos’un eleştirilerine maruz kalmıştır.5 Herakleitos bir yerde açıkça, 
kendisinden önceki tüm otoriteleri anlama konusunda başarılı olduğunu iddia etmiştir 
(B108). Sadece bir kişinin bilgeliği methedilir: Karanlık bilge Prieneli Bias (B39).

Bu tür polemikler, Herakleitos’un, kendisini dinleyen herkese seslendiğine işaret 
etmekle birlikte Herakleitos’un, geleneksel otoritelere karşı çıkmasına, hakikate diğer-
lerinden daha iyi eriştiğini ileri sürmesine olanak sağlayan dayanaklara ve bu az önce 
bahsi geçen kişilerin de ilgilendiği, uğraştığı konularda olumlu öğretilere sahip olduğunu 
da ima eder. Fragmanlar sistematik bir düşünme tarzının açık belirtilerini içerdiği gibi 
birçok olumlu ifadeyi de içermektedir.

Aristoteles’ten beri Herakleitos sıklıkla İonyalı “doğa filozofları”yla (physiologoi) 
aynı grupta görülmüştür.6 Bu kısmen doğrudur. Herakleitos kozmik süreçler ve şeylerin 
“doğalarıyla” ilgilenirdi: Herakleitos kendisini, “her bir şeyin sınırını onların kendi 
doğasına göre çizen ve nasıl olduklarına işaret eden” biri olarak tanımlar (B1). Burada 
Herakleitos’un, Miletoslulardan herhangi birini isim vererek eleştirmemesi önemli bir 
ayrıntı olarak akılda tutulmalıdır.7

Yine de Herakleitos’un ilgilendiği konuların çeşitliliği onun bir doğa filozofun-
dan daha fazlası olduğunu gösterir. Bu makale Herakleitos’un daha geniş ve açık bir 
biçimde “felsefi” olan bir projenin peşinde olduğunu görme konusunda gerekli kanıtı 
sunar: Yeni ve daha kesin bir temel üzerinde, kozmolojinin ve bilinen her şeyin radikal 
bir eleştirisi ve yeniden formüle edilmesi. Bu süreçte Herakleitos, Miletosçu girişimin 
peşini bırakmayan sistematik sorunların üstesinden gelmeye çalışır: Monizm, plüralizm 
ve bilginin temelleriyle ilgili olan sorunların.

2. Deneyim, Yorumlama, Rasyonellik

2. 1. Herakleitos, hangi yetki ile insanların çoğundan ve şairlerden daha iyi bildiğini 
iddia etmektedir? İlk olarak, Herakleitos doğrudan yaşanmış olan deneyimle kazanılmış 

4 Aşikâr ve üstü kapalı polemikler: Homer (DK 22 B42; Aristoteles, Eudemian ethics, VII. I 1235a25-
28 = A22; B94); Hesiod (B40, 57, 67); Arkhilokhos (B17, 42); “halk ozanları” (B104). Popüler ve 
geleneksel fikirlere karşı olduğu yerler: B2, 17, 20(?), 27, 28, 29, 47, 56, 70, 74, 86, 104, 110, 121, 
127(?), 128(?).

5 Bu derlemedeki Long’un yazısına s. 9, ve Most’un yazısına bkz. s. 339.
6 Aristoteles, Metafizik, I. 3 984A5-8; ancak hem Aristoteles (Metafizik, IV.7 1012a24-26) hem de Pla-

ton (Sofist, 242c4-e3), Herakleitos’un sözlerinin yorumlanabileceği diğer bakış açılarının da (mantık-
sal, ontolojik) farkındadır.

7 Fragmanlarda, Thales’ten bahsedilmiş [B38] ve Anaksimandros üstü örtülü bir biçimde doğrulanmış-
tır [B80].
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olan bilgiye başvurur: 
Öğrenmenin, görme ve duyma olduğu her şey: işte benim en fazla değer verdiğim (B55).8
[Bilgeliği arayanlar] birçok konuda araştırmacı olmalıdır (B35).

Burada Herakleitos, iki çağdaşı Ksenofanes’in ve Miletli Hekataios’un emprisiz-
minin tarafına geçer. Doğrudan gerçekleştirilen araştırma (historiê) ve ortak deneyim 
üzerinden geleneğe ve mite ilişkin eleştiri, onların yaptığı şeyin bir parçasıdır. Kseno-
fanes’in aşırı derecede tutumlu olan empirisizmi, doğal alan içinde, gözlemlenmemiş 
herhangi bir varlığı varsaymayı, açıklamalar sırasında ortak deneyim alanının ötesine 
gitmeyi ya da bu alanı yadsımayı reddeder. Ksenofanes’in bu empirisizmi, üstü örtülü 
bir biçimde doğal dünyanın mitsel kavranışını bozar, tıpkı Miletli Hekataios’un bu 
kavranışı açık bir biçimde bozması gibi. Bu epistemik tutumların aynısı (krş. Kısım 4 
ve 5) Herakleitos’un kozmolojisi ve psikolojisinde de gözlenebilir.9

2. 2. Herakleitos yine de Ksenofanes’i ve Miletli Hekataios’u eleştirel olarak is-
men diğerlerinden ayrı tutar, bu isimleri (sanki bir yaraya tuz biber eker gibi), oldukça 
eleştirdikleri [diğer] iki kişiyle eşleştirerek:

Çok fazla şey öğrenme aklı eğitmez, eğer eğitseydi Hesiodos’u ve Phytogoras’ı ve bunun 
yanı sıra Ksenofanes’i ve Hekataios’ı eğitirdi (B40).

“Çok öğrenmek”, “aklı eğitmek” için zorunlu olsa da yeterli değildir; yani özgün 
bir anlayış yaratmak için. Bu nokta, Herakleitos’un yeni temeller oluşturmasındaki ikinci 
aşamaya işaret eder. Akıl uygun biçimde “eğitilmelidir” ya da buna eşit bir biçimde ruh, 
“doğru dili konuşmalıdır”: Yoksa diğer her şeyin ona bağlı olduğu, duyulara sunulan 
kanıt sadece anlaşılmamakla kalmayacak bunun yanı sıra aynı zamanda “duyuların 

8 Herakleitos’un bu makale boyunca kullanılan fragmanlarının Türkçeye çevirisi konusunda Hussey’nin 
bu makalesindeki İngilizce çevirisine bağlı kalınmıştır. Yani fragmanlar Hussey’nin kendi anladığı, or-
taya koyduğu biçimde yaptığı İngilizce çeviriden Türkçeye çevrilmiştir. Bunun iki temel nedeni vardır: 
Bu nedenlerden ilki, Hussey’nin Herakleitos’un fragmanlarını kendi bakış açısıyla –oldukça serbest bir 
biçimde yorumlayarak– çevirmesi ve buradan hareketle de Herakleitos’u kendi istediği ya da eğilim 
duyduğu felsefe disiplinine yaklaştırmayı açık ya da örtük bir biçimde amaçlamış olmasıdır. Eğer biz 
çevirmenler olarak Hussey’nin bu makalesinde geçen Herakleitos fragmanlarını Grekçe asıllarından 
çevirip koysaydık, Hussey’nin makalesi, Herakleitos’a ilişkin işaret edilmek istenen noktaları açık kıl-
maktan uzaklaşacaktı. İkinci neden ise, eğer Herakleitos’un fragmanları asıl Grekçelerinden çevrilse 
idi, makale sadece işaret ettiği noktaları açık kılma gücünü kaybetmekle kalmayacak ama Hussey’nin 
makalesinin içsel bütünlüğünü bozulup makale tamamen anlamsızlaşacaktı. Bu yüzden Hussey’nin 
çoğu çevirisine katılmadığımızı belirtmekle birlikte, hem makalenin bütünlüğünü bozmamak için hem 
de Herakleitos’un fragmanlarının nasıl farklı okunup yorumlandığına bir örnek oluşturması açısından 
fragmanları olduğu gibi, yani Hussey’nin yorumuyla ortaya çıkmış İngilizce çevirilerini temel alarak 
Türkçeye aktardık. Bununla birlikte, Herakleitos’un tüm fragmanlarının aslına sadık kalınarak Grekçe-
den Türkçeye yapılmış çevirileri için bkz. Herakleitos, Fragmanlar: Testimonia-Fragmenta-Imitatio-
nes, çev. Güvenç Şar-Erdal Yıldız, 1. Baskı, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2016. [Ç.N.]

9 Ksenofanes’in ve Hekataios’un emprisizmi ile ilgili olarak bkz. Fränkel [97] 325-49; Hussey [245] 
17-28; Lesher [189] 149-86; Herakleitos’un epistemolojisi ile ilgili olarak bkz. Hussey [245] 33-42; 
Lesher [250] ve bu derleme içinde s. 232.
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kendisi” tarafından bile yanlış bir biçimde aktarılacaktır:
İnsanlar doğru dili konuşmayan ruhlara sahip olduklarında, gözler ve kulaklar kötü ta-
nıklardır insanlar için (B107).

Herakleitos duyuların tanıklığının hâlihazırda önyargılarımız ile biçimlendiğinin 
farkındadır. Bu durum, Herakleitos için, insanların paradoksal bir biçimde nasıl gözleri 
önünde olanı görmekte ve kulaklarının dibindeki şeyi duymakta başarısız olduklarını 
–zira Herakleitos’a göre insanlar sürekli olarak bu başarısızlığa düşerler– açıklamayı 
kolaylaştırır:

Aptallar işitiyorlar ama sanki sağırlar; onlar, tıpkı deyimde de olduğu gibi, varken yoklar 
(B34).
Onlar nasıl dinleyeceklerini de nasıl konuşacaklarını da bilmiyorlar (B19).

Dil ile analoji kurma, öyle gözüküyor ki şeyleri olduğu hâliyle temsil etmeye 
uğraşırken Grek dilinin tüm kaynaklarından istifade eden Herakleitos’un sözlerinin 
tümünde kendine bir yer bulur.10 Anlama olasılığı bir anlamın varlığı ile ilişkilidir. Bu 
durum, deneyimde verilmiş olanın yorumlanmasına ihtiyaç olduğuna işaret eder, sanki 
bir bilmece ya da kehanetmiş gibi.

Delfi’deki tapınağın Tanrısı ne konuşur ne de gizler: O işaret eder (B93).
Halk aşikâr olanın bilgisiyle kandırılır, tıpkı Homeros’un da (Yunanlıların en bilgesi olsa 
da) kandırıldığı gibi; o da kandırılmıştı bitleri öldüren çocuklar tarafından, bu çocuklar 
“yakaladıklarımızı bırakıyoruz, yakalamadıklarımızı ise yanımızda götürüyoruz” dedi-
ğinde (B56).

2. 3. Önemli mesajlar, eğer bilmeceler ya da kehanetler şeklinde geliyorsa, bu 
durumun işaret ettiği şeyler heves kırıcı gözükür: Şeylerin hakiki gerçekliği gizlenmiş 
olmalıdır ve bu gerçekliği ifşa etmeye yarayan hiçbir sistem ya da sabit kural yoktur, 
keşfedildiğinde, bir anlamda zaten en başından beri bilinen bir şey olduğu ortaya çıksa 
bile. Her ipucuna karşı açık ve dikkat kesilmiş durumda olunmalıdır.

Görünmez olan yapı [harmoniê] görünür yapının efendisidir (B54). 
Doğa [physis] kendisini gizlemeyi sever (B123). 
Umut edilmediği sürece umut-edilmemiş olan bulunamayacaktır; bu, herhangi bir yoldan 
izi sürülebilecek ya da ona ulaşılabilecek bir şey değildir (B18).

2. 4. Şeylerin “görünmez yapısının”, “doğasının”11 bulunması, bilmecenin çözülme-
sidir. Herakleitos, dünyanın ve insanın varoluşunun bilmecelerini okumuş olduğunu iddia 
eder. O, kendisini dinleyenlerden, onun kendi çözümünü dinlemelerini istemektedir. Bir 
kez daha otorite sorusu kendisini gösterir: Doğru tahminde bulunduğunu nasıl garanti 

10 Herakleitos’un linguistik oyunları ve bu oyunların amaçları ile ilgili olarak bkz. (örneğin) Hölscher 
[153] 136-41=Mourelatos [155] 229-34; Kahn [232] 87-95; Hussey [245] 52-57.

11 “Physis” (Doğa) kelimesi erken dönem kullanımlarında einai fiiline sıkı sıkıya bağlıdır ve “bir şeyin 
gerçekten olduğu şey” anlamına gelmektedir, bkz. D. Holwerda, Commentatio de Vocis quae est fusiV 
Vi atque Usu praesertim in Graecitate Aristotele anteriore, Groningen, 1955.
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edebilir Herakleitos? Acımasız bir biçimde geleneksel otoritelerin iddialarını göz ardı 
eden Herakleitos bu soruya cevap vermekten kaçınamaz.

Ben değil, ama logos dinlendiğinde, tüm şeylerin bir olduğu [homolegein] görüşünde 
olmak bilgecedir (B50).

Burada ve Heraklitos’un diğer bazı fragmanlarında önemli bağlamlarda ortaya çıkan 
“logos”, Grekçede sık kullanılan kelimeydi. Bu kelime, temel olarak “söylenen şey” 
yani “kelime” ya da “hikâye” anlamına gelmekteydi; ama yine de bu kelime, Grekçe 
günlük sıradan konuşmada bile zengin ve farklı anlamlara sahipti. Bu kelime, ikincil 
olarak “matematiksel oran” ve daha genel olarak da “oran”, “ölçü” ya da “hesap” an-
lamına gelir; bu anlamlardan genişleyerek, Herakleitos’un yaşadığı dönemde, “doğru 
hesaplama” ya da “akla yatkın oran”12 gibi anlamlara sahip olmuştu.

Tipik olarak Herakleitos, hem duyuların çeşitliliği içinde cümbüş yapar hem de 
onları bağlayıp bir araya getirmeyi ister. Onun için, logos’un özel bir anlamı vardır ve 
bu özel anlam içinde, bu kelimenin her bir sıradan, günlük kullanımının yankılanmaya 
izni vardır ve durum elverdikçe bu kullanımlardan istifade edilir. En temel seviyede, 
Herakleitos’un logos’u, Herakleitos’un söylediği şey ile örtüşür: Bu, Herakleitos’un, 
şeylerin nasıl olduğuna ilişkin anlattığı hikâyedir. Yine de az önce alıntılanan ifade de 
olduğu gibi (B50), bu aynı zamanda Herakleitos’un sözlerinden de ayırt edilmelidir. Bu, 
yani Herakleitos’un logos’u, Herakleitos’un “hikâyesi” onu öyle uygun bulduğu, yani 
bu logos’un üzerinde öyle anlaştığı için öyle değildir ama neyi düşünmenin “bilgece” 
olduğunu gösterdiği için öyledir. (O hâlâ, buna rağmen, konuşan ve dinlenen, işitilen 
bir şeydir; o hâlâ birisinin ya da bir şeyin hikâyesidir ve dil onun aracıdır.) Herakleitos, 
sadece kişiye özel olan herhangi bir ifşa-etme’den ya da tamamen kişisel olan bir oto-
riteden bahsetmemektedir.13 Peki Herakleitos, logos ile ilgili olarak nasıl bir otoriteden 
bahsetmektedir?

Logos paylaşılmış olsa da, pek çoğu kendilerine özel bir anlama kaynağına sahipmiş gibi 
yaşamaktadır (B2).
Aklını kullanarak konuşanlar kendilerini herkesçe paylaşılana göre doğrulamalıdır –tıpkı 
şehrin bir yasaya göre doğruladığı gibi, ve çok daha güçlü biçimde… B114, bir kısmı).

Logos, “herkesçe paylaşılan” bir şeydir: Halka açık olarak erişilebilir olan bir 
şey, kişiye özel bir hayalin ürünü değil. Onun bu özelliklerden türeyen otoritesi, onu 
kullananları, ifadeleri konusunda “güçlü” kılar, tıpkı yasanın gayri şahsi, evrensel ve 
tarafsız olmasıyla bir şehrin güçlü kılınması gibi (Kozmik “adalet” ile ilgili olarak karş. 
6. Kısım). Bu özellikler arasındaki karşıtlıklar ve “insanların” kişiye özel yanılsamaları 
ve yanlış anlamaları, kitabın başında bahsedilen program niteliğindeki açıklamada 

12 “Logos” kelimesinin erken dönem kullanımları için bkz. Guthrie [15] 420-24 (kullanışlı bir araştırma 
olmasına rağmen, bu kelimeden türemiş kelimeleri ilişkin kanıtları göz ardı etmektedir); Verdenius [264].

13 Herakleitos’ta “logos” ile ilgili olarak bkz. Kirk [233] 32-71; Verdenius [264]; Kahn [232] 92-95; 
Dilcher [239] 27-52; minimalist bir görüş için, West [136] 124-29.
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ayrıntılı biçimde işlenmiştir.
İnsanlar, hem onu duymadan önce hem de duyduklarında, bu her zaman var olan logos’u 
hiç anlamadıklarını kanıtlıyorlar. Tüm şeyler bu logos’a göre oluşsa da, [insanlar] sanki 
onu hiç deneyimlememişler gibi, ki benim de her bir şeyin sınırını kendi doğasına göre 
çizerek ve nasıl olduklarına işaret ederek izah ettiğim gibi, aslında bu tür kelimeleri ve 
edimleri deneyimlemelerine rağmen. Ama diğer insanlar –tıpkı uyurken unuttukları şeyleri 
fark etmedikleri gibi– uyanıkken de yaptıklarını fark etmiyorlar (B1).

Daha sonraki bir açıklamada doğrulandığı gibi, halkın farkındasızlığı, uykudaki 
paylaşılmış dünya; kişiye özel, paylaşılmamış, hayali rüyaların (sözde “kişiye özel bir 
anlayış kaynağı”) bunların yerine geçirilmesiyle gösterilir: “Herakleitos, uyanık olan-
lar için bir paylaşılmış dünya olduğunu ama her bir uyuyanın, rotasını kişiye özel bir 
dünyaya yönelttiğini söyler.” (B89)14

2. 5. O hâlde logos’un sahip olduğu ve bu ifadeler içinde dolaylı olarak keskin bir 
biçimde betimlenen bu otorite nedir? Bu, “akla” ya da “rasyonelliğe” içsel olan gayri şahsi 
türde bir otoriteden başka hiçbir şey olamaz. Hakkında iddia edilene uygun düşenden 
başka hiçbir şey olamaz ve “logos”, hâlihazırda zaten belirtilmiş olduğu gibi, bu dönem-
de çoktan “akla yatkınlık” ve “uygun oran” gibi yan anlamları içermekteydi. Bu, aynı 
zamanda bilmece ve kehanet analojileri ile de uyumludur: Düzgün bir bilmeceye çözüm 
bulunduğunda, her şey yerli yerine oturduğundan, anlamlı gelmeye başladığından dolayı, 
beklenmedik bir tarzda olsa bile, bunun çözüm “olduğuna” ilişkin hiçbir şüphe kalmaz.

Herakleitos, o hâlde, kendisinin şeyleri görme şeklinin tek “rasyonel” yol oldu-
ğunu iddia etmektedir. Herakleitos’un, bu iddiasını detaylı bir biçimde desteklemek 
için çalışmaya ne kadar hazırlıklı olduğu ilerde görülecektir. Bu durum en azından, 
Herakleitos’un, şeylerde –gizli de olsa– bir sistem olduğunu ve ipucu yani “görünmez 
yapı” bulunduğunda, onlar hakkında düşünmenin sistematik bir yolu olduğunu kabul 
etmeye hazır olduğunu göstermektedir. Herakleitos için, bu ipucu, uygun bir biçimde 
“karşıtların-birliği” denilebilecek olan yapısal modele bağlıdır. Bu, Herakleitos’un “tüm 
şeyler birdir” iddiasına asıl anlamını veren şeydir.

3. Karşıtların-Birliği

3.1. Herakleitos’un bugüne ulaşabilmiş cümlelerinin bir kısmı, amaçlanmış ortak 
bir modeli, hem sözsel hem de kavramsal olarak göstermesi açısından kendini belli 
eder. Bu, ondan “karşıtların-birliği”15 şeklinde bahsetmenin uygun olduğu modeldir.

14 Yalın fikirler de aynı zamanda “öyle (yalnızca) gözüken” olarak tarif edilir (B28), varsayımın ürünü 
olarak (B47), çocuklara anlatılan hikâyeler olarak (B74), insanların eğlencesi için oyuncaklar olarak 
(B70), köpeklerin yabancılara havlaması (?) olarak (B97).

15 Herakleitos’ta karşıtların-birliği ile ilgili olarak, birçok farklı fikre ilişkin örnek şurada bulunabilir: 
Kirk [233] 166-201; Emlyn-Jones [240]; Kahn [232] 185-204; Mackenzie [254].
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Karşıtların-birliği, Herakleitos’ta üç biçimde açık olarak görülür: (1) Herakleitos, 
uygun bir biçimde sade bir dilde, çoğunlukla yorum yapmadan, günlük deneyimden 
alınan modele ilişkin “örnekler” verir; (2) O, dilin soyut olana yaklaştığı ifadelerde, bu 
örneklerden genelleştirmeler yapar, dilin kendi içindeki modeli ifade etmeye uğraşır; 
ve (3) o, bu modeli, teorilerin kurulmasında uygular, özellikle kozmolojinin (4. Kısım) 
ve ruh teorisinin (5. Kısım).

3. 2. İlki, günlük yaşamdan alınan örneklerdir. Bunların görünür bir biçimde iki-
yüzü vardır. Bunlar çoğunlukla öyle düzenlenmiştir ki (asıl ifadenin korunduğu yerde) 
ilk kelime, vurgulayarak, tek bir şeyi belirtir ve bu şeyde tüm karşıtlar ifşa edilir. Bu 
tekrar tekrar gerçekleşen sözsel model, ilginç ve paradoksal olarak birbirleriyle ilişkili 
karşıtlardan, bu karşıtların onun içinde birlikte var olduğu bir şeye, “birliğe” dikkati 
yeniden çeker. 

Bir yol: yokuş yukarı, yokuş aşağı, bir ve aynı (B60).
Başlangıç, bitişle bir aradadır (bir döngüde) (B103).
Keçe-tarayıcıların yolu [keçenin taranmasında kullanılan silindir şeklindeki makaralar] 
düz ve kıvrımlıdır (B59). 
Nehirlere, aynı olanlara, girenlerin üzerinden, farklı sular akar (B12). 
Arpa-içeceği de ayrışır, eğer karıştırılmazsa (B125).
Hastalıktır, sağlığı hoş ve iyi kılan, açlık tokluğu, yorgunluk dinlenmeyi (B111).
Hekimler insanları kesip biçerler ve bir de bunun üstüne ücret isterler (B58).
Eşekler çöpü altına yeğler (B9).
…“yakaladıklarımızı bırakıyoruz, yakalamadıklarımızı ise yanımızda götürüyoruz.” 
(B56, bir kısmı)

Bu sözlerin hepsi, tıpkı sonuncusunun olduğu gibi (krş. Bölüm 2. 2), bilmeceler 
için malzeme olabilir. Oyunda ya da felsefede, bu sözler eğlendirici, şaşırtıcı ve hatta 
kafa karıştırıcı bir şeyin örnekleridir: Yani bu karşıtların, zira deneyimlerimizin çoğun-
da bunlar aracılığıyla biz yolumuzu bulur ve inşa ederiz, tamamen ve sadece birbirine 
karşıt ve birbirinden ayrı olmadığının örnekleri. Bunlar, Homeros’un ya da Hesiodos’un 
mitlerinde olduğu gibi, birbirlerinden tamamen nefret eden ve kaçınan, birbirinden 
farklı bireysel çiftler gibi düşünülmemelidir. Tam tersine bunlar, günlük yaşamda bir 
arada mevcut, birbirlerine bağlı ve birbirlerine dönüşmesi muhtemel biçimdedir ve üstü 
kapalı olarak işbirliği yapar tarzda bulunurlar. Eğer hastalık diye bir şey olmasaydı, 
biz hem sağlığı hoş bir şey olarak görmezdik hem de sağlık diye bir şey de olmazdı. 
Yollar, yokuş yukarı olamazdı, eğer aynı zamanda, yokuş aşağı da olmasalardı. Nehirler 
asla aynı kalamaz, sürekli bir su değişimi dışında. Doktorların –insanlara hoş olmayan 
şeyler yaptıkları için ödül bekleyen– ve eşeklerin –insan için değersiz olan çöpü, insan 
için değerli olan altına yeğleyen– paradoksal davranışı, aynı şeyin aynı zamanda aynı 
niteliklere göre hem değerli hem de değersiz olabildiğini gösterir. 

Bu tür sözler bazen a. söz konusu olan karşıtların gerçek olmadığına işaret edilir 
biçimde okunmuştur, zira karşıtlar ya hayalidir ya da gerçekten de özdeştir; ya da bunlar 
b. bakış açısına ya da bağlama ilişkin olarak görecelidir.
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A. Karşıtların “gerçek olmadığı” yönündeki okuyuşu, Herakleitos’un kendi söz-
lerinde destekleyecek herhangi bir şey yoktur. Herakleitos, günün ve gecenin “bir 
olduğunu” iddia ettiğinde (B57), onların “özdeş” olduğunu kastetmiyor, ama B67’nin 
de açık kıldığı gibi onların, aynı tözün farklı durumları olması açısından “tek bir şey” 
olduğunu kastediyor.16 Aslında, ilerde de görüleceği gibi, Herakleitos’un düşünmesi, 
karşıtların hem gerçekliğini hem de gerçek “karşıt-olmaklığını” varsayar.

B. Karşıtların her zaman “göreceli” olduğu yönündeki okuyuş da, Herakleitos’un 
nihai olarak karşıtlara vermek istediği teorik ağırlığı açıklama konusunda eş bir biçimde 
başarısız olur. Bir takım örneklerin, Herakleitos’un, görecelik ile doğal olarak açıklanan 
fenomenlerden istifade ettiğini gösterdiği doğrudur: Eşeklerin ve insanların tercihleri-
nin farklı olması ya da büyükbaş hayvanların, domuzların, kümes hayvanlarının ya da 
maymunların tercihlerinin (B4, 13, 37, 82) insanınkinden farklı olması gibi. Böylece 
hastalığa, sağlığa ve diğer şeylere ilişkin gözlemler, sadece neyin hoş ve iyi olduğuna 
ilişkin değerlendirmelerimizin göreceliğine işaret ediyor olabilir. Bu türden bir okuma o 
zaman diğer örnekleri de göreceli hâle getirebilir: Yolun yokuş yukarı ya da aşağı olması 
yolculuğun yönüne bağlı olarak görecelidir; nehrin aynı ya da farklı olması, onun tek 
bir nehir ya da bir su toplamı olarak görülüp görülmediğine bağlı olarak görecelidir.

Burada söz konusu olan şey, Herakleitos’un, karşıtların gerçekten olduğu hâlinden, 
onların genelde algılandığı hâlinin ayırt edilmesini isteyip istememesidir. Onun görün-
mez yapıya olan ilgisi, “çoğu insanın” zihinsel alışkanlıklarını ve anlayış yoksunluğunu 
küçük görmesi, bu ayrımın onun için önemli olduğunu ima eder. Burada, “gündelik” 
dildeki şu ifade, konu ile ilişkilidir:

Deniz: en saf ve en kirli su, balık için içilebilir ve hayatın dayanağı, insan için içilemez 
ve ölüme-götürücü (B61).

Deniz suyunun burada belirtilen etkileri içenin kim olduğuna ilişkin olarak göreceli-
dir. Ama bu olgudan, Herakleitos açıkça, denizin, eşzamanlı bir biçimde nitelikten yoksun 
olduğu, hem “en saf” hem de “en kirli” olduğu sonucuna varır. Bu sonuç, “algının” ya 
da “değerlendirmenin” gözlemlenebilir bağlantılarının, Herakleitos tarafından karşıtların 
“göreceli-olmayan” birlikte-varoluşu için kanıt olarak kullanıldığı bir okumayı destekler.17 
Yine de bunun ne anlama geldiği ve kendisiyle çelişip çelişmediği ilerde görülecektir. 

3. 3. Görülen bir sonraki şey, genellemedir. Günlük örnekleri kullanarak Herakleitos, 
gördüğümüz gibi, karşıtların-birliği modeline dikkat çekmektedir. Bir bilge, dinleyicilerin bu 
konu hakkında kendi kararlarını vermesi için konuyu burada bırakabilir. Herakleitos, aklın 
gücüne başvurarak kendi oluşturduğu standartlara uygun bir biçimde yaşamıştır: O, işaret 
ettiği modelde özsel olarak gördüğü şeyin genel koşulları içinde kendi açık ifadesini sunar. 

16 Bununla birlikte, Herakleitos’un “iyi ve kötü aynı şeydir” tezi söz konusu olduğunda, Aristoteles de 
(Topikler, VIII. 5 159B30-33) bunu aynı şeyin eşzamanlı bir biçimde hem iyi hem de kötü olduğunu 
anlamında yorumlar.

17 B102’de, eğer hakiki ise burası ile ilişkilidir, bkz. n. 29.
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Onlar, ayrılmanın, kendisiyle nasıl uyuştuğunu anlamazlar: Kendisine geri dönen bir yapı 
[palintropos harmoniê], tıpkı bir yayın ya da lirin olduğu gibi (B51).

Şu ana kadarki kanıtlar üç iddiayı ileri sürer:
1. “Birlik, karşıtlardan daha temeldir.” “Logos” ile ilişki içinde, “tüm şeylerin bir 

olduğuna” ilişkin program niteliğindeki açıklama (B50) zaten hâlihazırda Herakleitos’un 
monistik hevesler beslediğini gösterir. Modelin nihai tanımlamasının bir “harmoniê” ya 
da “birleşmiş yapı”18 olarak yapılmasında ve yay ile lirin bu türden bir yapının günlük 
örnekleri olarak sunulmasında, Herakleitos, temel oluşturan birliğe ve bu birliğin kar-
şıtları birleştiren ve ifşa eden yola odaklanır.

2. “Karşıtlar, birliğin özsel özellikleridir.” Karşıtlar, birlik içinde nasıl mevcut olursa 
olsun, önemli olan bunların mevcudiyetinin birliğin özüne ilişkin olmasıdır. Birlik, bunlar 
olmadan olduğu şey olamazdı. Hem “harmoniê” kelimesi hem de yay ve lir örnekleri, “iş-
levsel” bir birlik tarafından kurulan bir şeye işaret eder. İşlevsellik, bu birliğin bir biçimde 
“kendisine geri dönmesini” ister; “geri dönme” ve buna bağlı olarak da geri dönme içinde 
ortaya çıkan “karşıtlar” özsel özelliklerdir. (Söz konusu yay olduğunda, geri dönme; yay 
kullanıldığında, hem birbirlerine hem de kendilerinin önceki hareketlerine ilişkin olan 
parçaların hareketi içinde yatar. Söz konusu lir olduğunda, geri dönme; titreyen teller ile 
ya da melodinin yukarı ve aşağı hareketi ile ya da bunların ikisi ile de ilişkili olabilir.)

3. “Karşıtların ortaya çıkması, birliğin kendi özsel işlevini gerçekleştirdiği bir süreci 
içerir.” Bu durum, yay ve lir örnekleri için geçerlidir. Genel olarak, “ayrılma” ve “geri 
dönme” kelimeleri en azından bir hareketi19 ima eder, oysa “harmoniê” kelimesinin 
kendisi kurulmuş bir teleolojiyi akla getirir.

3. 4. Bu tür bir okumaya çeşitli itirazlar getirilebilir. İlk olarak Herakleitos’un, 
birliğin karşıtlardan “daha temel” olduğunu ve karşıtların birlik için “özsel” bir öneme 
sahip olduğunu düşünüp düşünmediğinin belirsiz olduğu kabul edilmelidir. Heraklei-
tos, hazır kullanabileceği mantıksal bir alet takımına ve sözlüğe sahip değildi. Burada 
anlaşılmaya çalışılan okuma tarzında, Herakleitos, “öz” ve “ontolojik öncelik” kavramı 
gibi şeylere ihtiyaç olduğunu gördü ve bu ihtiyaca, a. kastettiği şeye ilişkin günlük 
örnekler ve b. günlük dilin kelime dağarcığından seçilmiş ama onları kullanış şekliyle 
teknik terimler tarzında şeylere dönüşmüş olan kelimeler tedarik ederek cevap verdi. 
Herakleitos yorumcusu, onun bugüne ulaşabilmiş kelimelerinden, mümkün olduğu 

18 “Harmozein” fiili (birbirine uymak), bir birlik üretmek için bileşenlere ilişkin amaç içeren karşılıklı bir 
düzenlenme olduğunu ima etmektedir. Bu fiilden türeyen isim “harmoniê”, bu türden bir sürecin sonu-
cunu ifade eder. Bunun, aynı zamanda müzik dilinde özelleşmiş bir anlamı vardır, ki büyük ihtimalle 
bu anlam da B51’de kendine yer bulmuştur. Bu, “harmoni” olarak çevrilmemelidir (bu kelimenin 
çağrışımları yanlış yerlere yönlendirmektedir ve müzik dilindeki anlamı farklıdır).

19 “Palintonos” (arkaya-doğru-gerinme) kelimesinin Antik dönemdeki değişik bir okunuşu, Heraklei-
tos’un dünya anlayışının merkezinde dinamik bir sürece değil ama statik bir gerilime işaret eder, ama 
bu türden okunuşa daha az rastlanmaktadır, tıpkı kelimenin bu tür okumasının, eldeki tüm kanıtlarla 
daha az uyumlu olması gibi.
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kadar, onun amaçladığı şeyleri elde etmeye çalışmalı ve bunları modern terminoloji 
içinde idrak edilebilir hâle getirmelidir, Herakleitos’un aklında olmayan sorunları ve 
varsayımları yorumun içine eklemeden.

Belirsizliğe ilişkin itirazdan sonra kendisiyle-çelişmeye ya da tutarsızlığa ilişkin itiraz 
gelir. Karşıtlar, birliğin içinde kendileriyle-çelişen bir tarzda birlikte-mevcut olmadan 
nasıl olur da birliğin özsel özellikleri olabilirler? Deniz suyu örneğine dönülürse: Denizin 
aynı anda hem en saf hem de en kirli olduğunu söylemek kendisiyle çelişir, zira hakiki 
karşıtlıklar karşılıklı olarak bir diğerini dışlarlar. Bu temelde Aristoteles (Metafizik, IV. 
7 1012a24-26), Herakleitos’un kaçınılmaz bir biçimde çelişmezlik ilkesi ile çatıştığı bu 
yüzden de tutarsızlığa düştüğü sonucuna vardı.

Aristoteles’in itirazı önemlidir. Bu itiraz ile deniz suyuyla ilgili ifadede karşılaşılır. Bir 
şey kesindir: Herakleitos, saflığın mevcudiyetinin; denizin tüm zamanlarda tüm hayvanlar 
için gösterdiği etkilerinde, denizin saf olduğu anlamına geldiğini söylemek istemez. Ne 
de kirliliğin mevcudiyeti, denizin, tüm zamanlarda tüm hayvanlar için gösterdiği etki-
lerinde kirli olduğu anlamına gelir. Bu yüzden birlik içindeki karşıtların “mevcudiyeti” 
ile bu karşıtların birlik içinde “ortaya-çıkması” arasında bir ayrım yapmak zorunludur. 
Biz, görünmez yapının önemi hakkındaki gözlem sayesinde bu ayrım için hazırlıklıyız.

Birlik içinde karşıtların mevcudiyeti, bu yüzden, Aristotelesçi terminoloji ödünç 
alınacak olunursa, bir “potansiyel” meselesidir. O, deniz suyunun özüne aittir, örneğin, 
o hem yaşamı-sürdürme potansiyeline hem de ölüme-neden-olma potansiyeline sahiptir. 
Bu yüzden bir şeyin varlığı, kendi içinde kendisiyle taban tabana zıt potansiyellerin 
birlikte-varolmasını, bir tür “karşıtların oluşturduğu öz karmaşasını” gerektirebilir.

Bu düşünce, monizm ve düalizm arasındaki tartışmaya bir çözüm sunar: Yani, di-
kotominin teferruatlı ve zahmetli olmadığını gösteren karşıtların-birliğini. Bunun, yani 
karşıtların-birliğinin, Herakleitos’u harekete geçiren düşüncenin bir parçası olduğu, 
Platon’un önemli bir pasajında doğrulanır (Sofist 242d7-e4):

[Herakleitos ve Empedokles] [monizmin ve düalizmin] her ikisinin de birlikte işlenmesinin, 
olan şeyin hem bir hem de çok olduğunu, düşmanlık ve dostluk ile bir arada tutulduğu-
nu ileri sürmenin daha güvenli olduğunun farkına vardılar; zira “ayrılma her zaman bir 
noktada birleşmeye yönelmektir” [der Herakleitos], ama [Empedokles] bunun her zaman 
böyle olması gerektiğine ilişkin görüşü yumuşatmıştır…

Eğer Herakleitos gerçekten de bu satırlardaki gibi düşünüyorduysa, biz ondan bu 
potansiyellerin kendilerini ortaya çıkarma şekli hakkında daha fazla şey söylemesini 
bekliyoruz. Buradaki yorumun asıl işaret ettiği nokta, (3.) bunun, kendisini zamanla 
açan bir süreç aracılığıyla gerçekleştiğini iddia etmektedir. Günlük konuşma içindeki 
sözlerin çoğunun zamanda herhangi bir süreç içermediği ama karşıtların yine de ortaya 
çıktığı yönünde bir itiraz getirilebilir. Örneğin, yolun hem yokuş yukarı hem de yokuş 
aşağı olduğunu yola bir bakışta görebiliriz. Ve yine de, yokuş-yukarılık da yokuş-aşa-
ğılık da birisi gerçekten o yolda seyahat etmediği sürece tamamen ifşa edilmiş değildir. 
Bunlar, eşzamanlı olarak farklı yolculara ya da art arda olarak aynı yolcuya ifşa edilmiş 
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olabilir, her iki durumda da iki ayrı süreç vardır.20 [Hodos, “yol” kelimesi aynı zamanda 
“yolculuk” anlamına da gelir; Herakleitos tarafından kullanılan diğer pek çok kelime 
de benzer bir biçimde çift-anlamlıdır (bkz. 4. Kısım)].

Sürecin temel rolü, Herakleitos karşıtların-birliğini kozmoloji ve psikolojiye uygu-
ladığında daha da aşikâr hâle gelir. Burada, karşıtlar açık bir biçimde sadece potansiyel 
olan değil ama birbirleriyle çekişip çarpışan güçlerdir. Birliğin “işleyişi” aynı zamanda 
sadece bir şematizmden daha fazlası hâline gelir: Biz, birliğin karşıtları birleştirdiğini, 
kontrol ettiğini ve karşıtlara anlam kazandırdığını gördük. 

4. Süreç Olarak Kozmos

4. 1. Herakleitos’un kozmolojisi, onun düşünmesinin geri kalanından ayrı tutularak 
anlaşılamaz. Bu kozmoloji, karşıtların-birliğine bağlıdır ve devamında, psikolojiye ve 
teolojiye götürür.

Ne tanrı ne de insan yaratmıştır bu kozmosu, ama o (kozmos) sürekli-canlı-kalan bir ateştir, 
eskiden beri ve şimdi böyle olan ve gelecekte de hep böyle olacak olan, belli ölçülere göre 
alevlenen ve belli ölçülere göre sönen bir ateş (B30).

“Sürekli-canlı-kalan” ateşi bir süreç olarak düşünmek doğaldır. Böyleyse, o hâlde 
kozmik bileşenler de –yani bilindik “dünya kütleleri” yeryüzü, deniz, hava ve göksel ateş–
sürecin aşamaları olacaktır; zira bunlar “ateşin dönüşümleridir” (B31). “Dönüşümler”, 
Herakleitos’ta türü isim olan diğer birçok kelimede olduğu gibi, süreç ve ürün arasında 
bir şey olarak belirsizdir. Tıpkı aynı belirsizliğin “değiş-tokuş” içinde de olması gibi:

Tüm şeyler ateş ile değiş-tokuş edilebilirdir ve ateş de tüm şeyler ile, tıpkı altının mal-mülk 
ile ve mal-mülkün de altın ile değiş-tokuş edilebileceği gibi (B90).

Gözlemlenebilir dünyadaki sürecin bu önce-gelmesi, “akış” kuramıyla ilgili daha 
sonraki tanıklık ile uyumludur. Hem Platon (Kratylos, 402a4-11; Theaitetos, 152d2-
e9) hem de Aristoteles (Topikler, I. 11 104b21-22; Gökyüzü Üzerine, III. I 289b29-33), 
Herakleitos’un “tüm evrenin bir nehir gibi bir akış hâlinde olduğu” ya da “her şeyin akış 
hâlinde” ya da “gelişim hâlinde” ya da “değişim hâlinde” olduğu görüşünü benimsedi-
ğini belirtir. Bu tanıklığa iliştirilmiş ve geç dönem beşinci yüzyıla ait, kendince-uzman 
bir “Herakleitosçu” olan Kratylos hakkında bir hikâye vardır. Kratylos zamanın içinde 
herhangi türden bir aynılığın olanağını reddetmiştir. Kratylos, kendi görüşünü anlatmak 
için, “aynı nehre iki kez giremezsin” (B91a) sözünü Herakleitos’a aitmiş gibi gösterir; 
açık bir biçimde, kendisinin, aynı nehre “bir kez” bile girilemeyeceği iddiası ile bunu 
gölgede bırakabilmek için (Aristoteles, Metafizik, IV.5 1010a10-15).

20 Platon, Sofist diyaloğunda, 242c-e, sadece ontolojik temeller ile ilgilenir; bu yüzden onun süreçler 
hakkında herhangi bir şey söylememiş olması anlaşılabilir bir durumdur.



Herakleitos  61

Nehirlerle ilgili cümlenin Kratylos’a ait versiyonuna, Herakleitosçu olmadığı için 
karşı çıkılmalıdır. Platon’un ve Aristoteles’in tanıklığının geri kalan kısmı kabul edilebilir: 
Onlar Kratylos’un uç görüşlerini Herakleitos’a yüklemezler.21 Onlar, Herakleitos için, 
gözlemlenebilir dünyadaki varoluşun temel formunun süreç olduğunu gösterirler; her 
ne kadar, doğrudan gözlemlenebilir olmayan bir şey, bu süreç boyunca sürüyor olsa da:

[Herakleitos der ki] diğer şeyler oluş sürecinde ve akış içinde iken ve hiçbir şey düzgün-
tanımlanmış biçimde varolmuyor iken, bir şey, tek başına, töz olarak sürer, zira tüm bu 
[diğer] şeyler, bu tözün, doğal olarak gerçekleşen yeniden-biçimlenmeleridir (Gökyüzü 
Üzerine, III. I 298b29-32).22

4. 2. Herakleitos’un sloganı o hâlde, “dünyanın, söz konusu olan her şey olması” değil 
ama “gözlemlenebilir dünyanın, söz konusu olmakta olan her şey olması” olabilir. Uzay, 
Herakleitosçu kozmolojinin tartışılmasına izin vermez. Şimdi söylenecek olan, olası bir 
görüşün özetidir.23 Tüm kozmik süreç, “ateş”, “alevlenme” ve “sönme”nin birbirine karşıt 
bölümlere ayrılmıştır. Bu bölümler de, iki alt-sürece bölümlenmiştir: Birisi “ısınma” ve 
“kuruma” ve diğeri de “soğuma” ve “nemlenme”. Bu bölümleme, dört klasik kozmik karşıt 
için (sıcak, soğuk, ıslak ve kuru) ve karşıtların eşlenmesiyle oluşan dört dünya kütlesi için 
(yeryüzü=soğuk ve kuru, deniz=soğuk ve ıslak, ve devamı) yer açmıştır. Tüm süreçler; 
gündüz-gece döngüsünü, yıllık döngüyü ve daha uzun periyoda sahip olan birkaç döngüyü 
daha açıklayabilmek için çoklu dönemsellikte tekrar etmiştir. En uzun döngünün bir nok-
tasında, tüm kozmos, ateşten oluştuğu bir safhadadır (sıcak ve kurunun en uç noktasında). 

Karşıtların-birliğinin yanısıra, başka bir yapısal ilkenin de olduğu açıktır. Herakleitos, 
süreçlerdeki sabit “ölçütler” ya da “oranların” muhafaza edildiği konusunda ısrar eder:

...belli ölçülere göre alevlenme ve belli ölçülere göre sönme (B30, bir kısmı).
Tüm şeyler ateş ile değiş-tokuş edilebilirdir ve ateş de tüm şeyler ile, tıpkı altının mal-mülk 
ile ve mal-mülkün de altın ile değiş-tokuş edilebileceği gibi (B90).
...[deniz] önceden olduğu gibi aynı orana göre ölçülmüştür (B31, bir kısmı).

Altının bir değişim aracı olarak kullanılması, (öyle ya da böyle) sabit bir değiş-tokuş 
oranının varolmasına bağlıdır; bu, değiş-tokuşta altın miktarı ve mal-mülk miktarı ara-
sında sabit bir oranın olduğu anlamına gelir. Böylece bir “korunum ilkesi” tüm kozmik 
değişimlerde baştan sona geçerlidir: Sabit bir orandaki belli bir “ateş ile eşdeğer” miktar 
korunur. Bu, kozmik süreçlerin seyrine bir sınır anlamında, kanun-benzeri bir ilkenin 
Herakleitos’taki ilk örneğidir (krş. 6. Kısım).

4. 3. Gözlemlenebilir kozmos teorisi, yeniden oluşturulabildiği kadarıyla, Kseno-

21 Platon, Kratylos’ta, Kratylos’un ve Herakleitos’un görüşlerini bir araya getirmiş gibi gözükse de, Pla-
ton’un akış hakkındaki uç doktrinlerine ilişkin kapsamlı incelemesi (Theaitetos, özellikle 151d-160e, 
179c-183c) bu doktrinleri Herakleitos ile sadece muğlak bir biçimde ilişkilendirir.

22 Krş. Platon, Kratylos, 412d2-8. Başka bir anlamda, temel oluşturan birliğin de “akış hâlinde” olduğu 
söylenebilir: Aristoteles, Ruh Üzerine, I. 2 405A25-27, krş. Platon, Theaitetos, 153a7-10.

23 Herakleitos’un kozmolojisi ile ilgili olarak bkz. Reinhardt [258] 41-71; Kirk [233] 306-61; Kahn [232] 
132-59; Wiggins [266] 1-32; Dilcher [239] 53-66.
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fanes’in empirisizminin ilkelerine uyar. Bu teori, gözlemlenebilir dünyaya, gerçekten 
gözlemlenmemiş hiçbir yeni şey sunmaz: Bahsi edilen süreçler ve döngüler günlük 
deneyime tanıdıktır ya da günlük deneyimden çıkarımlanabilir. Bu teori, duyulara bağlı 
olan görünüşlere önem verir: Güneş gerçekten de göründüğü gibi, “bir insanın ayağı 
genişliğindedir” (B3). Ve bu teori, insani deneyimin tamamen ötesinde olan ile ilgili 
spekülasyonu içermez: Kozmosun ötesinde neyin olabileceğine ilişkin soru sorulmaz bile.

Yine de bu teori, gözlemlenebilir dünyaya kapalı kaldığı sürece karşıtların-birli-
ğinin tamamlanmış bir örneğini oluşturamaz. Temel oluşturan yapı en azından kısmen 
görünmez olmalı ve kendisi bir süreç olmamalıdır. Böylece sürekli-canlı-kalan ateşin 
kendisi, “tüm şeylerin bir olmasını” sağlayan nihai birliğin kendisi olamaz. Bu, başka 
bir şeyin ortaya-çıkması, etkinliği olmalıdır.

Tanrı: gündüz gece, kış yaz, savaş barış, bolluk kıtlık; ama o başka türden bir şeye dönüşür, 
tıpkı tütsüyle karıştığında, her birinin kokusuna göre isim alan (ateş) gibi (B67).

Burada Herakleitos, Hesiodos’un hatalı görüşünü düzeltmektedir (B57). Gündüz ve 
gece “bir şeydir”, iki ayrı şey değil. Sunak ateşi analojisi, ritüel sürecinin merkezi, ki burada 
farklı türden tütsüler sırayla yanar, şeylerin sıradan isimlendirilmesinin aldatıcı olduğunu 
gösterir. Seyirciler, dumanı koklayarak, (örneğin) “bu tütsüdür” der; hâlbuki demeleri 
gereken şey: “bu, tütsüyle karışmış olan ateştir.” Bu yüzden, benzer biçimde, bunlardan 
tam olarak, “gündüz” ve “gece” olarak değil ama “gündüze ilişkin durumda olan tanrı” 
ya da “geceye ilişkin durumda olan tanrı” olarak bahsedilmelidir. (Karşıtlar olarak “savaş-
barış” ve “bolluk-kıtlık” büyük ihtimalle daha uzun süren kozmik döngülere gönderme 
yapar.) Herakleitos’un dile verdiği önem göz önünde bulundurulduğunda, Herakleitos’un 
sıradan konuşma biçimlerinin değişmeye ihtiyaç duyduğunu düşünmesi şaşırtıcı değildir. 

Ama bu “tanrı” (theos) kimdir ya da nedir? Kelimenin işaret ettiği gibi, canlı (onun 
etkinliği sürekli-canlı-kalan ateştir), zekâya sahip, ereksel ve kontrol-eden bir şeydir. 
“Yıldırım her şeyi yönetir” (B64). Platon’un ve Aristoteles’in tanıklığı da (Bölüm 4. 
1’de alıntılanmıştır) aynı yöne işaret eder. Görünmez bir birlik olarak canlı ve zekâya 
sahip bir varlığın takdim edilmesi karmaşıklık seviyesini yükseltir. Herakleitos’un ruh 
teorisi şimdi ele alınmalıdır.

5. Ruh Teorisi

5. 1. Herakleitos, geleneksel olmayan bir ruh kavramıyla (psykhê) iş görür.24 Home-
ros’da, ruhun yaşam süresince önemi yoktur; ruh, kişinin bireyselliğinden geride kalanı 
Hades’teki gölgeli bir varoluşa taşımak için, ölümde bedeni terk eder. Herakleitos için, 

24 Herakleitos’ta ruh ile ilgili olarak bkz. Kirk [248]; Nussbaum [256]; Kahn [232] 241-60; Robb [259]; 
Hussey [247]; Schofield [261]; Laks (bu derlemede 12. Bölüm).
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ruhun, yaşam süresince, kişisel kimliğin ve karakterin taşıyıcısı; zekâya-sahip-olmanın 
ve eylemin düzenleyici merkezi olduğu açıktır. Ruh, kişinin gerçekten olduğu şeydir; 
ruh teorisi insan doğasının teorisidir. 

Şaşırtıcı olmayan bir biçimde ruh, karmaşık bir karşıtların-birliği yapısı içinde, temel 
oluşturan birlik olarak tanımlanır. Böylece ruh kendisini süreçler –tahmini olarak biri 
yaşamla ve diğer karşıtı da ölümle ilgili olan– içinde ortaya çıkarabilir. Bu süreçlerin 
evreleri olarak, yeryüzüne, suya ve diğerlerine karşılık gelen, fiziksel bileşenler olma-
lıdır. Ayrıca, iki fiziksel boyuta, sıcak-soğuk ve ıslak-kuru, karşılık gelen alt-süreçler 
olmalıdır. Kanıtlar şunu doğrular:

Kuru ışık-hüzmesi, en bilge ve en iyi hâldeki ruhtur (B118). 
Ruhlar için nemlenmek, ölümdür (B77).25

Kuru-ıslak durum, zekâya-sahip-olmayı ve onun karşıtını açıklar: Sarhoş bir ada-
mın bilgi ve farkındalığa ilişkin eksikliği “ruhunun ıslaklığı” (B117) olgusuna bağlıdır. 
Etkili bir biçimde eyleme becerisi de bu sözdeki kuruluk ile bağlantılıdır ve “…en iyi 
hâldeki ruh (aristê)” ayrıca “eylem hâlinde” olan bir ruha işaret eder (“Aristê” kelimesi, 
bu kelimenin etkin erkek mükemmelliğine ilişkin geleneksel çağrışımlarıyla birlikte 
ele alındığında). Ruhlara ilişkin sıcak-soğuk durumu ile ilgili olarak ise, “psykhê” ke-
limesi sıcak olmayan bir şeye işaret eder (bu kelimenin etimolojisi, doğal bir biçimde 
“soğuk”, “nefes” anlamına gelen “psykhein” fiiline dayanır); ve kuru bir ışık-hüzmesi 
tahminen ne sıcak ne de soğuk olduğunda en parlaktır. Bunu doğrulamak için, ısıya 
kötü bir nitelik adanmıştır.

Kibrin, kontrolsüz bir yangından daha çok ihtiyacı vardır söndürülmeye (B43).

 5. 2. Ölmek, yaşamaya karşıt olan doğal bir süreçtir. Çoğunun sıklıkla gönderme 
yaptığı “thanatos” (ölüm) kelimesi ölmüş olma durumuna değil, ama ölme sürecine ya 
da ölme olayına gönderme yapar. Bu nedenden dolayı, Herakleitos bu kelimeyi “nem-
lenmek” ile özdeşleştirmiş olabilir. Bir ruh için bu durum, hem zihnin hem de eylemin 
işleyişinin artan bir biçimde zayıflaması demektir. Ama kalıcı bir ölmüş-olma hâli olamaz; 
ölmüş olmak, döngünün uç bir noktasındaki anlık bir evre olabilir. 

Aynıdır, canlı ve ölü, uyanık ve uyuyan, genç ve yaşlı hâlde olma; zira bunlar, durumun 
değişmesiyle şunlar olur ve şunlar, durumun değişmesiyle bunlar olur (B88). 

Ruhların birbirini izleyen bu “yaşaması” ve “ölmesi” sadece kısmen, alışılagelmiş 
anlamda yaşamaya ve ölmeye karşılık gelir. (Uyanık olmanın ve uyumanın ikincil dön-
güsü, rüyalar ile birlikte, daha sonraki karmaşıklığı getirir.) Herakleitos için, yaşamın en 
güzel döneminden sonra zihin ve bedendeki doğal çöküş zaten ölüm olarak sayılmaktadır. 
Tersine, birinin hayatının en güzel döneminde aniden ölmesi hiçbir biçimde ölüm olarak 

25 Bu sözün alternatif versiyonları (B36, 76), ruhu, fiziksel değişimler silsilesine entegre eder, ancak bu 
entegre-olma, Stoacıların daha sonraki bir dönemde bu sözü yeniden oluşturması sonucunda ortaya 
çıkmış gözükür.
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sayılmaz. Ruh, bedenden ayrılmış olsa da, en iyi durumunda olacaktır. Bazı kanıtlar, 
özellikle savaşta ölmenin, üstü kapalı bir biçimde ima edilerek, bedenin dışındaki ruhun 
onurlu bir yere yerleştirilmesiyle, örneğin bir yıldız olarak, ödüllendirildiğini belirtir.26 
Tüm durumlarda, insanın cesedi (ruhsuz olan bedeni) değersizdir:

Cesetler, gübreyle kıyaslandığında, atılmaya daha uygundur (B96).

5. 3. Eğer ruhlar doğaları gereği yaşıyor ve ölüyorsa, o hâlde yeni bir anlamda, 
onlar, sırasıyla, hem ölmeye sürekli tabi olduğundan dolayı “ölümlü” hem de yaşama 
her zaman geri dönebildiği için “ölümsüz” olarak tarif edilebilir. Bu, Herakleitos’a, 
“karşıtların-birliği”nin yeni, merak uyandırıcı bir durumunu verir. 

Ölümsüzler ölümlüdürler, ölümlüler ölümsüzdür, diğerlerinin ölümünü yaşayan, diğer-
lerinin yaşamını ölen (B62).

Bu, geleneksel olarak aralarında neredeyse bağlantı-kurulamaz olan tanrılar ve 
insanlar arasındaki farkın Herakleitos için önemsiz olduğunun ilk kez ima edildiği 
yerdir. Ruhlar kendi doğaları gereği hem ölümlü hem de ölümsüzdür. Ruhların insan 
olarak açığa çıkmış biçimde ya da geleneksel tanrılara benzeyen bir şey gibi var olup 
olmaması, şansa ve yaşamanın ve ölmenin döngüsündeki anlık konumlarına kalmış ola-
bilir. (Herakleitos’un geleneksel Yunan dini üzerine söyledikleri, beklendiği üzere, üstü 
örtük bir biçimde ikirciklidir.) Diğer yozlaşmış varlık formları da, geleneksel Hades gibi, 
kötü bir durumda bulunan ruhlar için ortaya çıkabilir. Üstü örtülü “ruhlar Hades’te koku 
duyusuna sahiptirler” (B98) ifadesi ufak oranda bir tür duyusal varoluşa işaret edebilir.

5. 4. Eğer en iyi hâlinde olan ruh zekâya-sahipse ve rasyonelse, o hâlde çoğu insan, 
şeyleri anlamaya çalışmakta bile neden başarısız olur? Onların ruhları olası en iyi hâlde 
değil midir, yoksa kabiliyetlerini kullanmakta başarısız mı oluyorlar? Seçime dayalı bir 
unsur, en azından, ruhun bu yaşamdaki davranış biçiminde söz sahibi olur.

En iyi olan, tek bir şeyi seçer, tüm diğer şeyler yerine: ölümlüler arasındaki sürekli-devam 
eden ünü; ama çoğu, sığır sürüsü gibi tıkınır (B29). 
Bir kişinin daimôn’u, karakterdir [êthos] (B119). 

Buradaki “êthos” kelimesi, etimolojik olarak, “alışkanlık” anlamına işaret eder ve 
tanımlayıcı bir biçimde “karakteristik” olanı ortaya çıkarır. Bu “êthos” kelimesi, “physis” 
ile (“doğa” ya da “öz” anlamına gelen) denk görülmemelidir. Bir kişinin alışkanlıklarının 
ve karakterinin karşılıklı olarak birbirlerini biçimlendirdikleri düşüncesi Eski Yunan’da 
zaten bulunmaktaydı (Theognis, 31-36). Bu durum, popüler kaderci inancı, –yaşamın 
niteliğinin, kişiye tahsis edilmiş bireysel “daimôn” tarafından belirlendiğine ilişkin olan– 
yersiz ve gereksiz kılar. Bunun yerine, her bir kişinin tanrısal tarafı, karakter olarak ve 
karakter içinde ortaya çıkar.27

26 B24 (krş. B136?) ve B25; ayrıca daha sonraki doksografik çalışmalarda A15 ve A17 içinde.
27 Bu bakış açısı için (ve bölüm 5.3’te Herakleitos ve Grek dini üzerine olan bakış açısı için) Mantas 

Adomenas’ın yayımlanmamış çalışmasına ve sözlerine borçluyum.
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Bireysel seçimler, Arisototelesçi bir tarzda, ruhun karakterini de hâlini de hem 
belirlediği hem de bu karakter ve hâlden kaynaklandığından dolayı, insan zekâsının 
genel başarısızlığı için bir açıklama verilebilir.

Anlamaya sahip olan, insani karakter [êthos] değil, tanrısal karakterdir (B78). 
Tıpkı bir çocuğun, adam karşısında öyle olduğu gibi, bir adam da daimon karşısında 
öyledir, “çocuk” gibi [nêpios: tam olarak çevirisi “sözsüz”] (B79).

Burada yine, insani ve tanrısal “doğalar” arasında sanki bağlantı kurulamaz bir 
uçurum varmış gibi okumamamız gerekir. Bu bir karakter meselesidir, doğa meselesi 
değil ve çocuk-adam analojisi, bir insanın “büyüyüp” bir “daimôn” olabileceğini ima 
eder. İnsan doğasının gerçek bir anlamayı başarabileceğine tamamen kabiliyetli olduğu, 
sadece, Herakleitos’un kendi düşünmesinin sonucu olan ifadeler tarafından değil, ama 
ayrıca şu aşikâr ifadeyle de gösterilir:

Herkes, anlama kabiliyetini paylaşır (B113).
Her insan kendini bilme ve sağlıklı bir zihne sahip olma kabiliyetini paylaşır (B116).

O hâlde, insanlar neden düşünürken ve yaşarken kötü alışkanlıklar oluşturma ve 
kötü seçimler yapmaya bu kadar eğilimlidir? Herakleitos’un cevabına ilişkin doğrudan 
bir kanıt yoktur, ama herhangi bir bireyde iyi ve kötü arasındaki mücadele, tahminen, 
kendisinin kozmik karşıtı ile bağlantılı ve eş biçimli olmalıdır.28

5. 5. Zekâya sahip olan ruh her şeyi anlamayı isteyecektir: Kendisi de dâhil. He-
rakleitos bize şunu söyler: “Kendimi aradım” (B101). Bu, zihnin ayrıcalığa ve doğrudan 
kendisine erişime sahip olduğu içebakışı belirtir. Herakleitos, kendisini arama konu-
sunda hangi yöntemi tercih ederse etsin, bu araştırmanın paradoksal ve anlaşılması zor 
doğasının farkındadır.

Ruhun sınırlarını bulamazsın, dolaşarak, her yoldan gitmiş olsan da, o kadar derin bir 
logos’a sahiptir ruh (B45).
Kendini çoğaltan bir logos, ruha aittir (B115).

“Sınırlar” sadece “dolaşma” metaforu dâhilinde mekânsaldır. Bunlar, ruhun doğa-
sının sınırlarını çizerek ruhun doğasını diğer şeylerin doğasından ayıran “mantıksal” 
limitlerdir. Buna uygun olarak, ruhun “logos”u, ruhun, hakiki, rasyonel izahıdır, ama bu 
ayrıca ruhun izah etmesi olarak da anlaşılabilir. Bu durum, ruhun burada kendisinden 
söz ettiğine ilişkin olan paradoksa işaret eder. Düşünselliğin gerilemesi şimdi gerçekleş-
meye başlar. Ruh, kendisinden söz etmek zorundadır ve bu yüzden de kendisi hakkında 
konuşmasından söz etmek ve bu böyle sürer gider. Ruhun hikâyesi sınırsız bir biçimde 
kendisini-çoğaltan bir yapıdadır. 

28 Tutkuların fiziksel terimlerle ele alınmasına ve ruhun patolojisine ilişkin ipuçları vardır: “kontrolsüz 
bir yangın” olarak kibir üzerine, B43; kendini-kandırma üzerine B46; arzulama yetisi (thymos) üzeri-
ne, B85; ruhları nemlendiren duyusal kendine-düşkünlük üzerine B77, krş. B117.
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6. Nihai Sorular

6. 1. Karşıtların-birliği, Herakleitos’a, evrene ve ruha ilişkin birer teori verir. Ama 
o, baştanbaşa teorik olan bir birliği ve tamamlanmışlığı mı amaçlamıştır?29 1. Bireysel 
ruh, aslında; görünmez birlik, tanrı ya da kozmosun sürekli-canlı-kalan ateşi ile sadece 
benzer değil ama aynı zamanda aynı da değil midir? 2. Karşıtların-birliği, herhangi bir 
öneme sahip olan tüm karşıtları kapsamalı mı? 3. Karşıtların-birliği kadar asli bir ilke 
ya da evrensel birlikten daha temel bir şey var mıdır?

Soru 1. ile ilgili olarak, bireysel ruhların gerçekten de kozmik birliğin parçaları 
olduğu yönünde işaretler (her ne kadar ikircikli olsalar ve doğrudan bir ifadeyle des-
teklenmeseler de) vardır.30 Bu, teorik olarak tatmin edici bir denklem olurdu. İnsanın 
doğası, amacı ve kaderi ancak o zaman kozmik açıdan anlaşılabilir.

Diğer sorunlarla ilgili olarak da kesinlik, pek olası değildir. Herakleitos’un “tüm 
şeylerin bir olduğu” (B50) ifadesi, Herakleitos’un oldukça büyük teorik bir birliği he-
deflediği varsayımını temellendirir ama Herakleitos’un bunu başarmayı nasıl denediği 
ile ilgili olarak kanıtlar yetersizdir. Bu bölüm, bu türden nihai sorulara ilişkin var olan 
kanıtların incelenmesini ve Herakleitos’un sisteminin şekli ile ilgili bazı sonuca ilişkin, 
tutarlı fikirleri sunar. 

6. 2. Karşıtların-birliği, monizmin ve plüralizmin görünüşte bağlantı kurulamaz 
olan karşıtlıklarının üstesinden gelen birleşik bir kavramdır. Bu yüzden o, kendisinin 
bir örneğidir. Herakleitos bu ilginç durumun farkında gözükür:

İdrak-etmeler: bütün olanlar ve olmayanlar; uyum içinde olanlar ve olmayanlar; ve tüm 
şeylerden tek bir şeye ve bir şeyden tüm şeylere (B10).31

Bu söz, alışılagelmiş süreç-ürün ikirciği ile, “idrak-etmeler” (syllapsies) üzerine 
konuşmada, alışılagelmiş karşıtların-birliği modelini kullanır: Ürünler ya da süreçler, 
hem “birlikte almaya” hem de “anlamaya” ilişkin olan. Bunlar, soyut bir biçimde aynı 
modelin örneğini oluşturduğu düşünülen karşıtların-birliğinin söz konusu olduğu du-
rumlar olmalıdır.

Bu okuma, karşıtların-birliğinin neden temel ve merkez olduğunu ortaya koyar. İlk 
olarak, karşıtların-birliği, öyle her şeyi-kapsayan bir fenomendir ki kendisini bile kapsar. 
Daha sonra, bu karşıtların-birliği, zorunlu olarak, düşünce ve dili oluşturan modeldir, 
çünkü o, anlamanın modelidir. Herhangi bir cümle, sentaktik işlevleri “farklı yönlere 
hareket eden” birçok farklı kelimeye sahiptir ama tek bir anlam onu bir birlik hâline 
getirir. “Logos”, her ne ise, onun olduğu şey, sadece dilde ifade edilebilen bir şeydir ve 

29 Bu bölümde tartışılan sorular ile ilgili olarak bkz. Kahn [232] 204-11, 276-87; Hussey [245] 42-52.
30 En güçlü ve aşikâr tanıklık Aristoteles’inkidir, Ruh Üzerine, I. 2 405A25-26.
31 Metin ile ilgili belirsizlikler vardır. İlk kelime, “birbirine-uyma” (synapsies) olabilir; diğer yan cümle-

lerin tamamının birbirlerine ait olup olmadığı kesin değildir.
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sadece ifade edilebilir olduğu için anlaşılabilir bir şeydir. Dilin ve düşüncenin yapısı 
zorunlu olarak aynı zamanda gerçekliğin de yapısıdır: Bu, Herakleitos’un işaret ettiği 
sonuç gibi gözükür.

6. 3. Karşıtların-birliği, kozmosta ve ruhta gösterildiği hâliyle, daha üst-seviye olan 
başka bir karşıtlığın örneğini oluşturur: Yasa ve çatışma arasında olanın. Eğer, sıcak 
ve soğuk gibi karşıtlar gerçekten birbirine karşıt güçler ise, onların arasında gerçek bir 
çatışma olmak zorundadır. 

Herakleitos, “tanrılar ve insanlar arasındaki bu çatışma bitsin artık!” diyen şaire 
[Homeros’a] fırça çeker: Zira eğer tiz ve pes olmasaydı, ne uygun bir yapı (harmonia) 
olurdu ne de erkek ve dişi karşıtlar olmadan canlılar (Aristoteles, Eudemos’a Etik, VII. 
I 1235a25-29).

Savaş her şeyin babasıdır, her şeyin kralıdır: bazısını tanrı olarak, bazısını insan olarak 
gösterir; bazısını köle kılar ve bazısını da özgür (B53). 

Ama eğer süreçler anlaşılabilir olacaksa, aynı zamanda yasaya-benzer bir türde de 
olmalıdırlar (2. Bölüm’de bahsedilen, bir şehirdeki yasayla logos’un analojisi üzerin-
den karşılaştırınız). Herakleitos sadece karşıt iki bakış açısını vurgulamaz, ama ayrıca 
karşıtların kurduğu birliği de bildirir.

Güneş ölçüleri aşmayacaktır: Yoksa Furiler [Erinyeler], adaletin yardımcıları, onu bula-
caktır (B94). 
Ama bilinmelidir ki savaş tümü [xynon] için aynıdır ve adalet çatışmadır ve tüm şeyler 
çatışma ve zorunluluğa göre gerçekleşir (B80).

O hâlde, kozmik süreç nasıl bir ve aynı anda hem çatışmayı hem de adaleti oluş-
turabilir? Herakleitosçu çözüm belki de olağandışı bir biçimde bilmecemsi olan bir 
sözde saklıdır:32

Sürüp-giden [Aiôn], oynamakta olan bir çocuktur, dama33 oynayan: Krallık çocuğa aittir 
(B52).

 Çocuk, iki oyuncu için tasarlanmış bir masa oyununu oynayan bir erkek çocuğudur, 
çocuğun rakibi olarak kimseden bahsedilmez, bu yüzden varsayım çocuğun tek başına 
oynadığı yönündedir. Bu, hâlâ, becerinin uygulandığı ve keskinleştirildiği özgür ve asıl 
bir çatışma olabilir. Oyun, yasaya benzer olan bir prosedüre sahiptir: Kurallar (oyun-
cular tarafından özgürce benimsenen ve dışarıdan dayatılmayan) oyunu tanımlarlar ve 
taraflar arasında objektiftir. Oyun, sonucunda da yasaya benzer, zira eğer her iki taraf 
da eşit derecede iyi oynarsa, uzun vadede sıklıkla oyun kazanır –oynandığında sonucun 

32 Eğer B102 tarafından sunulan varsayımsal çözümü bir kenara koyarsak: “Tanrı için, bütün şeyler 
güzel ve iyi ve adildir: ama insanlar bazı şeylerin adil, diğerlerinin de adil olmadığını varsaydılar.” Bu 
sözün gerçekten Herakleitos’a ait olup olmadığından şüphe etmek için filolojik nedenler vardır, zira 
bu söz, Herakleitos’un karşıtları ele alış biçimine de uymaz (Bölüm 3’e bakınız).

33 Buradaki “draughts” (dama) kelimesinin çevirisi basmakalıptır, söz konusu olan masa oyunu (pessoi) 
tavlaya daha yakındır.
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ne olacağı tahmin edilebilir olmasa da. Kısa vadede (kumarbazların da bildiği gibi), 
şans, taraflar arası sürekli yer değiştirir. Kendi alışkın olduğu düşünme tarzına uygun 
bir biçimde, Herakleitos, günlük deneyimden seçilmiş bir model ile çatışma ve adaletin 
bir arada, birbirine bağlı bir biçimde, doğaları değişmeden var olabileceğini göstermeyi 
dener.34 Biz burada, Herakleitos’un birey için yaşamın anlamını nereye yerleştirdiğini 
bir anlığına görür gibi oluruz: İç ve kozmik mücadeleye katılımda.

6. 4. Masa oyunu analojisine, tek başına iki taraf da olarak oynayan çocuğun ka-
fasında tek bir birleşik plan değil ama iki plan olduğu yönünde itiraz edilebilir. Çünkü 
temel oluşturan birliğin, kendisini sırasıyla karşıtlarda açığa çıkarması fikri yeterli de-
ğildir. “Yönetme” ve plandan bahsedildiğinde ima edildiği gibi, ayrıca temel oluşturan 
ereksel bir birlik olmalıdır. Bunlarla bağlantılı olarak, Herakleitos üstü örtülü biçimde 
“bilge”den söz eder:

Sadece bir şey bilgecedir, tüm şeylerin, tümü içinde nasıl yönetildiğine ilişkin planda 
becerikli olmak (B41).
İşittiğim kelimelerin tüm sahipleri arasından hiçbiri, bilgece olanın ne olduğunun –onu, 
geriye kalan diğer her şeyden ayırarak– farkına varacak kadar ilerleyememiştir (B108).
Sadece tek bir bilge vardır, Zên adıyla çağrılmış olmayı isteyen ve istemeyen (B32).

Bir isim olarak kullanılan nötr bir sıfat olan bilge (to sophon), soyut bir biçimde 
“bilgelik” olarak ya da somut bir biçimde “bilgece olan (tek) şey” olarak okunabilir. 
Buradaki “sophos” kelimesi, bu dönemde, sadece uygulama konusunda akıllı olan 
için değil ama herhangi bir konuda uzmanlaşmış olan herhangi biri için kullanılırdı. 
Kozmik yöneticilik sanatında ve “ephitasthai” fiilindeki (anlamak, becerikli olmak) 
beceri kelimesi (nasıl olduğunu bilmek) B41’de öne çıkar. Zekâya ya da stratejik bakış 
açısına sahip olma (ne olduğunu/nedenini bilmek) bir “plan”dan ya da “genel bir bilgi 
türü”nden (gnômên) bahsedilirken ortaya çıkar. Bilgenin işlevi kozmik planı anlamak 
ve bu planın eyleme koyulmuş olmasını sağlamaktır.

Bilge, açık bir biçimde, kozmik tanrı ile özdeş görülemez. Bilge, Zên ile aynı de-
ğildir (Zeus’un bir formu, Zên “yaşam” kelimesinin etimolojisine işaret eder). Bilge, 
“her şeyden ayrı” ve eşsizdir. Aynı zamanda, hem nasıl olduğunu hem de ne olduğunu 
içeren anlamaya dayanır ve görünen o ki, insan aklı tarafından bile elde edilebilir.

Biz, o hâlde, bilgeyi hem kozmik karşıtlıklardan hem de kozmik birlikten ayrı olan 
ve yukarda duran ama yine de kendisini hem kozmik tanrıda hem de bireylerin ruhlarında 
ortaya çıkaran bir şey olarak görmeliyiz. “Anlamak, bir tanrı için karakteristiktir” –ama 
onun “doğasının” bir parçası değildir. Zanaatkârlık, pratik ile öğrenilmeli ve yenilen-
melidir ve zanaat, mantıksal olarak zanaatkârdan öncedir.

34 B124’te (büyük-ölçekteki düzen ve küçük-ölçekte kaosun birbirine bağlı olması üzerine) konuyla ilgi-
li olabilir.
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7. Sonuç: Herakleitos’un Geçmişi ve Geleceği 

7. 1. Herakleitos’a verilen cevaplar her zaman karışıktır. Düşünceleri, kendisinin 
teknik donanımını aşan felsefi bir öncü olarak Herakleitos, tahmin edilebilir bir kader 
olan yanlış anlaşılmaya maruz kalmıştır. Antik dünyanın sonunda kitabının kaybolması, 
onun gölgede kalmasına neden oldu ve bu gölgede kalma, Platoncu ve Aristotelesçi 
metinler ve varsayımlar tarafından antik felsefe tarihinin uzun süren egemenliği ile daha 
da kötüleşti. (Hem Platon hem de Aristoteles, kabul ettiklerinden daha fazla borçludurlar 
Herakleitos’a; her ikisi de ona, sanki ondan bahsetmeleri bir lütufmuş gibi davranmış-
lardır.) Bu engellere karşı olarak, Herakleitos’un yanlış anlaşılmasının giderilmesinde, 
Stoacılar ve bazı erken dönem Hıristiyan yazarlar tarafından Herakleitos’un kutsanma-
sının pek katkısı olmamıştır.35 Bu durum, değerli bilgilerin hayatta kalmasını garantiye 
almasına almıştır ama fazladan yeni bir yanlış anlama katmanı ekleyerek onu yabancı 
bir boyanın içine batırmıştır.

Daha doğru bir takdir-etmenin yeniden canlanması için, gelişmiş olan tarihsel ve 
felsefi anlayışın bir kombinasyonu gerekiyordu. Bu, 18. yüzyılın sonunda Almanya’da 
başladı: Schleiermacher, Herakleitos’a ilişkin yenilenen bilgilerin babasıydı (ve Hegel 
de vaftiz babası).36 Schleiermacher’in çalışmasından beri, aralıklı bir biçimde de olsa, 
Herakleitos araştırmalarında ilmi37 olarak gerçek bir ilerleme vardır. Dahası, her ne ka-
dar etkisinin, her zamanki gibi, anlaşılması zor olsa da, Herakleitos oldukça ünlenmiş 
ve takdir edilmiştir.

7. 2. Üçüncü milenyumda Herakleitos’un durumu nasıl olacaktır? Hâlâ, gerçek-
leştirilmesi gereken birçok ilmi çalışma vardır. Örneğin, Herakleitos’un geç dönem 
Antikite’de nasıl algılandığı üzerine çalışılmalar şu ana kadar sadece sınırlı bir mesafe 
katetti.38 Her şeyden önce, hâlâ, fragmanların ve tanıklıkların tamamına; metinsel, lingu-
istik, edebi ve doksografik uzmanlığın sistematik olarak uygulanmasına ihtiyaç vardır.39

Hatta, dar anlamda ilim ilerledikçe, yoruma dayalı ve daimi olan sorular olacaktır. 
Herakleitos, bilindiği üzere, felsefi olarak etkin bir akıldı. Filozoflar onu her zaman 

35 “Logos ile yaşayanlar Hıristiyanlardır, sözde tanrısız olsalarda, tıpkı Greklerin arasındaki Sokrates ve 
Herakleitos ve onlar gibilerin olduğu gibi.” (Justin, Apol. 46.3.)

36 Schleiermacher [260]; Hegel [22] (cilt 1, 279: “Herakleitos’un hiçbir cümlesi yoktur ki, Mantık’ıma 
almamış olayım”). Sonraki önemli katkılar, Jakob Bernay’in erken dönem eseri (1848-54=Bernays 
[237] 1-106) ve Ferdinan Lassalle’ın 1858 monografı (Laselle [249]).

37 Burada “ilmi” ile karşılanan “scholarly” kelimesi, Herakleitosçu bağlamda “bilgece olan, bilgeliğe 
yakışır olan” anlamında okunmalıdır. [Ç.N.]

38 Örneğin, hâlâ, Herakleitos ve Stoacılara ilişkin kapsamlı bir çalışma yoktur (ama bkz. Long [251]; 
Dilcher (239 177-200). Herakleitos üzerine Hıristiyan yazar Hippolitus (önemli bir kaynak), özellikle 
bkz. Mansfeld [51]; aynı zamanda Mueller [53], Osborne’nun bir gözden geçirilişi ya da düzeltilişidir 
[52]).

39 1962’de Derveni’de bulunan papirüslerdeki kanıtlara ilişkin olarak –bu papirüslerdeki ilgili kısımların 
mevcut en iyi okumaların da bulunduğu– şuraya bkz. Sider [262], Tsantsanoglou [263].
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kendi özel ilgilerine katmayı isterken, felsefenin çağrısına sağır olanlar onu hep yanlış 
anlayacaklardır. 

Bu yazı, 1. onu öncü bir filozof olarak ciddiye almayı ve 2. onun düşüncesinin her 
bir parçasını, tek başına değil ama bütünün parçası olarak ele almayı amaçladı. (Yo-
rumcu, Herakleitos’u, onun karşıtların-birliği düşüncesi gibi, onun karşıt bakış açıları 
gibi, sistematik ve sonuca ulaşmayan bir biçimde inşa etmelidir.) Üçüncü bir görev, 
Herakleitos’u kendi zamanının entelektüel bağlamı içine yerleştirmek için, burada 
kalkışılamayacak kadar özel ele alınmaya gerek duyar, her ne kadar bu gerek-duyma, 
Herakleitos’a ilişkin yapılacak bütün açıklamalar için geçerli olsa da.40

7. 3 Daha sonraki filozoflar için Herakleitos’un önemi, Herakleitos’un mantıksal 
araçların, felsefi ve bilimsel düşüncelerin bir öncüsü olmasıdır. Herakleitos’un gerçekten 
ifade ettiklerinin arkasında, onun düşüncesini belirleyen belli fikirlerin yatmakta olduğu 
görülür. Bu fikirlerin arasında: Gerçekliğin, yaşanabilir ve içeriden anlaşılabilir bir şey 
olması gerektiği; dilin yapısının düşüncenin de yapısı olduğu ve hatta bu yüzden de 
düşüncenin tanımladığı gerçekliğin de yapısı olduğu görüşleri vardır. Herakleitos’un 
kendisinin, bu fikirleri bu tür terimlerle oluşturabilip oluşturamayacağı ya da oluşturup 
oluşturmayacağı oldukça belirsizdir. Onun, fragmanlar şeklindeki çalışmasının ustalı-
ğının ve tınısının kuşkunun ötesine taşıdığı şey, Herakleitos’un hâlihazırda, Ryle’nin 
ifadesiyle, kendi-kendisine-hareket eden bir filozof olduğudur.41
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ÖZ
Tractatus “üzerine konuşulamayan konuda susulması gereken” bir susku me-
tafiziği ile bitmesine rağmen, kitabın mantıksal pozitivist bir yaklaşımla okun-
masını engelleyecek tarzda, dile getirilemeyen ama gösterilebilen anlamsız de-
ğer dünyası, dile getirilebilen anlamlı olgu dünyasının zemin/dayanağı olarak 
görülebilir. Bu makalede, mistik bir deneyim olan etik-estetik birliğinin [(est)
etik] dile getirilemeyen ama kendini gösterecek bir biçimde olgusal olana (dile 
getirilebilene) bir dayanak noktası/mekânı temin edip etmediği sorgulanacaktır.  
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Although Tractatus ends with a silence metaphysics “whereof one cannot speak, 
thereof one must be silent”, unsayable but showable (meaningless) world of 
value might be viewed as the ground/support of sayable (meaningful) world 
of phenomena in a manner that will inhibit the logical positivist reading of the 
book. This article inquires whether ethics-aesthetics oneness [(aesth)etics] as a 
mystic experience renders a support/place for the phenomenal (sayable) in any 
form that is not sayable but showable. 
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Giriş

Tractatus’u yazdıktan sonra Russell’a yolladığı bir mektupta Wittgenstein, ki-
tabının asıl meselesinin önermelerle dile getirilebilen (gesagt) ile önermelerle dile 
getirilemeyen, ama yalnızca gösterilebilenin (gezeight) teorisi olduğunu ve bu ayrımın 
da aslında felsefenin belli başlı sorunu olduğuna inandığını beyan eder.1 Wittgenstein 
ayrıca Ludwig von Ficker’e yazdığı bir mektupta da söz konusu ayrımda ikincinin 
(dile getirilemeyen, ama gösterilebilenin), kitabın ana fikri ve meselesi olduğunu şu 
ifadelerle dile getirir: 

Kitabın ana fikri etik üzerinedir. […] Kitabımın iki bölümden oluştuğunu yazmak istemiş-
tim: Biri burada olan ve diğeri de yazmadığım her şey. Ve kesinlikle bu ikincisi önemli. 
Çünkü etik kısmı adeta içeriden kitabım tarafından sınırlandırıldı; doğrusunu söylemek 
gerekirse sadece bu yolla sınırlandırılabileceğine inandım.2

Tractatus’un dilin sınırlarını çizme teşebbüsü ve bu sınırların dışında kalan alanlar 
hakkında susulması gerektiği beyanından hareketle, yapıtın ana meselesi ve amacı 
hakkında birbirinden farklı iki görüş ortaya atılmaktadır. Bir taraftan kitabın, dilin me-
tafizik ve mistik öğelerden arındırılmasını amaçsal olarak savunan mantıksal pozitivist 
bir yaklaşımla kaleme alındığı iddia edilirken, öte taraftan yapıtın pozitivist felsefeye 
meydan okurcasına metafizik/mistik bir yapıt olduğu düşünülmektedir. Ancak her ne 
kadar dilde ve dünyada sınırlandırmaya gitse de yukarıdaki alıntılar ve filozofun erken 
dönemdeki birçok değinisinden anlaşılıyor ki Wittgenstein yaşama ilişkin sorulara 
bilimin yarattığı bir dünyada yanıt aranmasının başarısızlıkla sonuçlanacağını kabul 
eder.3 Dolayısıyla paradoksal bir biçimde Tractatus’ta bir taraftan metafizikçilerin 
söylenemeyeni söyleme iddialarına meydan okuma, diğer taraftan söylenemeyen ol-
madan da hiçbir şeyin söylenemeyeceği yönünde temel olma durumu söz konusudur. 

Tractatus’un ana meselesinin ne olduğuna dair görüş farklılığı, hiç kuşkusuz, 
yapıtın dile getirilebilen önermelerin anlamlı olduğu ve üzerine konuşulamayan hu-
susunda da susulması gerektiği yönündeki çıkarımı ile onun “benim tümcelerim şu 
yolla açımlayıcıdır ki beni anlayan, sonunda bunların saçma olduklarını görür” de-
ğinisi (6. 54) arasındaki gerilimden kaynaklanır. Russell, yapıta yazdığı önsözde bu 
gerilimi şöyle dile getirir: “Tümcenin yapısı ile olguların yapısı arasındaki ortaklık, 
Wittgenstein’ın Tractatus’ta geliştirdiği asıl teorisidir. Ancak bu ortaklığın kendisinin 
söylenemeyeceği, ama gösterilebileceği yönündeki görüş de bir o kadar önemlidir.”4 

1 Ray Monk, Wittgenstein: Dâhinin Görevi, çev. Berna Kılınçer-Tülin Er, İstanbul: Kabalcı Yay., 2005, 
s. 246. 

2 Monk, Wittgenstein: Dâhinin Görevi, s. 265.
3 Ludwig Wittgenstein, Tractatus-Logico Philosophicus, introduction by Bertrand Russell, trans. C. K. 

Ogden, London: Routledge, 1981, 6. 52. (Kitaba atıflar metin boyunca TLP olarak değini numarasına 
göre yapılacaktır.) 

4 Bertrand Russell, “Introduction”, Tractatus, s. 8. 
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Buradan hareketle Tractatus’un, söylenemeyen ama bütün anlamlı söylemlere temel/
zemin olan ve böylece her söylemde kendini “gösteren” şeyi okura fark ettirme giri-
şimi olduğu söylenebilir. 

Bununla birlikte şu sorular da Tractatus okuyucusunun zihnini daima meşgul 
etmeye de devam eder: Kendi önermelerinin anlamsız olduğunu söyleyerek biten bir 
yapıtı anlamak mümkün müdür? Dil meşru bir şekilde yalnızca içeriden temellen-
dirilecekse, onu aşan yargıların meşruiyeti neye göre belirlenecektir? Merdiveni bir 
kenara iterek önermeleri aşan ve “üzerine konuşulamayan hakkında susan” mistik 
bir yaklaşım geleneksel metafiziğin susuşu olarak yorumlansa da, Wittgenstein yine 
de dile getirilmeyeni “bir biçimde” dile getirmiş olmuyor mu? Eğer öyleyse kitabın 
içyapısı itibariyle bu nasıl mümkündür? 

Tractatus’un dile getirilemeyenin (mistik) dile getirilebilene zemin/dayanak temin 
edip etmediği sorunu bu çalışmanın asıl meselesini oluşturmaktadır. Bu çalışmada 
olguların dile getirilebilmesinin yegâne koşulunun dile getirilemeyen ama gösterile-
bilen bir zemin/dayanakla mümkün olabileceği yönündeki Tractatusçu iddiadan ve 
dile getirilemeyen ama gösterilebilen mistik-olanın estetik bir perspektifi tazammun 
ettiği yönündeki Tractatusçu “etik ve estetik birdir” (6. 421) önermesinden hareket-
le, Tractatusçu bir (est)etiğin5 olgusal dünyanın ve onda dile getirilen önermelerin 
transandantal zeminini6 temin edip edemeyeceği hususu zemin/dayanak ya da mekân 
sorunu bağlamında tartışılacaktır. Öncelikle Tractatus’taki resim teorisi üzerinden dile 
getirilebilenin nasıl ifade edilebileceği hususu üzerinde biraz duralım. 

Dilin Yapısı ile Olguların Yapısı Arasındaki Uygunluk

Tractatus’un mantıksal yapısına göre dil gerçekliği bir ayna gibi temsil eder. Bu 
teori ile dil ve dünya birbirine bütünüyle uygun yapılar olarak resmedilmiş ve dün-
yanın yapısı, dilin yapısında yansıtılmıştır. Bununla birlikte dilin olgusal gerçekliği 
resmetmesi, kendileri aracılığıyla gerçekliğin tasarlandığı önermeler ile tasarımlanan 
gerçeklik arasında yapısal bir özdeşliğin bulunmasını gerektirir (2. 151, 2. 1511, 4. 
01). Wittgenstein yapısal uygunluk ile olgu, olgu bağlamları, durum, mantık ve dilin 
büyük oranda dile getirilemeyene (6. 44, 6. 5, 6. 522) bağlı olduğuna işaret etmiş olur.7 

5 Bu birliğe gönderme yapmak için yazının devamında “(est)etik” sözcüğünü kullanacağız. 
6 Yazının devamında görüleceği üzere, deneyim dünyasını mümkün kılan zeminin kendisinin deneyime 

müteallik olmadığı hususu ve bu zeminin transandantal karakteri, Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi’nin de 
temel meselesidir. 

7 Wittgenstein Kültür ve Değer adlı eserinde bu durumu “ifade edilemeyecek olan (bana gizemli gelen 
ve ifade edemediğim şey), ifade edebildiğim her neyse onun anlam kazandığı zemini sağlıyor belki 
de” şeklinde dile getirir. (Ludwig Wittgenstein, Kültür ve Değer, çev. Doğan Şahiner, İstanbul: Metis 
Yay., 2008, s. 142. Kitaba atıflar metin boyunca KD olarak sayfa numarasına göre yapılacaktır.)
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Buna göre dile getirilemeyen (mistik) alanlar olarak etik ve estetik, yapıtın sonunda 
başlangıçtaki olgulara “kendini gösteren” olarak sonradan eklenmiş değildir. Bilakis 
mistik-olan, olgulara takaddüm eden bir zemini yansıtmaktadır ve yapıtın bir biçimde 
dayanak noktası olarak bulunur. Tractatus bu yönüyle tamamlanmış mistik bir felsefe 
olarak değerlendirilebileceği gibi, birlikli yapısı ve uyumu onun en çarpıcı nitelikleri 
arasında sayılabilir.8

Tractatus’un resim teorisine göre anlamı, dilin gerçeklik ile uyuşup uyuşmaması 
ya da dilsel önermenin olgusal gerçekliği doğru ya da yanlış olarak yansıtması belirler. 
Diğer bir deyişle resmin ortaya koyduğu anlam, onun gerçeklikle uyuşup uyuşmamasına 
bağlıdır. Buna göre “resmin doğru ya da yanlış olduğunu bilmek için onu gerçeklik 
ile karşılaştırmamız gerekir” (2. 223). Diğer taraftan, rasyonel ve “a priori” doğru bir 
tasarımın imkânsız olduğunu düşünen Wittgenstein (2. 225), olgusal karşılığı olmayan 
dilsel ifadenin anlamsız olduğunu ve dilin sınırlarının dışında kalan, bu nedenle anlamı 
olmayan önermelerin “üzerine konuşulamayan” olarak öylece bırakılması gerektiğini 
savunur. Wittgenstein, dilin doğası, işlevi ve dünya ile olan bağlantısını açıklamaya ça-
lışmış ve Kant’ın birinci kritiğinde yapmış olduğu düşünceye bir sınır çizme girişimini, 
farklı bir tarzda, dilsel olarak gerçekleştirmiştir.9 Wittgenstein Tractatus’un önsözünde 
bu girişimini şu şekilde dile getirir: “Kitap böylece düşünmeye sınır çizmek istiyor ya 
da daha çok –düşünmeye değil, düşüncelerin dile getirilişine. Sınır öyleyse dilin içinde 
çizilecektir ve sınırın ötesinde kalan da düpedüz anlamsız olacaktır.” 

Tractatus’un, dünyanın şeylerin değil olguların toplamı olduğu (1. 1) yönündeki 
başlangıç değinisi, geleneksel felsefenin şeylere ve nesnelere başlı başına bir gerçeklik 
(tözsellik) atfetmesi hatasına işaret ettiği söylenebilir. Buna göre Tractatus’un asıl 
ilgisi nesneler ya da şeyler değil, bunların bağlantısal yapılarıdır. Sözgelimi şeyin 
kendisinin –sandalyenin– varlığından çok, sandalye ile bizim aramızdaki yapısal 
bağlamsallık göz önüne alınır. Yani “sandalye döşemenin üzerindedir”, “…masanın 
yanındadır”, “…mavidir” vs. Bunlar tabii ki olgulara ait özelliklerdir, ama mantıksal 
olarak dilde formülleştirilmiştir. Bu yönüyle Wittgenstein’ın dünyadaki tek tek nesneler 
(şeyler) ile değil, onların yapılarıyla ilgilendiği söylenir.10 Dilin, olgusal bir gerçek-

8 Eddy Zemach, “Wittgenstein’s Philosophy of Mystical”, Essays on Wittgenstein, ed. Irving M. Copi, 
New York: 1966, The Macmillian Company, s. 359. 

9 Wittgenstein Tractatus’un önsözünde Kant’tan farklı olarak düşünceye değil, düşüncenin dile getirili-
şine bir sınır çizilebileceğini, çünkü düşünceye sınır çizme etkinliğinin iki yönü olabileceğini, böyle 
bir durumda da düşünülmeyenin düşünülebileceği gibi bir durumun ortaya çıkacağını savunur. Bu-
nunla birlikte, Kant’ın transandantal sistemine bir zemin, dayanak ve mekân temin etme girişimi bağ-
lamında deneyimin olanağını sağlayanın kendisinin kendi deneyiminin konusu olamayacağı, yani bir 
nesneyi idrak etmek için ona zemin olanın, bu nesnenin kayıt ve şartları altında ve aynı şekilde idrak 
edilemeyeceği hususunun Wittgenstein açısından da geçerli olduğu söylenebilir. (Kant’ın “Transan-
dantal Apperception” [idrak edenin kendi idrak fiilinin-öz algı] fiilinin deneyime müteallik olmama-
sıyla ilgili detaylı araştırma için bkz. Bülent Gözkan, “Kant’ın metafizik ve akıl eleştirisi üzerine bir 
eleştiri”, Yeditepe’de Felsefe I, İstanbul: 2002, Yeditepe Üniversitesi Yay., s. 21-79.) 

10 Ömer Naci Soykan, Felsefe ve Dil: Wittgenstein Üstüne Bir Araştırma, İstanbul: Mvt Yay., 2006, s. 45. 
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liği temsil ediyorsa (dile getirilebiliyorsa) anlamlı, etmiyorsa (dile getirilemiyorsa) 
anlamsız olduğu doğrudur; ancak Tractatusçu yapı açısından daha da önemlisi, dilin 
gerçekliği resmedebilmesi için gerekli olan temel dayanağın kendisinin dilde temsil 
edilemeyeceği gerçeğidir. Diğer bir deyişle “her şeyin ilkesi şeylerden biri olabilir 
mi?” ya da “deneyimin zeminini teşkil eden şeyin kendisi deneyimlenebilir mi?” diye 
sorduğumuzda, Tractatus’un, içyapısı açısından, resmin kendi yapısına veya resimsel 
biçimine bir temsil nesnesi olarak sahip olamadığı görülmektedir. Tıpkı bir ressamın 
resminin, onun resim yapma tarzını göstermesi ancak onu resmedememesi gibi, resmi 
oluşturmak için kullanılan resimsel biçim dile gelmez.11 

Dil ile gerçeklik arasındaki mantıksal mütekabiliyet noktasında Wittgenstein 
dünyayı nasıl görmektedir? Bu soruya Wittgenstein kesin bir biçimde “dünyanın 
sabit bir yapısı vardır”12 şeklinde yanıt verir. Ancak şu nokta son derece önemlidir 
ki Wittgenstein, daha başlangıç değinilerinde dünyanın tek tek olgular değil, olgular 
toplamı olduğunu iddia etmektedir. Diğer bir deyişle yapıtın başlangıcından itibaren 
biz tek tek olgulardan değil, “olguların toplamından” hareket etmekteyiz.13 Dolayısıyla 
Tractatusçu yapıya göre, olgu ve şey-durumları arasındaki ilişki yapısal bir ilişkidir. 
“Olgunun yapısı şey-durumlarının yapısından meydana gelmektedir” (2. 034), “…
çünkü tüm olgu ve olgu bağlamlarını temsil eden önermeler bir ve aynı düzlemde yer 
alır.” (6. 41). 

Aslında metafizik bir eleştiri olarak da okunabilecek bu bağlantısallık, dünyanın 
“şeylerin” değil, “olguların toplamı” olduğu yönündeki Tractaus’un ilk cümlesiyle de 
irtibatlıdır. Mantıksal pozitivistlerden farklı olarak Wittgenstein her ne kadar “dilin 
sınırlarının dünyanın sınırlarını imlediğini” (TLP: 5. 6) belirtmiş olmasının yanında, aynı 
zamanda onun, dilin bu sınırlarını en temel/asli ilkeden hareketle saptamaya çalıştığı 
da görülmektedir. Bu açıdan, Wittgenstein’ın, dilin sınırlarını ampirik ve pozitivist bir 
yaklaşımdan yola çıkarak tespit ettiği düşünülebilir. Bu bakış açısına göre bir önerme 
ancak fiziksel bir olguya uygun geldiğinde bir anlama sahiptir. Ancak Tractatus’ta 
dil-gerçeklik arasındaki resim (uygunluk) teorisi yanında dilin sınırlarının temel bir 
ilkeden hareketle saptandığı da göz ardı edilmemelidir. Kitabın “dünya tek tek olgu-
lardır” yerine, “dünya olguların toplamıdır” gibi bir önermeyle başlanması bu ilkeye 
işaret eder gibidir. O ilke ise dile getirilebilen ve önerme mantığı içerisinde ortaya 
konan bir şey değildir; eğer öyle olsaydı ona ilke denilemezdi.14 Farklı bir biçimde 
dile getirilecek olursa, bir tümce ile onun mümkün olgu bağlamı arasındaki resmedici 
ilişkiyi mümkün kılan ortak zeminin kendisi resmedilemez ve dile getirilemez. Bu 

11 Ali Utku, Wittgenstein: Erken Döneminde Dilin Sınırları ve Felsefe, İstanbul: Doğu-Batı Yay., 2014, 
s. 91. 

12 Ludwig Wittgenstein, Notebooks, trans. G.E.M. Anscombe, New York: Basil Blackwell, 1961, 17. 6. 
15. (Kitaba atıflar metin boyunca NB olarak not düşülen tarihe göre yapılacaktır.) 

13 Soykan, Felsefe ve Dil: Wittgenstein Üstüne Bir Araştırma, s. 45. 
14 Pierre Hadot, Wittgenstein ve Dilin Sınırları, çev. Murat Erşen, İstanbul: Doğu-Batı Yay., 2011, s. 27. 
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düzlem, içinde etik, estetik ve metafizik (teoloji) gibi değer alanlarının bulunduğu 
olgusal düzlem değildir; eş deyişle mistik dünya, olgusal dünyanın dışındadır. Bu bakış 
açısıyla dilin sınırlı çerçevesi içerisinde dile getirilebilecek etik ve estetik önermeler 
yoktur. Ya da “etikte hiçbir tümce yoktur” (TLP, 6. 41). “Etik ile estetik birdir” (6. 
421); dolayısıyla estetikte de hiçbir tümcenin olmaması gerekir. 

Mantıksal Form ya da Uzamın Dile Getirilemezliği

Düşüncenin gerçekliği tasarlaması için, kendileri yoluyla gerçekliği tasarlamak 
istediğimiz önermelerin gerçeklikle aynı yapıda olması gerekir. Yapının bu aynılığına/
özdeşliğine Wittgenstein “mantıksal form” adını verir.15 Buna göre bir önerme, ancak 
gerçeklikle mantıksal bir form ortaklığına sahipse anlamlıdır. Ancak mantıksal formun 
kendisi olgusal bir şey olmadığından “dile getirilemez”, yalnızca kendini “gösterebi-
lir”. Diğer bir deyişle resim, aslında nesnesini dışarıda durarak ortaya koyar (TLP: 2. 
173). Wittgenstein resmin bütününün (bir nesne olarak) dilde temsil edilemeyeceği 
hususunu şu şekilde izah eder:

Tümce bütün gerçekliği temsil edebilir (ortaya koyabilir), ama bu gerçekliği temsil edebil-
mek için ortaklaşa sahip olmak zorunda olduğu şeyi, yani mantıksal formu temsil edemez. 
Mantıksal formu temsil etmek için, kendimizi önermelerimizle birlikte mantığın dışına 
çıkarabilmemiz gerekirdi, yani dünyanın dışına (TLP: 4. 12). 
Dilde yansıyanı dil ifade edemez. Tümce gerçekliğin mantıksal formunu gösterir (4. 121).
Gösterilen şey, söylenemez (4. 1212).

Bu bakış açısıyla felsefi önermelerin mantıksal bir form bütünlüğünden yoksun 
olduğu söylenebilir mi? Kendi koyduğu dilsel sınırı aşamaması ya da mantıksal formu 
bütünlüğü içinde idrak edebilecek elverişli zeminin sınırlamaya gelmeyeceği hususu, 
Tractatus’un iç çelişkisi olarak görülemez mi? Wittgenstein yukarıdaki sorulara bu 
çelişkinin Tractatus’a mahsus olmadığı, tüm felsefi önermelerin bu çelişki mantığından 
kaçamayacağı yönünde bir karşılık verir: 

Felsefe konularında yazılmış olan önermelerin ya da soruların çoğu yanlış değil, anlamsız-
dır. Bu türden soruları kesinlikle yanıtlayamayız, yalnızca bunların anlamsız olduklarını 
saptayabiliriz. […] En derin soruların aslında sorun olmamalarında şaşılacak bir şey 
yoktur (TLP: 4. 003). 

Buradan hareketle Wittgenstein, bizi nesnelerin “nasıl” oldukları değil, zorunlu 
ve mucizevi olarak (var) “olduklarını” söylemeye sevk eden şeyin, dile getirilemeyen 
ancak gösterilen bir şey olduğunu düşünür. Tractatus’un da taşıdığı bu türden bir iç 
çelişki nedeniyle Wittgenstein epeyce eleştirilmiş, deyim yerindeyse kazdığı kuyuya 

15 Mantıksal form ile ilgili bkz. TLP: 2. 0233, 2. 18, 2. 181, 3. 315, 3. 327, 4. 0031, 4. 12, 4. 121, 4. 1212; 
NB: 25. 10. 14, 29. 10. 14, 1. 11. 14, 23. 4. 15, 30. 05. 15, 20. 06. 15. 
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kendisinin düştüğü iddiası özellikle Rudolf Carnap ve Morris Schlick gibi mantıksal 
pozitivistler tarafından dile getirilmiştir.16 Ancak mantıksal pozitivistler ile Wittgens-
tein arasındaki ayrım da, tam bu noktada, dile getirilemeyenin “olduğu” yönündeki 
temel iddia bağlamında tezahür eder: “Dile getirilemeyen vardır yine de. Bu kendisini 
gösterir; mistik olandır o” (TLP: 6. 522). Dolayısıyla sadece dile getirilebilen ile dile 
getirilemeyen arasındaki ayrım değil –zira mantıksal pozitivistler de benzer bir ayrım 
yapar– ama belirli bir dayanak noktasının ya da temel bir ilkenin varlığına yapılan 
değiniler, Tractatus’un mistik ve metafizik yapısı açısından, Wittgenstein’ı mantıksal 
pozitivistlerden ayırır. 

Mantıksal form herhangi bir forma sahip olarak değil, kendisi kendinde tam bir 
form olarak görünür (NB: 25. 10. 14). Önerme de sadece “dile getiren” değil, aynı 
zamanda dile getiremediğini gösteren olmalıdır (NB: 29. 10. 14). Dilin sınırları içindeki 
önermesel mantık açısından bakıldığında, bu sınırın içinde olanın nasıl olduğu yalnızca 
dünyanın içinden sınırlı bir bakışla resmedilir. Dünyanın resimsel anlamda nasıl olduğu 
ise yüksek olanı (Höheres) hiç ilgilendirmez; Tanrı da kendisini dünyanın içinde açığa 
vurmaz (TLP: 6. 432). O halde “gizemli olan (Mystische) dünyanın “nasıl” olduğu 
değildir, “olduğudur” (TLP: 6. 4321). Öyle anlaşılıyor ki, Tractatus’un sonlarına doğru 
mistik ve metafizik dayanak olarak mantıksal form, dilin sınırları içinde resmedilen 
bir nesne ya da olgu değildir. Ancak önermelerin eklemlenmesi ve dile getirilebilenin 
ifade edilebilmesi için, bir olgunun başka bir olgu ya da şey-durumuyla ilişkiselliğini 
gerektirir ki bu durumda ilişkinin kurulacağı zeminin (mantıksal formun) kendisinin 
olgusal deneyimin yani dile getirilebilenin alanı içerisinde olmaması zorunludur. Bu 
açıdan bakıldığında söylenemeyen ama gösterilen, meşru bir zemin/yapı (form) olarak 
görünür. Her önermenin dile getirdiği aslında bu dile gelmeyendir. Bu yönüyle –Tra-
ctatus’un önermeleri dâhil– felsefi önermelerin çoğu aslında anlamsızdır. 

Zemin/dayanağın dile getirilemezliği ile ilgili olarak Wittgenstein’ın müracaat 
ettiği bir diğer kavram “mantıksal uzamdır”:

Her ne kadar önermenin yalnızca bir mantıksal uzam alanına işaret etmesi gerekse de, tüm 
mantıksal uzamın da onun aracılığıyla zaten verili olması gerekir (TLP: 3. 42).
Önermede resmi çerçeveleyen mantıksal yapı iskelesi, mantıksal uzamı belirler (NB: 15. 
12. 14).
Önermenin tüm mantıksal uzam tarafından kapsanması gerekir (NB: 16. 12. 14).

Olguların mantığının ya da olgular toplamı olarak dünyanın temsil edilemezliği, 
onların kendilerini önermede gösterdikleri, ama onlar tarafından temsil edilemeyecek-
leri ile izah edilir (TLP: 4. 0312); çünkü gösterilen şey, söylenemez (4. 1212). Ancak 
söylenebilenin söylenebilmesinin yegâne koşulu da söylenemeyen ama gösterilebilenin 
deneyimidir. Diğer bir deyişle dil, bir olguyu resmettiğinde önermeler olarak onun 
hakkında dile getirilebilen şeyi olgusal olanla uygunluğu üzerinden ifade eder. Bu 

16 Hadot, Wittgenstein ve Dilin Sınırları, s. 29. 
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türden önermelerin ancak olgusal/nesnel dünyada bir karşılığı varsa anlamı vardır. 
Bununla beraber, olgusal olanı dile getirerek (yansıtarak) aslında dile getirilemeyen şeyi 
(mantıksal formu ya da uzamı) varsaymak, ona dayanmak zorunluluğu söz konusudur. 
Tractatus’ta mantıksal form/uzam, temsillerin olanağını sağlamakla birlikte kendisi 
dile getirilebilecek bir tarzda temsil edilebilir bir olgu ya da nesne olarak karşımıza 
çıkmamaktadır; zira olanaklı olgu durumunun içsel niteliğinin varoluşu, bir önerme 
tarafından dile getirilemez (TLP: 4. 124). Dolayısıyla “dünyanın olgular toplamı ‘ol-
duğu’” bir olgu değildir; olguların biçimsel bir niteliğidir ve bu (mantıksal) formun/
uzamın kendisi olgularda resmedilemez.

Dünya ve Ben’in Nesnel(l)eştirilemezliği

Dünya gibi ben (özne) de nesnel olarak olgusal önermelerin dile getirebileceği 
bir konumda değildir; çünkü “özne dünyada değildir; dünyanın sınırlarından biridir” 
(TLP: 5. 632). Wittgenstein dile getirilen ile dile getirilemeyen ama yalnızca gösteri-
lebilen arasındaki ayrımda dünya gibi ben’i de o sınırın dışına taşır. Ancak dünyanın 
sınırlanmış bir bütün olarak duyulması nasıl bir şeydir? Bu deneyime nasıl ulaşabiliriz? 

Tractatus’taki dil ile gerçeklik arasındaki resim teorisinden mistik-olana doğru 
aşamalı gidiş “dünyanın anlamı dünyanın dışında bulunur. Dünyada her şey nasılsa 
öyledir ve her şey nasıl vuku buluyorsa öyle vuku bulur. Dünyanın içinde hiçbir değer 
yoktur” değinisiyle anlam kazanır. Bu noktada Wittgenstein dünya gibi, ben ile de onu 
bir nesne olarak karşımıza alıp bilimin önermeleri gibi bilgi verici bir tarzda ilişki 
kuramayacağımızı düşünür:

Özneyi görmediğim doğrudur. Bilen öznenin dünyada olmadığı, bilen öznenin olmadığı 
doğrudur (NB: 20. 10. 16). 
Ben bir nesne değildir (NB: 7. 8. 16). 
Ben her nesneyle nesnel olarak karşılaşır. Ama Ben’le karşılaşmaz (TLP: 5. 641; NB: 11. 
8. 16). 

Erken dönemde Wittgenstein, felsefi problemlerin nihai çözümünün dilimizin 
mantığının anlaşılması ile mümkün olduğunu düşünmesinin yanında, onun, dilin sı-
nırlarının dışına çıkartılan ve “gizem” (Mysticshe: TLP, 6. 522) olarak görülen etik ve 
estetik gibi değer alanlarının kendi-başınalığını koruma altına aldığı da söylenebilir. 
Nesnel ve dile getirilebilen bir olgu ile nesnel olarak dile getirilemeyen şey arasında-
ki ayrım –Tractatus’un önermeleri de dâhil olmak üzere– felsefi önermelerin neden 
anlamsız olduğunu ve bu önermeleri anlayan kişinin neden sonunda onların (kitaptaki 
önermelerin) anlamsızlığını göreceğini açıklar.17 Dile getirilemeyen (mistik) olmadan 

17 Bu noktada bir pozitivist olmaktan çok uzak Wittgenstein Tractatus’un tam da bunun karşıtı bir yak-
laşımla yorumlanmasını ister. Viyana pozitivistlerinin “önemli olanı” doğrulanabilir olanla eşitledik-
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hiçbir şeyin dile getirilemeyeceği hususu bu noktada çarpıcı bir biçimde karşımıza çıkar:
Benim tümcelerim şu yolla açımlayıcıdır ki, beni anlayan, sonunda bunların saçma oldukla-
rını görür –onlarla- onlara tırmanarak– onların üstüne çıktığında. (Sanki üstüne tırmanarak 
sonra merdiveni devirip yıkması gerekir.) Bu tümceleri aşması gerekir, o zaman dünyayı 
doğru görür (TLP: 6. 54-italik bize ait). 

Ben (büyük harfle-fenomenolojik değil, metafiziksel Ben) bu dünyada değildir. 
O hâlde Ben’in dünya hakkındaki çıkarımlarının (bilimsel) kesinlik ve nihailiği, hem 
Ben’in hem de Dünya’nın bir nesne olarak görülmesi (Anschauung) ile anlam kaza-
nabilir; aksi durumda dünyanın içinde olgusal olarak dile getirilebilen hiçbir şeyin 
değişmez bir nesnellik bağlamında anlamı olamaz. Başka bir şekilde dile getirilecek 
olursa, bilimin nesnel doğruları ya da yanlışları Dünya’nın ve Ben’in bir nesne olarak 
görülmesi ile mümkündür ki bu bakış açısı da (sınırın) içeri(sin)den gerçekleştirile-
bilecek bir etkinlik değildir. Ben’in kendine ancak dışarıdan bakması ya da dünyaya 
ancak dışarıdan bakan bir bakış, içeriden olguların nesne olarak dile getirilmesini temin 
edebilir. Bu bakışın kendisinin “dile getirilemezliği” hususu, deneyimin olanağını 
sağlayan şeyin kendisinin deneyiminin konusu olamayacağı, yani bir nesneyi idrak 
etmek için ona zemin/dayanak olan şeyin, bu nesnenin kayıt ve şartları altında ve 
aynı şekilde idrak edilemeyeceği argümanına denk gelir. Yukarıda da işaret ettiğimiz 
gibi dile getirilenin dile getirilemez (ama gösterilebilen) zeminin zorunlu belirsizliği18 
Tractatus’ta mantıksal form/uzam ile karşılanmıştı. Ben ve Dünya’nın mistik dile geti-
rilemezliği (anlamsızlığı ya da belirsizliği) ile mantıksal bir form/uzamın zorunluluğu 
bu bakış açısıyla örtüşür gibidir.19 

leri ve bütün doğrulanamaz önermeleri dile getirilemez oldukları için önemsiz diye diskalifiye ettikleri 
yerde, Tractatus’un son bölümü yalnızca dile getirilemez olanın hakiki bir değere sahip olduğunda 
ısrar etmiştir. Tractatus bize “daha yüksek düzeyde olanın” sadece dilimizin önermelerinin kavramaya 
elverişsiz olduğu yerde kendini gösterebileceğini söyler; çünkü önermeyle resmedilebilecek tarzda 
olgunun “olgu” olması dolayısıyla ahlâki ve estetik değerlendirmelerimiz üzerine bir iddiası olamaz. 
Bu suskunluk pozitivistlerin retçi suskunluğu değil, saygı dolu bir suskunluktur. (Bkz. Allan Janik-
Stephen Toulmin, Wittgenstein’ın Viyanası, çev. Hüsamettin Arslan, İstanbul: Paradigma Yay., 2008, 
s. 262.)

18 Metafiziksel anlamda mekânın zorunluluğu “var-olan her şeyin bir yerde (var) olması” yönündeki 
argümanla izah edilebilir, ancak bu mekânın kendisi on”da” oluşagelen duyusal nesneler gibi olgusal 
olarak gösterilemeyeceğinden aynı zamanda belirsizdir. 

19 Ancak buradaki anlamsızlık ya da belirsizliğin, dilsel önermelerin olgulardan hareketle saptanabilece-
ği yönündeki mantıksal pozitivist iddiadan farklı olduğu ve sınırın ötesinde kalan alanların retçi bir 
tutumla anlamsız oldukları gerekçesiyle devre dışı bırakılmasını ifade etmediğini özellikle belirtme-
liyiz. Bilakis dile getirilemeyen ama gösterilebilen Tractatusçu anlam dışılık, mantıksal pozitivistler-
den farklı olarak nesne ya da olgulara değil, dilin ben ya da dünyayı bir bütün (toplam) olarak temsil 
etmedeki yetersizliğinden kaynaklanmaktadır.
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“Sub Specie Aeternitatis” Bağlamında “Tractatusçu” (Est)etik

Bu bakış açısına Wittgenstein –Spinoza’dan devraldığı bir ifadeyle– “sub specie 
aeternitatis” (ezeli-ebedi bakış altında) görme adını verir.20 Bu bakış hem etik hem 
de estetik bir üst bakışa karşılık gelir: “Estetik açıdan mucize dünyanın “olmasıdır”, 
nasıl olduğu değildir” (NB: 20. 10. 16). Bu bakış açısı nesneleri olağan bakış tarzı ile 
içeriden (zaman ve mekân içerisinden) gören bakıştan farklıdır. Olgusal anlamda dile 
getirilebilen önermelerin meşru söylem alanının ötesinde bulunan özsel ve transandantal 
bir kavrayışı aktaran “sub specie aeternitatis” (sonsuzluk perspektifi) deneyimi, tüm 
dünyaya ya da ben’e dışarıdan bakan mistik bir bakıştır ve bu bakış ile etik ve estetik 
bir olarak görülür: 

Sanat eseri “sub specie aeternitatis” görülen nesnedir. Güzel yaşam ise “sub specie aeter-
nitatis” görülen dünyadır. Bu, sanat ve etik arasındaki bağlantıdır. 
Nesnelere olağan bakış tarzı nesneleri sanki ortalarından görür, “sub specie aeternitatis” 
dışarıdan. Arka plan olarak tüm dünyaya sahip oldukları bir tarzda. 
Muhtemelen bu görüşte nesnelerin bu uzam ve zaman“da” görünmek yerine, uzam ve 
zaman ile görünmeleri midir? 
(Kendisini zorla kabul ettiren düşünce): “Sub specie aeternitatis” görülen şey, tüm man-
tıksal uzamla birlikte görülen şeydir (NB: 7. 10. 16). 
Dünyanın “sub specie aerterni” görünümü (Anschauung) onun –sınırlanmış– bütün ola-
rak görünümüdür. Dünyanın sınırlanmış bütün olarak duyulması gizemli (mystische) 
duygudur (TLP: 6. 45). 

Tractatus’ta kurulan etik-estetik ilişkisi, sanatın ahlâki amaçları olması ya da 
sanatın yaşamın diğer tüm alanları kapsaması gerektiğine yapılan bir vurgu değildir. 
Tractatus’ta bu ilişki bütünüyle faklı bir bakış açısıyla belirlenir.21 Tractatusçu “sub 
specie aeternitatis” ile sanat eseri kendi başına bütün bir evren olarak görünür ya da 
evreni bir bütün olarak yalnızca sanat eseri görebilir. Sanat dünyanın sıradan akışını 
durdurur ve olgusal dünyadaki belirli bir şey, sanat eseri ile birlikte bütünün bir temsili 
hâline gelir. “Sanat yapıtı –denebilir ki– kendisini doğru perspektifle görmemiz için 
bizi zorlar, oysa sanat olmadan o nesne herhangi başka nesne gibi bir doğa parçası-
dır.” (KD: 124) Bu nedenle sanatçının nesneyle ilişkisi tanrısaldır, çünkü dışarıdandır; 
nesnenin içinden değildir. Bu perspektif nesneyi bir bütün olarak doğru bir biçimde 
görmenize olanak tanır. Wittgenstein “estetik açıdan mucize dünyanın ‘olmasıdır’” 

20 Wittgenstein olguların önermeleriyle nihai olarak doğru ya da yanlışın belirlenimsizliği üzerine konu-
şurken, herhangi bir algıdan birinin doğru olduğunu ispatlayacak nihai/genel-geçer bir kanıtın olma-
dığı noktasında Necker küpünü (TLP, 5. 5423) örneklendirir. Bazen üstten bakılıyormuş gibi görünen 
küp açı (Aspect) değişikliyle alttan bakılıyormuş gibi de görülebilir. Wittgenstein dilin anlamını, onun 
kullanımı olarak düşündüğü ikinci döneminde (Felsefi Soruşturmalar) bu türden bir veçhe değişimi 
için “ördek-tavşan” ve “çift-çapraz” örneklerinden yararlanır. 

21 Benjamin R. Tilghman, “Ethics and Aesthetics in Tractatus”, Wittgenstein, Ethics and Aesthetics: The 
View from Eternity, New York: State University of New York Press, 1991, s. 43. 
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diyerek de dünyaya dünyanın dışından (ya da bene benin dışından) bakan bir bakışın 
ancak (mistik-olan) dile getirilemeyen ile birlikte gerçekleşebileceğinin altını çizer. 

Bu noktadan hareketle Tractatus’un projesini yürüten “özne”nin (ben’in) esasen 
betimlediği şeyin, yani hem dilin hem de dünyanın dışında kalan bir özne olduğu ve 
eserin başında “dünya olguların toplamıdır” derken de, verili bir bütün olarak dünyanın 
ve dilin dışından “sub specie aeterni” edasıyla konuştuğu söylenebilir. Wittgenstein bir 
olarak gördüğü etik ve estetiği bu bakış açısıyla dünyanın dışına yerleştirir. Böylece 
(est)etik mantıksal forma, metafiziksel özneye ve dile getirilemeyen ama gösterilen 
her şeye (şeyin “nasıl” olduğuna değil, “olduğu” deneyimine) katılmış olur.22 “Sub 
specie aeterni” tasarımlanan bir dünya, aslında dile getirilebilen ile dile getirilemeyen 
arasında ayrım varmış gibi görünse de iki âlemi bir bütün olarak kapsar. Ayrıca dile 
getirilebilen ile dile getirilemeyen arasındaki paradoksal durum mantık için de geçerlidir. 
Mantığın transandantalliğinden söz edilmesi söylenebilen her şeyi kapsayan mantıksal 
önermelerin kendilerinin söylenemeyen alanda kalmasından dolayıdır. “Gösterilebilen 
söylenemez” ilkesine uygun bir biçimde mantık da o sözcüklerle dile getirilemez. Bu 
yönüyle mantık da, tıpkı etik ve estetik gibi, transandantaldır (TLP: 6. 13).23 

Buna göre (est)etik (“etik ve estetik birdir” TLP: 6421) olgular dünyasında değildir. 
Değer, dile getirilebilen ile gösterilebilen arasındaki ayrımda gösterilebilen alana aittir. 
Tractatus’un iddiasına göre, kendini gösteren mistik olmaksızın dünyaya, ben’e ve 
ben’in dünya deneyimine ilişkin anlayışımız ve olgusal betimlemelerimiz imkânsızdır. 
Bu yönüyle dile getirilemeyen değer dünyasını Wittgenstein olguların farklı yapılar 
olarak kurulan dünyalar çoklusundan ayırarak birlikli bir tarzda yeniden kurar; çünkü 
“dünya ve yaşam birdir” (TLP: 5. 621). Dünyanın (öylece) “olduğu” deneyimi dünyada 
dile getirilemez. Daha doğrusu bu bütünlük dilde ifade ve resmedilemez, yalnızca 
“o vardır” denebilir. Bu deneyim ve bakış, sanat eseri ile iyi yaşamı birleştiren ve 
zaman-mekân “içinde” değil, zaman-mekân“la birlikte” gören (est)etik bir deneyimi 
gerektirir. Wittgenstein’a göre bu görme aynı zamanda mantıksal uzamla birlikte bir 
görmedir (NB: 7. 10. 16). Bu bakış açısıyla Tratatusçu mistik deneyimin (est)etik 
deneyimle örtüştüğü söylenebilir. Mistik (est)etik, dünyayı “olguların toplamı” olarak 
görme deneyimi sağlar.24 

Frege Wittgenstein’a yazdığı bir mektupta Tractatus’un başından itibaren kastedilen 

22 Utku, Wittgenstein: Erken Döneminde Dilin Sınırları ve Felsefe, s. 227. 
23 Gerek etik ve estetik gerekse mantık, bu yazının da temel meselesini teşkil eden “deneyimin deneyim 

dışı zemini” olarak “transandantal”dir. Her ne kadar Tractatus’un Türkçe çevirisinde Oruç Arıoba 
sözcüğü “aşkın” ile karşılasa da, bize göre “transandantal” –Kantçı kullanımında olduğu gibi– deneyi-
mi mümkün kılan ancak bir yönüyle de deneyim dışı olmasına rağmen, sınırın bütünüyle (aşkın) dışı 
olarak değil, sınırın kendisi olarak ele alınmalıdır. Bu anlamda sözgelimi Wittgenstein’a göre öznenin 
metafiziksel olması, onun aşkınlığı (transcendent) ile değil, ancak “dünyanın sınırlarından biri” olarak 
transandantalliğiyle ilgilidir (TLP: 5. 632), denebilir. 

24 Carolyn Wilde, “Ethics and Aesthetics are One”, Wittgenstein, Aesthetics and Philosophy, ed. Peter B. 
Lewis, Ashgate, 2004, s. 175; Tilghman, “Ethics and Aesthetics in Tractatus”, s. 53. 
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önermelere dair taşıdığı kuşkuların onun eserde ilerleme katetmesine mani olduğunu 
söyler ve şöyle devam eder: “Kitabı okumanın keyfi artık zaten bilinen içerikten de-
ğil, yalnızca yazar tarafından ona verilen özel biçimden kaynaklanır. Böylelikle kitap 
bilimsel bir başarıdan çok, sanatsal bir başarı kazanır.”25 Görünen o ki, Frege gibileri 
kitabı anti-metafizik bir tarzda bilim ile estetik ya da felsefe ile sanat arasında kes(k)in 
bir analitik ayrımla okumuştur. Ancak Tractatus daha derinlikli ve dikkatli bir okumaya 
tabi tutulduğunda onun böylesine keskin bir ayrıma meydan okuduğu görülür.26 Bu 
bağlamda Tractatus’un anti-metafizik yorumları Wittgenstein’ın yazılarındaki tinsel 
coşkunluk ve ciddiyeti görmekten uzaktır. Frege’nin, Tractatus’u okumanın keyfi-
nin zaten bilinen –bilimsel– içerikten ziyade yazar (bir ben) tarafından ona verilen 
“özel biçim”den kaynaklandığına dair analizi, hiç kuşkusuz, katı analitik bir bilim 
perspektifiyle yapılmıştır. Ancak Wittgenstein açısından bilimin vazedici (posit-ivist) 
mantığı, üzerine oturduğu temel dayanak ve zemini ortaya koymada (dile getirmede) 
yetersizdir. Her ne kadar Frege’nin, Tractatus’un bilimsel başarıdan çok sanatsal bir 
başarı kazanabileceği yönündeki sözü, onun, sanatı bilim karşısında ikincil ve aşağı 
derecede değerlendirdiği şeklinde yorumlanabilse de, bize göre Tractatus’un sonlarına 
doğru mistik bir karakter arz etmesi –Frege’nin üzerinde durduğu bu “özel biçim” an-
lamında– tinsel coşkunluğun sadece sanat eserlerinde değil, ama aynı zamanda bilimin 
temel dayanak ve zemininin gösterilmesinin yegâne koşulunun da (est)etik olabileceği 
yönündeki Tractatusçu iddiayla örtüşür gibidir. Bu açıdan bakıldığında anti-metafizik 
okumalara karşı, Tractatus’un “bir şiir olarak” okunması gerektiği iddiasını benimse-
yenlerin görüşü dikkate değerdir.27 Dolayısıyla Tractatus’un (est)etik yönü onu içeriden 
ya da dışarıdan konumlandırma meselesinden ziyade, kendimizi-anlamayı bir bütün 
olarak kitapla ilişkilendirme meselesi olarak karşımıza çıkar. Tractatus’un önsözünde 
felsefenin aslında kişinin kendi üzerine geliştirdiği (reflektif) bir etkinlik olduğuna dair 
farkındalık ile kitabın sonunda “‘beni’ anlayan sonunda bunların anlamsız olduklarını 
görür” (TLP: 6. 54) değinisi, yapıtın ana meselesini özellikle “ben” ile “dünya” ve on-
ların bilimsel/olgusal/dilsel temsil edilemezliği üzerinden anlamamızı kolaylaştırabilir. 

Bu bakış açısıyla konuşulamayanı dile getirme sadece sanat ile gerçekleştirilebilir. 
İçerik ile formun ya da ifade ile duygunun birliği bize etik bir söylemin estetik (şiirsel) 
ifadesini verir. Diğer bir deyişle etik olanın olgusal dünyada olmadığı ve bu nedenle 
“etik önermelerin olmadığı” tarzında bir farkındalık, yapıtı anti-metafizik bir okumadan 
uzak, yapıtın ana meselesinin mistik (est)etik olduğu yönünde bir kavrayışla, dahası, 
yapıtın temel iddiasının teorik (öğretisel) değil, pratik (etkinlik) olduğu akıllarda tu-

25 Monk, Wittgenstein: Dâhinin Görevi, s. 260. 
26 Ben Ware, “Ethics and the Literary in Wittgenstein’s ‘Tractatus Logico-Philosophicus’”, Journal of 

the History of Ideas, vol. 72, no. 4, 2011, s. 603. 
27 Rozema, “‘Tractatus Logico-Philosophicus’: A ‘Poem’ by Ludwig Wittgenstein”, Journal of the His-

tory of Ideas, vol. 63, no. 2, 2002, s. 346. 
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tulursa gerçekleştirilebilir.28 Öyle ki formel teknikleri önermeler mantığından alınmış 
olsa da Wittgenstein’a göre “kitabın amacı tamamen etiktir.”29 

Tractatus’taki etik-estetik birliği nasıl bir birliktir? Bu birlik ilanı öncelikle etik 
ile estetiğin ontolojik olarak olgulara ait bir alan olmadığı yönünde bir olumsuzlamaya 
varır ki etik ve estetik olgusal olarak saptanamayan ve önermesel olarak dile getirile-
meyenler olmaları bakımından birdir. Bu birlik farklı bir tarzda şöyle dile getirilebilir: 
Etik ve estetik aynı töz ve gerçekliğin iki farklı sıfatıdır. Ancak her iki durumda da 
bu birlik saf ve basit bir özdeşlikle sonuçlanır ki bu durumda etik ve estetik aynı şey 
olur, bir olmaz. Bu gerilime yönelik Tractatusçu makul bir çözüm ise, etik ve estetiğin 
semantik ve kavramsal bakış açısıyla iki, ama ontolojik bir bakış açısıyla bir olduğu 
tarzda “bir görüşle” mümkün olabileceği yönündedir. Bu yönüyle etik ve estetik bir-
liği, ortak bakış açılarıdır. Onların birliği nesnesine dışarıdan (mistik olarak) bakan 
birlikli bir görü noktasında bir birlik olarak görülür. (Est)etik ampirik bir korelasyon 
değildir; bilakis bu birlik resim ile resmedici ilişkiyi mümkün kılan zemin arasındaki 
dile getirilemeyen ama gösterilebilen arasındaki içsel bir birlik ilişkidir.30 

Etik ve estetik bizim dünya imgemize benzer bir etkiye ve dünyanın içsel sınırını 
değiştirme gücüne sahiptir. Her ikisinin transandantal karakteri –etik transandantal ise 
etik-estetik birliği nedeniyle estetiğin de transandantal olması gerekir– kişiye olgusal 
olana onun dışından ve yukarıdan (sub specie aeternitatis) bakma güç ve imkânı sunar. 
Zaman ve uzam“da” görmek bilimin işidir, ama bilim zaman ve uzamı onlar“la bir-
likte” göremez. Onlar“la birlikte” görme, bu dünyanın sınırlı bir bütün olarak görüle-
bilmesidir. İrade (etik) ve görü (estetik) ile bütün olgular ya da olgular toplamı tek bir 
nesne olarak görülür. Ezeli-bakış altında görme, bu nedenle, etik ve estetik bir bakışı 
gerektirir. Bu bakışla dünya iyi ya da güzeldir. İkisi farklı şeyleri imlemezler. Aslında 
bu birlik faaliyeti, dil ile gerçeklik arasındaki yapısal birliğin de koşuludur. Bununla 
birlikte ne irade ne de görü fenomenal bir şeydir. Transandantal olmaları nedeniyle 
etik ve estetik bir olarak görünür; çünkü (est)etik, dünyanın anlamının oluşabilmesi 
için gerekli olan zemini/mekânı temin eder. “Gramofon plağı, müziksel düşünce, nota 
yazımı, ses dalgaları, hepsi, dil ile dünya arasında bulunan tasarım kurucu iç ilişki 
içinde dururlar. Hepsine mantıksal yapı ortaktır.” (TLP: 4. 014)

(Est)etik, aynı zamanda, anlamın koşulunun oluşması bakımından olgusal yapının 
bütünlüğünü temin eden bir birliktir. Etik ve estetiğin bir-oluşu sadece olasılıkların 
mantıksal formunda/uzamında formüle edilebilir. Etik ve estetik yalnızca bu formda/
mekânda birdir. Aksi takdirde onlar anlamsızlığa mahkûmdur. Ancak diğer taraftan 
da bu mekânda olmaları onları dışsal yapar, bu ise imkânsızdır. Bu nedenle onlar ol-

28 Ware, “Ethics and the Literary in Wittgenstein’s ‘Tractatus Logico-Philosophicus’”, s. 610. 
29 Monk, Wittgenstein: Dâhinin Görevi’nden alıntı, s. 265.
30 Jeremy Walker, “Wittgenstein’s Earlier Ethics”, American Philosophical Quarterly, vol. 5, no. 4, 

1968, s. 222; Tilghman, “Ethics and Aesthetics in Tractatus”, s. 48. 
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guların toplamı olarak dünyanın sınırında bulunurlar. Dünyaya bir yönüyle dışsaldır, 
ama sınırı genişletme ve değiştirme gücü ve imkânına yalnızca (est)etik bir görü(ş) 
sahip olabilir (TLP: 6. 43). Dolayısıyla Tractatusçu (est)etik, her ikisinin olguların 
toplamı olarak anlaşılan dünyayı birlik halinde gören transandantal bir görüşte or-
tak olduklarının farkındalığı ile anlaşılabilir. Bu paradoksal dışsallık nedeniyle (est)
etiğin bu-dünyanın içinden bir ifadesi söz konusu değildir. Diğer bir deyişle (est)etik 
hakkında susku mistisizmi transandantal bir gerekliliktir. (Est)etik aslında ifade edi-
lebilenin ifade edilebilmesini mümkün kılan zemin olması bakımından bir mantıksal 
uzam/formdur. Bu bakımdan ifade edilebilir olanın dayanak ve zemini olan (est)etiğin 
ifade edilemez doğası aynı zamanda anlamlı olan olgular dünyasının da temeli olarak 
görülebilir. Dilin gerçekliği resmetmesinin yegâne koşulu kendisinin resmedilemeyen 
zemin “olmasıdır”, bu zemin ise (est)etik iradi bir görü ile temin edilebilir. Ancak bu 
mistik bir duygudur, çünkü dile getirilemez.31 

Dünya ve yaşamın anlamı da yalnızca bu mistik duygu ile ilişkili mantıksal bir 
sükûnet aracılığıyla elde edilebilir. “Saf bir an” olarak şimdiyi yaşayan sonsuzca 
yaşar (6. 4311). Dolayısıyla dünyanın dilin sınırındaki anlamı (est)etik olarak ortaya 
çıkar. Mutlunun dünyası da bu nedenle mutsuzunkinden “başka” bir dünyadır (TLP: 
6. 43). Bu da (est)etiğin susku mistisizmi ile izah edilebilir. Bu bağlantı, olguların 
(dile getirilebilenin) totalitesinin diğer bir deyişle olguların anlamlı bir biçimde dile 
getirilmelerinin imkânının da teminatıdır. 

İçsel farklılık ya da olgusal değişkenler ve çoklunun içinden bakıldığında “iyi olan 
iyidir” (etik etiktir), “güzel olan da güzeldir” (estetik estetiktir). Tractatusçu mistik 
(est)etik deneyim, etik ile estetiğin kavramsal (içeriden) bakışla ayrımsandığı yanılgı 
mantığını da betimler; zira onların birliği bağıntı birliğidir. “Değer biçme içinde ne 
olduğunu betimlemek yalnızca zor değil, aynı zamanda olanaksızdır da. Değer biçmenin 
içinde ne bulunduğunu betimlemek için içerisinde bulunduğumuz bütün bir çevreyi 
betimlemek durumundayız.”32 

Tractatusçu (est)etik bakışla, sanat yaşamın biricikliğinin bilincini sağlar (NB, 
1. 8. 16). Wittgenstein bu birlik anlayışını “iyi olan kutsaldır da. Tuhaf ama bu benim 
etik anlayışımı özetliyor. Doğaüstünü ancak doğaüstü olan ifade edebilir” (KD: 122) 
şeklinde dile getirir. Bu yönüyle Tractatus mistisizmi bir doktrin olarak ortaya atılmak-
tan ziyade, anlatılmaz (dile gelmez) bir duygu (görü) etkinliğini ifade eder. Bu bakış 
açısıyla Tractatus’un bir sanat (şiir) olarak değerlendirilmediği ya da Wittgenstein’ın 
onu bir sanat eseri olarak yazmadığı aşikârdır; ancak bu bakış açısıyla Tractatus’un bir 
sanat eseri olarak okunması onun anlaşılması açısından yararlı olabilir. Wittgenstein 

31 Fabrizio Desideri, “Grammar and Aesthetic Mechanismus: From Wittgenstein’s Tractatus to the Lec-
tures on Aesthetics”, Aisthesis, vol. 6, no: 1, 2013, s. 23. 

32 Ludwig Wittgenstein, Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Belief, ed. 
Cyril Barrett, Los Angeles: University of California Press, 1967, I/20. 
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aslında onun nasıl bu şekilde okunabileceğine dair ipuçlarını da yapıtın içine sanatsal 
bir biçimde gizler.33 

Tractatus’un resim teorisi bağlamında söylenecek olursa, resmetmenin kendisinin 
imkânı üzerine konuştuğumuzda kendimizi çaresiz hissederiz. Ressamın, resmini ya-
parkenki fırça darbelerini görürüz, ama sonrasını göremeyiz. Onun anlamı ancak resim 
bir bütün olarak görüldüğü an ortaya çıkabilir (TLP, 6. 54). Tersten söylendiğinde, 
Tractatus’un önermelerini anlamsız olarak görmemek –Wittgenstein’ın ifadesiyle– 
“beni” yanlış anlamak ve dünyayı doğru görememektir. Tractatus’un önermeleri bir 
bütün olarak görüldüğünde, onun düşüncenin dile getirilişinin öte tarafına dayanması 
zaruridir. Tractatus’un önermeleri her ne kadar sınırın içinden yazılmış gibi dursa 
da, kitabın susku metafiziğine doğru ilerledikçe onun, sınırın öte tarafından bütünsel 
(est)etik bir bakışla (sub specie aeternitatis) yazıldığı görülmektedir. Bu nedenle 
Wittgenstein “‘beni’ anlayan sonunda bunların saçma olduklarını görür” diyerek 
‘ben’in bu dünyada olgusal bir karşılığının olmadığını da beyan etmiş olur. Nasıl sa-
nat eserlerinin bir dolayımı ve formu varsa aynı şekilde Tractatus’un da bir dayanağı 
zemini/mekânı olmak zorundadır. Sanat ise dile getirilemeyenin dilidir; çünkü “sanat 
bir ifade türüdür” (NB, 19. 9. 16).

Tractatus’tan çok sonra yazılsa da onun erken dönemine ait kaygı ve ilgilerini 
taşıdığını söyleyebileceğimiz “Etik Üzerine Bir Ders”te (1929) Wittgenstein, Moore’un 
Principica Ethica’daki “ahlâk iyinin ne olduğunu sorar” tarzındaki bir ahlâk tanımına 
ahlâkın estetiği de içine alacak tarzda geniş bir perspektifle sunulması gerektiğini 
savunarak karşı çıkar. Wittgenstein’a göre bizim sözlerimiz yalnızca olayları “dile ge-
tirir”, ahlâk ise transandantaldır ve yücenin konusudur. Buradan hareketle Wittgenstein 
konusu bakımından tüm diğer konuların üzerinde “yüce” olacak hiçbir bilimsel kitap 
yazılamayacağını da iddia eder.34 Wittgenstein ahlâkı “onu yaşadığımda dünyanın var 
olduğuna şaşakalırım” şeklinde hayret duygusuyla ifade eder. Aynı zamanda mutlak ve 
görece ayrımı yapan Wittgenstein’a göre, bilimsel önermeler rölatiftir; mutlak yargının 
doğruluğu veya yanlışlığı saptanamayacağından, bu önermeler olgu-doğacılığı ya da 
anlam-doğacılığından ayrılırlar, çünkü mutlak yargılar doğrulanamayan önermelerdir.35 
Mutlak bir değer verme bu açıdan bakıldığında saf bir anlamsızlık olarak yalnızca 
etiğin konusudur; ancak sanat bir ifade türü olarak vardır.36 

33 Rozema, “‘Tractatus Logico-Philosophicus’: A ‘Poem’ by Ludwig Wittgenstein”, s. 346. 
34 Wittgenstein’dan alıntılayan; Ömer Naci Soykan, Wittgenstein: Yaşamı, Felsefesi Yapıtları, İstanbul: 

Mvt Yay., 2006, s. 445. 
35 “Dilin sınırlarının üstüne gitmeye tahrik oluyorum- sanırım, ahlâk ve din üstüne herhangi bir zamanda 

yazmayı veya konuşmayı denemiş olan bütün insanların tahrik olması gibi. Hayatın son anlamı üstüne, 
mutlak iyi ve mutlak değer üstüne bir şey söyleme arzusu ortaya çıkması bakımından, ahlâk hiçbir 
bilim olamaz. Fakat o, insanın içindeki çok saygı duymaktan kendimi geri çekemediğim ve asla alaya 
almak istemediğim bir eğilimin belgesidir.” (Bkz. Soykan, Wittgenstein: Yaşamı, Felsefesi Yapıtları, s. 
451.)

36 Desideri, “Grammar and Aesthetic Mechanismus…”, s. 26. 
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Mantıksal pozitivistlerin resim teorisi akış-olmayan, bu nedenle de insani-olma-
yan bir doğa tasarımı üzerine kuruludur. Anlamlı olanı anlamsızdan çıkaramayacağını 
düşünen insanla uğraşmanın en anlamlı yolu, onun yaptığı bu şeyin anlamsızın bir 
parçası olduğunu ona göstermektir. “Bu kitap” bu nedenle “anlayarak okuyan tek bir 
kişiye zevk verebilirse, amacına ulaşmış olacak” (TLP: önsözden). Deyim yerindeyse 
Wittgenstein susku metafiziğiyle biten yapıtında anlamsızın anlamını (ifade edilişini) 
yakalamaya çalışır ve okuyucusundan bunu talep eder. Bu yönüyle yaşamdaki tüm 
sorunlarla ilgili konuşma yetkisini kendinde gören pozitivizme karşı Wittgenstein, 
tutkulu bir şekilde insan yaşamındaki gerçek meselelerin üzerinde konuşulamayan 
mistik-olanla ilgili olduğuna inanır. Wittgenstein, Engelmann’a yazdığı bir mektupta 
Uhland’ın şiirinin harikulade olduğunu söyler ve bunun nasıl gerçekleştiğini şöyle izah 
eder: “Eğer dile getirilemeyeni dile getirmeye çabalamazsan, “hiçbir şey” kaybolmaz. 
Fakat dile getirilemeyen dile getirilemeyecek bir şekilde dile getirilende ‘içerilir’.”37 

Sonuç yerine

Tractatus aslında her şeyin, olguları resmetmekle sınırlı bir tarzda mantıksal 
olduğu yönünde görüş beyan edenlere mantığın yardım edemeyeceğini kanıtlamaya 
çalışır. Düşüncesinde hata/yanlış olabileceği ihtimalini kabul etmeyen entelektüel 
gurur, yanlış ve hatalı bir düşüncenin hatasız ve yanlışsız olduğu yönünde bir ısrara 
yol açar. Tractatus bu yönüyle doğrudan bir biçimde, bir şiir (sanat eseri) ya da şiirin 
ürettiği tutku aracılığıyla kendini açığa çıkarır. Ancak onun bu sanatsal karakteri, 
Frege’yi haklı çıkarmaz; zira Tractatus’un sanatsal başarısı, bilim ile sanatı ya da 
felsefe ile estetiği birbirinden ayıran analitik bir bakışla açıklanan, içeriksel değil ama 
sadece “özel biçimiyle” kazanılmış ikincil bir başarı olarak değil, bilakis bilimin dile 
getiremediği zemin ve dayanağının bütünsel bir perspektif (sub specie aeternitatis) ile 
gösterilmesini temin eden bir başarı olarak görülmelidir. Felsefi bir önermeden ziyade 
bir yakarış olarak okunabilecek bir ifade ile son bulması da onun bu mistik (susku) 
(est)etiğinin bir temsili olarak kabul edilebilir. Tractatus bir şiir olarak okunduğunda, 
onun okuyucusunu resmedilen olgulardan oluşan bir dünyadan uzaklaştırdığı ve antik 
Yunan’daki “kalokagathia” gibi, iyi-güzel bir yaşamın, bu resmin dışından bakıldığın-
da anlamlı olabileceği yönündeki bir düşünceye sevk eder. Tüm sanatta olduğu gibi 
burada da bu düşünce dolaysız bir biçimde verilir ve kesinlikle bilimin (dile getirile-
bilen) konusu değildir. O hâlde, dile getirilemeyen sanatsal bir tarzda gösterilebilir. 
Gösterilen, söylenebilenin olgusal düzlemde ifade edilemeyecek tarzda dayanak ve 
zemini olarak vardır. Wittgenstein Kültür ve Değer adlı kitabında felsefe ile sanat 
(şiir) arasındaki ilişkiyi şu şekilde resmeder: “Aslında ancak “şiir yazar” gibi felsefe 

37 Rozema, “‘Tractatus Logico-Philosophicus’: A ‘Poem’ by Ludwig Wittgenstein”, s. 349. 
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yazmak gerektiğini söylediğimde, felsefeye ilişkin nerede durduğunu özetlediğime 
inanıyorum.” (KD: 148) Tractatus’un tamamlanmış bir yapı-t olup olmadığı tartışı-
labilir, ancak kendi önermelerinden hareketle şu da pekâlâ söylenebilir ki, böyle bir 
tamamlanmışlığa yönelik yapıyı Wittgenstein (est)etik bir bakışla geliştirmeye çalışır. 
Belki de onun bu bakışı –Frege’nin sanatı bilim karşında ikincil konuma indirgeyen 
pejoratif kullanıma karşı– felsefeyi (est)etik bir etkinlik olarak görmeyi gerektirecek 
bir bakışa doğru gider. 

Tractatus, ayrıca anlamın, sınırlı ve kesin bir görüş tarafından koşullandırıldığı 
bir yaşama meydan okur görünür; ancak sadece salt betimleme de onu bir sanat eseri 
yapmaz. Onun bu şekilde okunup duygusal (mistik) bir tepkiyle karşılanması da ge-
rekir. Bir önerme mantığıyla kesin ve mutlak gerçeklikler vazetme ile yaşama karşı 
doğru/ahlâki bir duruş sergileme arasında kopmaz bir bağ olduğu doğrudur. Hatta 
bazen bu bağı bize –Tractatus’un Birinci Dünya Savaşı sırasında cephede yazıldığı 
düşünüldüğünde– savaş bile öğretebilir. Teknik bir felsefe (mantıksal pozitivistler) ile 
onların benimsediği yaşam tarzının o dünyadaki izdüşümü (savaş sanayii gibi) akıllarda 
tutulduğunda, saf betim ya da “olan her şeyi olduğu gibi bırakma” olarak nitelendire-
bileceğimiz bir sanat deneyimine olan ihtiyacımız da işte o gün belirir. Wittgenstein’ın 
ilgilendiği mesele, değer anlayışının doğa düzeninden bütünüyle koparıldığı modern 
bilimin nihilist dünyasında, anlam ve değerin nasıl anlaşılabileceği sorunudur. Dilin, 
dünyanın ve düşüncenin ortak mantıksal yapısını oluşturan metafiziksel Ben, dünya-
nın içinde olumsal önermelere konu olabilecek bir nesne değildir. Bu bakış açısıyla 
Tractatus’un, zemin/mekân sorunu bağlamında, Kant’ın transandantal öz-algı (apper-
cepition) birliği doktrinine benzer bir görüş beyan ettiği söylenebilir. Dünyanın sınırlı 
bir bütün olarak görünüşü, onun (est)etik bir nesne olarak görünümünü gerektirir. Bu 
bakış, aynı zamanda olumsal olguların bir anlamına erişebilmek için rastlantısal değil, 
zorunlu/bütünsel bir bakışa duyulan ihtiyacı da içinde barındırır. Dünyanın “sub spe-
cie aeterninatis” görünümü verili bütünsellik içerisinde olumsal olgu ve önermelerin 
mantıksal bir zorunluluk bağlamında görülebilmesini temin eder. Mantıksal bir form/
uzam olmaksızın önermelerin olumsal bir tarzda mantıksal bir biçimde dile gelmeleri 
imkânsızdır. Özetle (est)etik olmadan olguların bir bütün olarak bir-arada duracağı 
bir zeminden yoksunuz demektir. 
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AHLÂK FELSEFESİNDE TEOLOJİK İRADECİLİK VE 
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THEOLOGICAL VOLUNTARISM IN ETHICS AND 
SOME CRITICISIMS

ÖZ
Tanrı ile ahlâk arasında nasıl bir ilişki kurulabileceği başta Ortaçağ İslam ve Hı-
ristiyan felsefesi olmak üzere felsefe tarihi boyunca çokça tartışılan konulardan 
biri olmuştur. Teolojik iradecilik, Tanrı ile ahlâk arasında olumlu bir ilişki kura-
rak, ahlâki özelliklerin varlığını doğrudan tanrısal eylemlere dayandırmaktadır. 
Bu makale, teolojik iradeciliğe getirilen en önemli dört eleştiriyi ele alarak, teo-
lojik iradeciliğin meta etik bir görüş olarak en azından savunulabilir bir konum-
da olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Buna ek olarak, teolojik iradeciliğe 
getirilen bu eleştirilere verilen yanıtlar göz önünde bulundurularak, savunulabi-
lir bir teolojik iradeciliğin kapsamı hakkında da sonuçlara ulaşmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Tanrı, ahlâk, ilahi buyruk teorisi, teolojik iradecilik, Eut-
hyphron, bağımlılık. 

ABSTRACT
The relationship between God and morality is one of the much-discussed 
issues throughout the history of philosophy especially in Medieval Islamic and 
Christian philosophy. Theological voluntarism, by setting a positive relationship 
between God and morality, attributes ontology of moral properties directly to 
divine actions. This article, through examining four most important criticisms 

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Mart 2016, Sayı 29, s. 111-132

* Bu metin İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı’nda Doç. Dr. Abdur-
rahman Aliy danışmanlığında tamamlanan “İlahi Buyruk Teorisi ve Diğer Ahlâki Realizm Türlerinin 
Değerlendirilmesi” adlı Doktora tezinden türetilmiştir.

**  Arş. Gör. Dr. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü. Geliş tar. 
27.01.2016; kabul tar. 19.02.2016. (ferhatyoney@gmail.com) 



112 Ferhat Yöney

to theological voluntarism, aims to show that theological voluntarism as a 
metaethical position, is at least defensible. In addition to that, by taking into 
consideration responses to these critics, reaches to conclusion about the content 
of a defensible theological voluntarism. 
Keywords: God, morality, divine command theory, theological voluntarism, 
Euthyphron, supervenience. 

...

1. Giriş

Ahlâk felsefesinin, ahlâki kavramların analiz edilmesi, ahlâki yargıların işlevi-
nin açığa çıkarılması, ahlâki özelliklerin doğasının araştırılmasına ilişkin normatif 
olmayan alanı meta etiktir. Ahlâki realist yani ahlâki kavramlara karşılık gelen olgu 
veya özelliklerin gerçekten var olduğunu savunan görüşler, ahlâki özelliklerin nasıl 
özellikler olduğuna ilişkin yaklaşımlarıyla temelde üçe ayrılırlar. Bunlardan birinci 
seçenek olan doğalcı ahlâk teorileri ahlâki özelliklerin gözlemlenebilen ve bilimin 
konusu olan özelliklere benzer doğal özellikler olduğunu savunurken, ikinci seçenek 
olan doğaüstücü teoriler ise ahlâki özelliklerin doğal özellikler olmadığını ve doğal veya 
doğaüstü başka özelliklere indirgenemeyeceğini savunurlar. Doğaüstücü görüşler ahlâki 
özelliklerin kendine has doğaüstü özellikler yani soyut nesneler olduğunu savunur. 

Üçüncü seçenek ise teistik teoriler veya daha özel adı ile ilahi buyruk teorisidir. 
Buna göre ahlâki özelliklerin doğası tanrısal özellikler veya tanrısal eylemler ile açık-
lanabilir ve ahlâki özellikler ile tanrısal eylemler bir biçimde ilişkilidir. İlahi buyruk 
teorileri ahlâki özellikler ile tanrısal eylemler arasında kurduğu bu ilişki açısından iki 
ana gruba ayrılabilir. Bunlardan birincisi olan doğal yasa ahlâkı, ahlâki özelliklerin 
insan doğasından türediğini savunurken ahlâki özellikler ile ilgili tanrısal eylem ara-
sında dolaylı bir ilişki kurar. Teolojik iradecilik ise ahlâki özellikler ile ilgili tanrısal 
eylem arasında doğrudan bir ilişki kurar.1

Teolojik iradeci görüşler içinde ise teolojik iradeciliğin nasıl formüle edilmesi 
gerektiği ile ilgili sorunlar üç maddede sıralanabilir. Bunlardan birincisi, teolojik 
iradeciliğin kapsamı ile ilgilidir. Katı iradeci görüşe göre bütün değer özellikleri veya 
aksiyolojik özellikler teolojik iradecik kapsamındadır. Yani bütün bu özellikler, ilgili 
tanrısal eylem örneğin tanrısal irade veya tanrısal buyruklarca belirlenir. Sınırlı ira-
deciliğe göre ise aksiyolojik özellikler içinde yalnızca bir bölümü örneğin insanların 
ahlâki yükümlülükleri teolojik iradecilik yani ilgili tanrısal eylemlerce belirlenirken, 

1 İlahi buyruk teorisini, burada yapıldığı gibi doğal yasa ahlâkını da içine alan, bütün teistik teorileri 
kapsayacak biçimde tanımlamak yerine, ahlâki özellikler ile tanrısal eylem arasında doğrudan bir 
ilişki olduğunu savunan görüş olarak tanımlamak da yaygın bir kullanımdır. 
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diğer aksiyolojik özellikler örneğin adaletin, cömertliğin bir yetkinlik olması insan 
yaşamının değerli olması teolojik iradecilik tarafından belirlenmez.2

Teolojik iradeciliğin formülasyonuna ilişkin ikinci maddde teolojik iradeciliğin 
hangi tanrısal eylem olarak anlaşılması gerektiğidir. Bu soruna ilişkin en öne çıkan 
seçenekler tanrısal buyruklar, tanrısal irade, tanrısal amaçlar ve tanrısal eğilimlerdir. 
Teolojik iradeciliğin formülasyonuna ilişkin üçüncü madde ise teolojik iradeciliğin 
kapsamındaki ahlâki özellikler ile ilgili tanrısal eylem arasında nasıl bir ontolojik 
ilişki olduğudur. Bu ilişki nedensel ilişki, aynı anlamlılık ve metafiziksel özdeşlik 
(indirgeme)3 ilişkisi biçiminde kurulabilir.4

Bu çalışmanın amacı teolojik iradeciliğe getirilen en önemli dört eleştiriyi ele 
almaktır. Bu eleştirilerden birinci, üçüncü ve dördüncüsü geleneksel nitelikte olup gü-
nümüz ahlâk ve din felsefesinde de yansımaları sürmektedir. Bu eleştirilerden ikincisi 
ise güncel sayılabilecek bir eleştiri olmakla beraber birinci eleştiri ile yakından ilişki-
lidir. Bu eleştirilerden ilk üçünün çıkış noktası, Platon’un Euthyphron diyalogundan5 
hareketle gündeme getirilen 

– Bir şey Tanrı emrettiği-irade ettiği için mi iyidir, 
– Bir şey iyi olduğu için mi Tanrı onu emretmiştir-irade etmiştir?

ikilemiyle sıkı biçimde ilişkilidir. Teolojik iradeciliğe getirilen üçüncü ve dördüncü 
eleştiriler ise ahlâki yükümlülüklerin Tanrı ile doğrudan ilişkilendirilmesi nedeniyle 
teizm ile ilgili eleştirilerdir.

2. Teolojik İradeciliğe Getirilen Eleştiriler

2. 1. Euthyphron İkilemi ve Keyfilik Sorunu

Euthyphron ikileminin teolojik iradeciliği oluşturan birinci ayağı çeşitli sorunlar 
doğurur. Bunlardan birincisi tanrısal iradeye/buyruklara bağlanan ahlâki yükümlülük-
lerin keyfi olabilmesidir. Eleştiriyi güçlü kılan tanrısal irade/buyrukların oluşturduğu 
ahlâki yükümlülüklerin insanlarda ahlâka ilişkin yaygın olarak bilinen ve kabul edilen 
görüşlere bütünüyle ters durumlar oluşturabilmesidir. 

2 Philip L. Quinn, “Divine Command Theory”, The Blackwell Guide to Ethical Theory, ed. Hugh LaFol-
lette, Oxford: Blackwell Publishing, 2000, s. 53, 54.

3 Metafiziksel özdeşliğe verilen en yaygın örnek su ile H2O arasındaki ilişkidir. Buna göre su ile H2O 
arasındaki özdeşlik olumsal değil zorunludur. Ancak su ile H20 aynı anlamlı değildir ve suyun, H2O 
olduğu a priori olarak bilinmez. Ya da “su, H2O ile özdeştir önermesi” analitik bir önerme değildir. Su 
ile H20 arasındaki özdeşlik a posteri bir ilişkidir.

4 Mark Murphy, “Theological Voluntarism”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, (Çevrimiçi), http://
plato.stanford.edu/entries/voluntarism-theological (erişim: 12 Ekim 2012).

5 Platon, Euthyphron, çev. Furkan Akderin, İstanbul: Say Yayınları, 2011.
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Bu eleştirinin doğurduğu ikinci sorun teolojik iradeciliğin ahlâki realizm ile 
uyumlu olmamasıdır. Ahlâki realizm, ahlâki özelliklerin eylemlerin gerçek özellikleri 
olmasını söylerken bunun da ötesinde birtakım ahlâki yükümlülükler modal olarak 
zorunlu niteliktedir. Yani bu ahlâki yükümlülüklerin şu anda olduğundan farklı olması 
olanaksızdır, düşünülemez. Ahlâki yükümlülükleri tanrısal eylemlerin oluşturmasının 
hem ahlâki realizmle hem de ahlâki yükümlülüklerin modal olarak zorunlu olması ile 
uyumlu olmaması Euthyphron ikileminin doğurduğu ikinci sorundur. Bu alt başlıkta 
ilk sorun ele alınırken, ikinci sorun ise bir sonraki alt başlıkta ele alınacaktır. 

Keyfilik sorunu aşağıdaki biçimde ortaya konulabilir;
(i) Tanrı, bir şeyi emrediyorsa insanlar bunu yapmakla yükümlüdür (Teolojik iradecilik tezi).
(ii) Tanrı, hırsızlık yapmayı emrediyorsa, insanlar hırsızlık yapmakla yükümlüdür.
(iii) Hırsızlık yapmak, kaçınılması gereken bir eylemdir.

Birinci önerme, teolojik iradeciliğin ortaya konması iken ikinci önerme bunun 
olası bir sonucudur. Üçüncü önerme, ahlâka ilişkin yaygın kabul ile ortaya konan bir 
ahlâki önerme olarak ikinci önermenin art bileşeni ile açık bir çelişki oluşturmaktadır. 
İkinci önermedeki gibi örnekler çoğaltılabilir. Keyfilik eleştirisi, teolojik iradeciliğin 
ahlâkı değişken ve keyfi hâle getirdiğini savunur.6 Keyfilik eleştirisinin götürdüğü 
sonuçlar, Ockham’a da atfedilen Tanrı’nın kendisinden nefret edilmesini emretmesi 
gibi hem ahlâkın sınırlarını aşan hem de doğrudan teizm açısından sorunlu noktalara 
kadar gidebilir.7

Philip Quinn yukarıdaki üç önerme arasındaki çelişkiye karşı ikinci önermeyi red-
dederek karşılık vermeyi seçmiştir. Örneğin şu an yaşadığımız dünyada nedensiz yere 
bir kişiye işkence yapmanın kötü olduğu doğru olsa bile diğer olası evrenlerde bunun 
aynı olmak zorunda olmadığını belirtir. Kişilerin sezgilerinin ahlâki konularda doğru 
bir rehber olamayacağını savunur. Örneğin bu dünyada işkence olarak gördüğümüz 
bir eylemin başka bir dünyada acı vermeyen, tersine insanın arınmasına, rahatlamasına 
neden olan bir eylem olabileceğini belirtir.8 

Quinn’in bu savunmasına getirilen eleştirilere değinirsek; öncelikle Quinn’in ver-
diği örnek yanlış gözükmektedir. Çünkü işkence olarak söz ettiği eylem eğer o kişiye 
acı vermiyorsa gerçekten işkence değildir. Bir eylemi işkence yapan belirli bir fiziksel 
eylem veya eylemler türü olması değil o eylemle karşılaşan kişinin yoğun biçimde ve 
herhangi bir gerekçe olmadan acı çekmesidir. Dolayısıyla Quinn’in verdiği örnek key-

6 Robert Burch, “Objective Values and the Divine Command Theory of Morality”, The New Scholasti-
cism, Vol. 54, No. 3, Yaz 1980, s. 289.

7 William of Ockham, “On the Four Books of The Sentences, Book II, Question 19, Is an evil angel 
always in a state of evil activity?”, Divine Command Morality: Historical and Contemporary Rea-
dings, ed. Janine Marie Idziak, New York: Edwin Mellen, 1979, s. 56.

8 Philip L. Quinn, Divine Commands and Moral Requirements, New York: Oxford University Press, 
1978, s. 59, 60.
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filik eleştirisinin doğurduğu olası sezgilere aykırı durumlardan biri olmaktan uzaktır.9 
Quinn’in keyfilik eleştirisine getirdiği savunmaya getirilecek ikinci eleştiri sez-

gilerle ilgili görüşüyle ilgilidir. Ahlâki özelliği araştırılan eylemleri sezgiler açısından 
tartışmalı olan ve tartışmalı olmayan olarak ikiye ayırdığımızda, sezgiler tartışmalı olan 
durumlarda, Quinn’in belirttiği gibi, güvenilir olmayabilir. Bunlara ahlâk felsefesinde 
daha çok uygulamalı etiğin konusu olan kürtaj, ötenazi, ölüm cezası gibi konuları örnek 
verebiliriz. Ancak herhangi bir gerekçe olmadan yapılan işkencenin kötü ve kaçınıl-
ması gereken bir eylem olduğu tartışmasız gözükmektedir.10 Gerek meta etik gerekse 
normatif etik teorileri en azından temel düzeyde ve tartışmasız gözüken sezgilerimi-
ze başvurmalı, bunları temel almalı ve bunlarla uyumlu olmalıdır. Dahası Quinn’in 
verdiği örnek de sezgilerimizin güvenilir olmayacağını değil, tam tersine güvenilir 
olacağını andırır niteliktedir. Çünkü herhangi olası bir evrende insana acı vermeyen 
ancak rahatlamasına neden olan “işkence”nin kötü olmaması, bir kişiye acı verecek 
bir eylemin sezgisel olarak kötü ve yasaklanmış bir eylem olduğunu varsaymaktadır.11

Euthyphron ikileminden hareketle teolojik iradeciliğe karşı sunulan geleneksel 
keyfilik eleştirisine geleneksel hale gelen yanıt ise Robert Merrihew Adams tarafından 
ortaya konan görüş ve benzerleridir. Bu görüşler, birinci ve üçüncü önermenin doğru 
olduğunu kabul ederken, ikinci önermeye karşı çıkmaktadırlar. Adams’a göre “sevgi 
sahibi olan” Tanrı hiçbir olası evrende hırsızlık yapmayı emretmez. Çünkü sevgi sahibi 
ve mutlak anlamda iyi olan Tanrı’nın bu özellikleri, O’nu hırsızlık yapmayı emretmek, 
işkence yapmayı emretmek gibi eylemlerden alıkoyar. İkinci önermenin ön bileşeni, 
yani “Tanrı’nın hırsızlığı emretmesi” yanlış olduğu, doğru olması olanaksız olduğu 
için bu önerme ancak önemsiz, anlamsız biçimde doğrudur. 

Adams’a benzer biçimde pek çok diğer felsefeci de örneğin Edward Wierenga, 
William Alston, Alexander Pruss, Matthew Carey Jordan ve son çalışmalarında Philip 
Quinn benzeri bir çözümü önermiştir. Gerek Adams gerek diğer felsefeciler Tanrı’nın 
sadece sevgi özelliğine değil, adalet, cömertlik, bağışlayıcılık özelliklerine de atıf 
yapmışlardır. Bütün bu özelliklerin Tanrı’yı insanlara işkence yapmak, hırsızlık yap-
mak, haklı bir gerekçe olmadan bir insanı öldürmek gibi açıkça kötü olan eylemleri 
emretmekten alıkoyduğunu savunmuşlardır. 

Keyfilik eleştirisine yaygın biçimde getirilen bu yanıta John Chandler, Adams’ın 
1973 ve 197912 yıllarındaki çalışmalarında Tanrı’nın sevgi özelliğine yaptığı vurguya 

9 Thomas B. Talbott, “Quinn on Divine Commands and Moral Requirements”, International Journal for 
Philosophy of Religion, Vol. 13, No. 4, 1982, s. 204. William J. Wainwright, Religion and Morality, 
Burlington: Ashgate Publishing, 2005, s. 112.

10 Wainwright, Religion and Morality, s. 112.
11 Talbott, “Quinn on Divine Commands and Moral Requirements”, s. 204-207.
12 Robert Merrihew Adams, “A Modified Divine Command Conception of Ethical Wrongness”, Philo-

sophy of Religion An Anthology, ed. Charles Taliaferro, Paul J. Griffiths, Malden: Blackwell Pub-
lishing Ltd., 2003, s. 462-476. Robert Merrihew Adams, “Divine Command Metaethics Modified 
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atıfla üç eleştiri getirmiştir. Birinci eleştiride sevgi sahibi olma özelliğini “iyi” yapanın 
ne olduğunu sorar. Sevgi sahibi olma özelliği Tanrı’dan bağımsız olarak mı iyidir yoksa 
Tanrı istediği, onayladığı için mi iyidir? Eğer sevgi sahibi olma Tanrı’dan bağımsız 
olarak iyi ise bu teolojik iradeciliğin reddidir. Sevgi sahibi olma özelliği Tanrı istediği 
için iyi ise, keyfilik sorunu ile yeniden karşı karşıya kalırız.13 

Chandler ikinci eleştirisinde ise teolojik iradeciliğe göre ahlâki yükümlülükleri 
oluşturanın tanrısal buyruklar olduğunu ve bu ikisinin eş anlı olarak bulunduğunu ancak 
sevgi özelliğine atıf yapmanın tanrısal buyrukları gereksiz kılacağını savunur. Bunun 
da teolojik iradeciliğin reddi olduğunu belirtir. Çünkü bir eylemin sevgi sahibi bir 
eylem olması ile o eylemin yapılması gerekli bir eylem olması özdeş değildir. Teolojik 
iradeciliğin geçerli olabilmesi için eylemlerin yapılması gerekli olma özelliğini, sevgi 
özelliğine sahip olmasından dolayı almaması gerekir.14 Bir eylem ancak ve ancak sevgi 
sahibi bir eylem ise ahlâki olarak yapılması gereken bir eylem olması durumunda ise 
Tanrı ve tanrısal buyruklara başvurmadan ahlâki yükümlülüklerin ne olduğu ve ahlâki 
yükümlülüklerin doğası anlaşılabilir.15

Chandler’ın üçüncü eleştirisi ise sevgi kavramının çok belirsiz olması ve bu 
kavramın hangi eylemin yapılması gereken hangi eylemin kaçınılması gereken olduğu 
konusunda belirleyici olamayacağı yönündedir. Bir kişinin bir kişiye sevgi duymasını 
basitçe o kişinin iyiliğini istemesi olarak tanımlayan Chandler, bu durumda Tanrı’nın 
ahlâki yükümlülüklerin belirleyicisi değil, Tanrı’nın ahlâki yükümlülükleri insanlara 
bildiren sevgi sahibi bir gözlemci durumuna düştüğünü belirtir. Teolojik iradeciliğin 
geçerli olması için ise sevgi özelliğince yapılması gerekli kılınan eylemlerin bağımsız 
başka bir ölçüte göre tanımlanamayacağını belirtir.16 

Bu üç eleştiri birbiriyle yakından ilişkili olduğu için bu eleştirilere verilebilecek 
olası yanıtı bir bütün halinde ele almak daha uygun olacaktır. Öncelikle teolojik iradecilik 
açısından Tanrı’nın sevgi özelliğine atıf yapılmasının nedeni, Tanrı’nın bu özelliği gereği 
açıkça kötü olan eylemleri hiçbir zaman emretmeyeceğini savunmaktır. Yani Tanrı’nın 
iradesi veya buyrukları sevgi sahibi olma özelliğiyle uyum içindedir ve bu özellik ile 
sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla Adams’ın Tanrı’nın sevgi özelliğine atıf yapması Tan-
rı’nın bütün sevgi içeren eylemleri emretmesini veya emretmesi gerektiğini içermez.17

Chandler’ın sevgi özelliğine atıf yapmanın ahlâki yükümlülükleri tanrısal buyruk-

Again”, Journal of Religious Ethics, Vol. 7, No 1, s. 66-79, 1979.
13 John Chandler, “Clark on God`s Law and Morality”, The Philosophical Quarterly, Vol. 35, No. 138, 

Ocak 1985, s. 90.
14 John Chandler, “Divine Command Theories and the Appeal to Love”, American Philosophical Quar-

terly, Vol. 22, No. 3, Temmuz 1985, s. 236.
15 John Chandler, a.g.e., s. 238.
16 John Chandler, a.g.e., s. 238.
17 Edward R. Wierenga, The Nature of God An Inquiry into Divine Attributes, New York: Cornell Uni-

versity Press, 1989, s. 225.
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ların değil de sevgi özelliğinin oluşturduğu eleştirisine karşı oluşturucu neden-açık-
lama (constitutive reason-explanation) ile güdüleyici neden-açıklama (motivational 
reason-explanation) ayrımını yapmak gereklidir. Teolojik iradeciliğe göre Tanrı’nın 
buyrukları veya iradesi ahlâki yükümlülüklerin oluşturucu nedenidir. Tanrı’nın sevgi 
sahibi olma özelliği ve bağışlayıcı, cömert, adil olma gibi diğer kişilik özellikleri 
ise güdüleyici nedenlerdir. Ahlâki yükümlülükleri oluşturan, yalnızca ilgili tanrısal 
eylemlerdir. Sevgi gibi diğer özellikler ise güdüleyici nedenler olarak Tanrı’nın bu 
eyleminin arkasında yatan gerekçelerden bir bölümünü oluşturur. Bu gerekçeler bize 
tanrısal eylemin kapsamına ilişkin bilgi verir.18 Zaten Adams ve diğer felsefecilerin 
amacı da tanrısal eylemin ardında yatan bu güdüleyici nedenlerin, açıkça kötü olduğu 
gözüken bazı eylemlerin Tanrı tarafından emredilmesini dışladığını göstermektir.

Daha açıklayıcı olması açısından oluşturucu neden-güdüleyici neden ayrımına 
şöyle bir örnek verilebilir. Ahmet bekardır çünkü evlenmemiştir. Ahmet’in evlenme-
mesi, O’nun bekar olmasının oluşturucu nedenidir. Ahmet evlenmemiştir çünkü yalnız 
yaşamayı yeğlemektedir. Ahmet’in yalnız yaşamayı yeğlemesi ise evlenmemesinin 
oluşturucu nedeni değil Ahmet’in evlenmemesinin güdüleyici nedenidir.19 Oluşturucu 
nedenler, bir durumu oluşturucu nitelikte olup kişinin güdülerini değil, o durumu ortaya 
çıkaran nedeni açıklar. Güdüleyici nedenler ise kişinin bir eylemi neden yaptığını açıklar 
konumdadır. Dolayısıyla Chandler’ın iddiasının tersine Adams, ahlâki yükümlülükleri 
oluşturanın sevgi özelliği değil tanrısal buyruklar olduğunu hem de sevgi özelliğine 
atıf yaparak tutarlı biçimde savunabilir.20 

Chandler’ın ikinci eleştirisine bu biçimde bir yanıt ortaya koyduktan sonra diğer 
iki eleştiriyi ele almak istiyorum. Birinci eleştiri sevgi özelliğinin nasıl anlaşılması 
gerektiğinden hareketle Euthyphron benzeri bir ikilem sunmakta idi. Aynı ikilem teo-
lojik iradecilik savunucularınca atıf yapılan Tanrı’nın diğer özellikleri olan cömertlik, 
bağışlayıcılık, adalet gibi özellikler için de sunulabilir. Teistik Tanrı anlayışına göre bu 
özellikler Tanrı’nın iradesine bağlı olan değil, Tanrı’nın özsel, zorunlu özellikleridir. 
Örneğin Tanrı’nın adaletli olması, insanlarda olduğu gibi bir ahlâki yükümlülük ile 
değil Tanrı’nın doğasının zorunluluğu iledir. Tanrı, doğası gereği adaletlidir.21 

Tanrı, en yetkin varlık olarak, ahlâkla ilişkili özelliklere de en yetkin, değişmez 
ve kuşku götürmez bir biçimde sahiptir. Tanrı en yetkin varlıktır; bunun dışında bir 
varlık olması da olanaksızdır. Tanrı, bu yetkinliklere olabilecek en yüksek seviyede, 
bütün olası evrenlerde zorunlulukla sahiptir.22 Sevgi, adalet, cömertlik, bağışlayıcılık 

18 Stephen J. Sullivan, “Arbitrariness, Divine Commands and Morality”, International Journal for Phi-
losophy of Religion, Vol. 33, No. 1, Şubat 1993, s. 36, 37.

19 Stephen J. Sullivan, a.g.e., s. 38.
20 Wainwright, Religion and Morality, s. 112.
21 Quinn, “Divine Command Theory”, s. 70, 71.
22 Matthew Carey Jordan, “Theistic Ethics: Not as Bad as You Think”, Philo, Vol. 12, No. 1, İlkbahar-

Yaz 2009, s. 37, 38.
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gibi özellikler Tanrı dışında bir ahlâki önermeden dolayı değil, “İyi”liğin en yüksek 
ölçüsü olarak Tanrı’nın zorunlu özellikleri olduğu için iyidirler. Bu iyilik özellikleri, 
Tanrı’ya bağımlı olarak Tanrı’nın zorunlu özellikleri olduğu için bulunurlar.23 Dola-
yısıyla Chandler’ın sevgi özelliği veya benzer biçimde cömert, adaletli olma özelliği 
için sorduğu “Tanrı istediği için mi iyi yoksa Tanrı’dan bağımsız olarak mı iyi?” 
sorusu anlamlı değildir. Bu özellikler, Tanrı’nın iradesinden bağımsız ancak Tanrı’ya 
bağımlı, Tanrı’nın zorunlu, özsel kişilik özellikleridir. Tanrı, bu özelliklerin en yüksek 
seviyede örnekleyicisidir.

Chandler’ın üçüncü eleştirisi ise sevgi özelliğinin ahlâki yükümlülükleri belir-
leyebilecek içerikten yoksun olduğu, dolayısıyla sevgi dışında bir özelliğe atıf yapıl-
masının ise teolojik iradeciliğin reddi olduğu idi. Bu eleştiriye yanıtı ise Adams’ın 
199924 yılındaki çalışmasında ahlâki yükümlülükler dışındaki diğer değer özelliklerine 
ilişkin yaklaşımı oluşturmaktadır. Buna göre Tanrı, mutlak anlamda iyi olarak bütün 
yetkinliklerin en yüksek derecede örneklemesini oluşturur. İnsanlar ise Tanrı’ya ben-
zediği ölçüde iyidir. Tanrı, “İyi” ile özdeştir. Adams bu çalışmasında Tanrı’nın sevgi 
özelliği dışında bağışlayıcılık, cömertlik, adalet gibi özelliklerine de vurgu yapar. Ancak 
“İyi”nin sadece belirli özelliklerle değil bir bütün olarak Tanrı ile özdeşleştirilmesi 
Tanrı’nın kişisel varlık olma ve bunun getirdiği özellikler ve bilgi, güç gibi özellikleri 
de gündeme getirir. Dolayısıyla Tanrı’nın bu kişisel özellikleri de ahlâki yükümlülükleri 
oluşturan tanrısal eylemlerin arkasında yatan sevgi, adalet, cömertlik, bağışlayıcılık 
özellikleri gibi güdüleyici nedenler olarak bulunmaktadırlar. Bu da Chandler’ın üçüncü 
eleştirisine bir yanıt oluşturmaktadır.

Chandler’ın eleştirileri, Adams’ın 1973 ve 1979 yılındaki çalışmalarına dayanır. 
Bu eleştiriler, Adams bu çalışmalarında sadece insanların ahlâki yükümlülüklerinin 
doğasına ilişkin görüşlerini ortaya koyduğu ve keyfilik eleştirisine karşı sadece Tan-
rı’nın sevgi özelliğine atıf yaptığı için geçerli eleştiriler olabilir. Ancak Adams’ın daha 
sonraki bütüncül çalışması ve diğer felsefecilerin de vurguladığı gibi sevgi, adalet, 
cömertlik, bağışlayıcılık gibi özelliklerin Tanrı’nın özsel, zorunlu özellikleri olması 
göz önünde bulundurulduğunda geçerliliğini yitirmektedir. 

23 William P. Alston, “Some Suggestions for Divine Command Theorists”, Christian theism and the 
problems of philosophy, ed. Michael Beaty, University of Notre Dame Press, 1990, s. 319.

24 Robert Merrihew Adams, Finite and Infinite Goods A Framework for Ethics, New York: Oxford Uni-
versity Press, 1999.
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2. 2. Ahlâki Özellikler-Diğer Özellikler İlişkisi, Bağımlılık Tezi ve 
Ahlâki Yükümlülüklerin Zorunluluğu

Keyfilik eleştirisinden sonra ele alınacak ikinci eleştiri yine Euthyphron ikilemi 
ile yakından ilişkilidir. Bu eleştiri, teolojik iradeciliğin metafiziksel özdeşliği savunan 
türünün ahlâki özelliklerin diğer özelliklere (nonmoral property) bağımlı olması (su-
pervenience) ilişkisini sağlayamayacağını öne sürer. Yine bu alt başlıkta ele alacağım 
bu eleştirinin ikinci aşaması, teolojik iradeciliğin ahlâki yükümlülüklerin modal olarak 
zorunlu olduğunu yani başka türlü olmasının olanaksızlığını sağlayamayacağıdır.

Bir önceki alt başlıkta ele alınan keyfilik eleştirisi teolojik iradecilikle ilgili ge-
leneksel bir eleştiridir. Bu alt başlıkta ele alınacak eleştiri ise keyfilik eleştirisi ile 
yakından ilişkili olmasına rağmen son yıllarda ortaya konan bir argümandır. Bunun 
nedeni ahlâki özellikler ile diğer özellikler arasında da olan bağımlılık ilişkisi kav-
ramının büyük ölçüde 20. yüzyılın ortalarında ortaya konması ile ilişkilidir. Teolojik 
iradecilik açısından bu sorunun tartışılması da Mark Murphy’nin 2002 yılındaki ma-
kalesine25 dayanmaktadır. Murphy’nin eleştirisine geçmeden önce, ahlâki özellikler 
ile diğer özellikler arasında bulunan bağımlılık ilişkisine değinmek yararlı olacaktır. 

Ahlâkla ilgili konuşmalarımızdaki en temel özelliklerden biri; bir eyleme belirli 
bir ahlâki özellik yüklediğimizde aynı özelliklere sahip başka bir eyleme de aynı 
ahlâki özelliği yüklememiz gerektiği ve bunun hepimiz için mantıksal bir zorunluluk 
olduğudur. Evrensellik olarak da niteleyebileceğimiz bu özelliğe göre bir X eyleminin 
Y ahlâki özelliğine sahip olduğu yargısına ulaşmışsam benzer bir X eylemi ile ilgili de 
Y ahlâki özelliğine sahip olduğu yargısına ulaşmalıyım.26 Ahlâki yargılarımızda “iyi, 
kötü” gibi ahlâki özellikleri, eylemler, amaçlar, eğilimler ve olası diğer özelliklere 
yüklemlediğimiz için ahlâki özellikler –bu ahlâki özellikler ister doğal, doğaüstü ya 
da tanrısal özellikler olsun– diğer özelliklere bağımlı olarak bulunurlar. 

Çağdaş ontolojide “bağımlılık ilkesi” (supervenience principle)27 olarak bilinen, 
ahlâki yargılarımızda da içerilen ve ahlâk felsefecileri tarafından da genel kabul gören 
bu ilkeye göre iki eylem diğer özellikleri açısından aynı olduğu sürece ahlâki özellikleri 
açısından farklı olamaz. Yani diğer özellikleri aynı olan iki eylemin ahlâki özellikleri 
zorunlu olarak aynıdır.28 Ahlâki özellikler, diğer özelliklere bağımlıdır. Örneğin A 
ve B kişilerinin içinde bulunduğu koşullar açısından aynı durumda olan birbiriyle 
tamamen aynı iki eylemini ele alalım. A ve B’nin yardıma muhtaç bir kişiye yardım 

25 Mark C. Murphy, “A Trilemma for Divine Command Theory”, Faith and Philosophy, Vol. 19, No: 1, 
Ocak 2002, s. 22-31.

26 Louis P. Pojman, James Fieser, Ethics: Discovering Right and Wrong, 6. Baskı, Belmont: Wadsworth 
Publishing, 2009, s. 7.

27 Brian McLaughlin, Karen Bennett, “Supervenience”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, (Çevrimi-
çi), http://stanford.library.usyd.edu.au/entries/supervenience/ (erişim: 10 Haziran 2014). 

28 Andrew Fisher, Metaethics: An Introduction, Durham: Acumen, 2011, s. 67.
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etmesi eylemlerinden A’nınki ile ilgili ahlâki olarak iyi olduğu yargısında bulunurken 
B’nin eylemi ile ilgili ahlâki olarak kötü veya değersiz olduğunu veya bu iki eylemin 
farklı derecelerde iyi olduğunu savunamayız. Aynı koşullarda olan A ve B’nin aynı 
özelliklere sahip iki eylemine farklı ahlâki özellikler yüklememiz sezgilerimize açıkça 
zıttır. Ahlâki özellikler ile diğer özellikler arasındaki bu ilişki, kavramsal zorunluluk 
(conceptual necessity), metafiziksel özdeşlik veya indirgenemez özelliklerde olduğu 
gibi açıklanamaz kaba olgular ve diğer olası seçeneklerle açıklanmaya çalışılabilir. 

Ahlâki özelliklerin, diğer özelliklere bağımlı olması ve bu ilişkinin zorunlu bir 
ilişki olması gerekmektedir. Bu ilişkinin kopması durumunda diğer özellikler ile sıkı 
bir ilişki içinde bulunması gereken ahlâki özellikler, bağımlı olması gereken diğer 
özelliklerin kontrolünden çıkar. Bu durumda ise ahlâki yargılarımız bütünüyle keyfi 
biçime gelir ki bu kabul edilemez.29 

Murphy’nin teolojik iradeciliğe getirdiği eleştiri de ahlâki özellikler-diğer özellikler 
arasındaki bağımlılık ilişkisine dayanır. Murphy, teolojik iradecilik ve ahlâki realizm 
ile ilişkili ortaya koyduğu üç önermenin oluşturduğu durum arasında çelişki olduğunu 
belirtir. Murphy’nin ortaya koyduğu bu argüman teolojik iradeciliğin ahlâki özellikler 
ile tanrısal eylemler arasında metafiziksel özdeşlik ilişkisi olduğunu savunan türü için 
geçerlidir. Bu üç önerme şunlardır;

(iv) Ahlâki yükümlülük yani yapılması gerekli olan, Tanrı’nın emretmesi ile özdeştir 
(İndirgemeci Teolojik İradecilik).
(v) Tanrı’nın emirleri bütünüyle evrendeki diğer olgularca belirlenmemektedir. (Tanrı’nın 
eylemlerinde özgür olması)
(vi) Ahlâki özellikler, diğer özelliklere bağımlı olarak var olurlar (Bağımlılık tezi).

Murphy, bu üç önermeden (v)’in Tanrı kavramı ve Tanrı’nın özgürlüğü açısından, 
(vi)’nın da ahlâka ilişkin yargılarımız açısından açıkça doğru olduğunu belirtir. Do-
layısıyla birbiriyle çelişik olan bu üç önermeden (iv) yani teolojik iradeciliğin redde-
dilmesi gerektiğini savunur. Çünkü Tanrı’nın emirlerinin bütünüyle başka özelliklerce 
belirlenmesi, teolojik iradeciliğin bütün çekiciliğini yok eder.30 

Bağımlılık tezi gereği ahlâki özellikler, diğer özelliklere bağımlı olarak bulunur. 
Örneğin ahlâki yükümlülük sınıfındaki özelliklerden “ahlâki olarak yapılması gerekli 
olma özelliği” bağımlı olduğu diğer özelliklerce belirlenir ve bu diğer özellikler ah-
lâki olarak yapılması gerekli olma özelliğini içermez. Ahlâki yükümlülükler ve ilgili 
tanrısal eylem –buyruk, irade veya amaçlar– özdeş olduğu için ilgili tanrısal eylem de 
ahlâki yükümlülüğün bağımlı olduğu diğer özelliklerce belirlenir. Bu ise ilgili tanrısal 
eylemin kendisi dışındaki özelliklerce belirleneceği anlamına gelir. Bu ise Tanrı’nın 
özgürlüğünün dışlanmasıdır.31

29 Russ Shafer-Landau, Moral Realism: A Defence, New York: Oxford University Press, 2003, s. 78.
30 Murphy, “A Trilemma for Divine Command Theory”, s. 22.
31 Murphy, a.g.e., s. 25.
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Gerek Tanrı’nın özgür olması gerekse ahlâki özelliklerin diğer özelliklere bağımlı 
bulunması teolojik iradecilik savunucularınca da kabul edilen tartışmasız görüşlerdir. 
Teolojik iradeciliği teizm açısından çekici kılan, Tanrı’nın egemenliğini ahlâk alanında 
da sağlamasıdır. Hâlbuki ahlâki yükümlülükleri belirlediği savunulan tanrısal eylemler 
bütünüyle diğer özelliklerce belirlendiğinde Tanrı’nın ahlâk alanında yeterli egemen-
liği bulunmadığı gibi ahlâk özerk bir alana dönüşüp Tanrı’nın eylemlerini sınırlayan 
dahası belirleyen konuma gelmektedir.32

Bu eleştiriye verilebilecek yanıt, Murphy’nin iki özellikten birinin diğerine ba-
ğımlı olarak bulunmasına ilişkin yanlış bir varsayımın ortaya konmasına dayanır. Bunu 
Michael Almeida şöyle ifade eder;

(vii) Olgular bütünü T olarak geçerlidir ve Tanrı E’yi emreder.
(viii) Olgular bütünü T olarak geçerlidir ve Tanrı’nın E’yi emretmemesi olanaklıdır.33

Eğer tanrısal eylemler ahlâki özelliklerin bağımlı olduğu “diğer özellikler” arasında 
sayılırsa, (vii) önermesi ve (viii) önermesinin aynı anda doğru olması ve Tanrı’nın ey-
lemlerinde özgür olması sağlanır. Dolayısıyla Murphy’nin aralarında çelişki olduğunu 
savunduğu üç tez yani teolojik iradecilik, ahlâki özelliklerin diğer özelliklere bağımlı 
olması ve Tanrı’nın özgürlüğü aynı anda sağlanabilir.34 Bu durum şöyle ifade edilir;

(ix) Olgular bütünü T1 olarak geçerlidir ve A eylemi ahlâki olarak yapılması gerekendir.
(x) Olgular bütünü T2 olarak geçerlidir ve A eylemi ahlâki olarak yapılması gereken 
değildir.35

Bu iki önermedeki iki ayrı durum görüldüğü gibi diğer özellikler (T1 ve T2) 
açısından farklıdır, dolayısıyla ahlâki özellikler açısından farklı olmasında bir sorun 
yoktur. (ix) önermesindeki T1 durumunu (x) önermesindeki T2 durumundan ayıran 
tanrısal eylemlerdeki değişiklik olabilir. Örneğin birinci durumda Tanrı A eylemini 
emretmiş iken ikinci durumda A eylemini emretmemeyi seçmiştir. Bunun sonucu ve 
bağımlılık tezi ile uyumlu olarak; birinci durumda, A eylemi ahlâki olarak yapılması 
gereken özelliğinde iken ikinci durumda, A eylemi ahlâki olarak yapılması gereken 
özelliğinde değildir. Buna göre teolojik iradecilikte hem ahlâki özelliklerin diğer özel-
liklere bağımlılığı tezi hem de Tanrı’nın özgürlüğü bir arada yer almış olur.36 

Bu durum, metafiziksel özdeşliğin, bağımlılık ilişkisi ile bir arada olabilmesi 
nedeniyle olanaklıdır. Metafiziksel özdeş özellikler birbiriyle asimetrik olan bağlılık 
ilişkisi içinde bulunabilir. Örneğin su olma özelliği H2O olma özelliği ile özdeş olup, 
aynı zamanda H2O olma özelliğine bağımlıdır.37 Bu ilişki oluşturucu bir ilişkidir. 

32 Murphy, a.g.e., s. 27, 28.
33 Michael J. Almeida, “Supervenience and Property-Identical Divine-Command Theory”, Religious 

Studies, Vol. 40, No. 3, Eylül 2004, s. 327.
34 Michael J. Almeida, a.g.e., s. 327.
35 Michael J. Almeida, a.g.e., s. 327.
36 Michael J. Almeida, a.g.e., s. 328.
37 Michael J. Almeida, a.g.e., s. 328.
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H2O’nun suyu oluşturması, suyun sıvı olma, tatsız olma, kokusuz olma gibi özellik-
lerinin H2O’ya bağımlı olduğunu ifade eder.38 

Benzer bir durum ahlâki yükümlülükler ile tanrısal buyruklar arasında savunu-
labilir. Ahlâki yükümlülükler, tanrısal buyruklar ile özdeş olup aynı zamanda tanrısal 
buyruklara veya ilgili tanrısal eyleme bağımlı olarak bulunurlar. İlgili tanrısal eylem, 
ahlâki yükümlülükleri ve dolayısıyla ahlâki yükümlülüklerin kendine has özelliklerini 
oluşturur. Murphy’nin argümanındaki yanlışlık tanrısal buyrukların “diğer özellikler”in 
dışında tutulmasından kaynaklanmaktadır.39 

Bağımlılık tezi yani ahlâki özelliklerin diğer özelliklere bağımlı olması doğalcılık 
açısından düşünüldüğünde Murphy’nin yaklaşımı doğru olabilir. Buna göre ahlâki 
özelliklerin bağımlı olduğu diğer özellikler sadece doğal özelliklerdir. Çünkü doğal-
cılığa göre evrendeki bütün özellikler doğal özelliklerdir. Ancak teizm ve teolojik 
iradecilik açısından bakıldığında tanrısal veya teistik özellikler de ahlâki özelliklerin 
bağımlı olabileceği diğer özellikler içinde yer alır. Tanrısal veya teistik özellikleri ahlâki 
özelliklerin bağımlı olabileceği diğer özelliklerin dışında tutmak, daha baştan teizm ve 
teolojik iradeciliğin yanlış olduğunu varsaymaktır. Çünkü teolojik iradeciliği savunan 
kişi, tanrısal buyrukların, diğer tanrısal eylemlerin veya diğer teistik özelliklerin ahlâk 
açısından farklılık oluşturabileceğini rahatlıkla savunabilir.40

Murphy’nin teolojik iradeciliğin ahlâki özelliklerin diğer özelliklere bağımlı 
olarak var olduğu tezini sağlayamadığı eleştirisine bu biçimde karşılık verilmesi ile 
beraber ikinci bir durum ortaya çıkar. Bu da ahlâki özellikler, diğer özelliklere bağımlı 
iken bu bağımlılığın gücü ile ilgilidir. Güçlü bağlılık (strong supervenience) tezine 
göre belirli bir eylem, belirli bir ahlâki özelliğe bu ahlâki özelliğin bağımlı olduğu 
birtakım diğer özellikler nedeniyle sahip ise bu eylem, bu belirli diğer özelliklere sahip 
olduğu “bütün olası evrenlerde” aynı ahlâki özelliğe zorunlu biçimde sahiptir. Zayıf 
bağlılık (weak supervenience) tezine göre ise bir eylem belirli bir ahlâki özelliğe bu 
ahlâki özelliğin bağımlı olduğu birtakım diğer özellikler nedeniyle “belirli bir olası 
evrende” sahip ise, “aynı olası evrende” aynı diğer özelliklere sahip başka bir eylem 
aynı ahlâki özelliklere sahip olur.41 

Ahlâki yükümlülüklerin en azından bir bölümü yukarıdaki paragrafta belirtilen 
güçlü bağlılık tezine uygun gözükmektedir yani zorunlu olarak doğru olan nitelikte-
dirler. Bir kişiyi herhangi bir gerekçe olmadan bilerek öldürmek, hırsızlık yapmak, 
bir kişiye herhangi bir gerekçe olmadan acı çektirmek, yalan söylemek, ahlâki olarak 
kaçınılması gereken eylemler olmasının ötesinde bütün olası evrenlerde doğru olan 
ahlâki önermeler olarak gözükmektedirler. 

38 Wainwright, Religion and Morality, s. 88, 89.
39 Almeida, “Supervenience and Property-Identical Divine-Command Theory”, s. 329-330.
40 C. Stephen Evans, God&Moral Obligation, Croydon: Oxford University Press, 2013, s. 104.
41 Murphy, “A Trilemma for Divine Command Theory”, s. 24, 25.
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Teolojik iradeciliğe göre ise ahlâki yükümlülükler ilgili tanrısal eylemle özdeş 
ve bu eyleme bağımlı olarak var olmaktadırlar. Örneğin yalan söylemek, Tanrı’nın 
yasaklamasından dolayı kaçınılması gereken bir eylem olmaktadır ve özdeşliği savunan 
teolojik iradecilik formülasyonuna göre Tanrı’nın yalan söylememeyi emretmesi ile 
yalan söylemenin kaçınılması gereken bir eylem olması özdeştir. 

Tanrı bu olası evrende insanlara yalan söylememeyi emretmesine rağmen başka 
bir olası evrende bizler gibi kişisel varlıklara yalan söylememeyi emretmekten kaçı-
nabilir. Tanrı’nın özgürlüğü gereği yalan söylememeyi emretmekten kaçınması ise 
zorunlu yani her olası evrende doğru olması gereken bir önermenin gerçekleşmemesi 
anlamına gelir.

Bu eleştiriye birinci eleştiri olan keyfilik eleştirisine verilen yanıtın bir aşama 
ileriye götürülmesi ile yanıt verilebilir. Keyfilik eleştirisine verilen yanıt, Tanrı’nın 
mutlak iyi varlık olması, insanlara ve yarattığı olası diğer rasyonel ve duyarlı-duygulu 
(sentient) kişisel varlıklara karşı sevgi ve şefkatinin ahlâki eğilimlere açıkça ters düşen 
şeyleri emretmesini dışlaması idi. Bu yanıt keyfilik eleştirisi için geçerli olmasına 
rağmen olumsallık içerir. Çünkü Tanrı’nın mutlak iyi doğası ile uyumlu birden fazla 
ahlâki yükümlülükler kümesi bulunabilir.

Modal olarak zorunlu nitelikteki ahlâki yükümlülükler için ise benzer biçimde 
Tanrı’nın zorunlu olarak var olduğu, rasyonel ve duygulu varlıklar yarattığı her olası 
evrende mutlak iyiliği gereği yukarıda bir bölümü sıralanan ahlâki yükümlülükleri oluş-
turduğu savunulabilir. Tanrı’nın bu ahlâki yükümlülükleri zorunlu olarak oluşturması 
kendisinin en yüksek derecede iyi ve değişmez nitelikte olan doğasından kaynaklanır.42 

Bu durum ise Tanrı’nın özgürlüğüne gerçek anlamda bir eksiklik getirmez. Çünkü 
Tanrı, doğası gereği en iyi biçimde eylemde bulunur. Tanrı’nın önünde çeşitli seçenekler 
bulunur ve bunlardan en iyisi dışındaki birini seçmesi ancak mantıksal bir olanak olarak 
bulunur. Tanrı, değişmez, mutlak anlamda iyi olan doğası gereği en iyisini seçer ve bu 
en iyi dışsal bir etken tarafından değil yine Tanrı’nın kişilik özelliklerinden kaynaklanır 
ve bu kişilik özelliklerince belirlenir. 

Nasıl ki matematik ve mantığın zorunlu doğrularının Tanrı’nın iradesinden ba-
ğımsız ama Tanrı’nın zihnine yani Tanrı’ya bağımlı olduğu savunulabiliyor ise aynı 
yol insanların ve diğer olası evrenlerdeki benzer kişisel varlıkların modal olarak zo-
runlu gözüken ahlâki yükümlülükleri için de izlenebilir. Bu ahlâki yükümlülüklerin, 
Tanrı’nın mutlak anlamda iyi olan değişmez doğasından zorunlu olarak, başka bir 
seçeneğe olanak tanımaksızın kaynaklandığı ve insanların bu yükümlülüklerinin de 
tanrısal buyruk, tanrısal irade veya amaçlar gibi tanrısal eylemler ile oluşturulduğu 
savunulabilir.

Sonuç olarak teolojik iradeciliğe getirilen gerek ahlâki özelliklerin diğer özel-

42 Wainwright, Religion and Morality, s. 96.
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liklere bağımlılığını gerekse ahlâki yükümlülüklerin modal olarak zorunlu olmasını 
sağlayamayacağı eleştirilerine güçlü yanıtlar verilebilmektedir. Bu alt başlığın ba-
şında belirtildiği gibi Murphy’nin bu argümanı yalnızca ahlâki özellikler ile tanrısal 
eylemler arasında metafiziksel özdeşliği savunan indirgemeci teolojik iradecilik türü 
için geçerlidir. Örneğin Quinn’in savunduğu tanrısal eylemin ahlâki yükümlülükleri 
nedensel biçimde ortaya çıkardığı bir yaklaşım, ahlâki özellikler diğer özellikler ilişkisi 
açısından zaten sorunlu gözükmemektedir.

2. 3. Tanrı’nın “İyi”liği Sorunu

Teolojik iradeciliğe getirilen Tanrı’nın “İyi”liği sorunu ve bir sonraki alt başlıktaki 
eleştiri daha çok teizmle ilgili ve teolojik iradeciliğin teistik Tanrı düşüncesine dayalı 
bir felsefi görüş olmasıyla ilgilidir. 

Tanrı’nın “İyi”liği sorunu, Leibniz’e atıfla ortaya konan bir eleştiridir. Leibniz 
bu eleştiri şöyle belirtmiştir;

Tanrı’nın iyi ve kötüyü keyfi irade ile belirlediğini düşünenler salt ilgisizlik gibi tuhaf 
bir düşünce ve diğer tuhaf düşünceleri benimsemiş olurlar. Bu kişiler Tanrı’yı iyi olarak 
adlandırılmasından yoksun bırakmaktadırlar: Eğer bambaşka bir şey yapsaydı eşit düzeyde 
iyi yapacaksa, bir kişinin O’nu yaptığından dolayı övmek için hangi gerekçesi olabilir?43

Bu eleştiriye göre tek tanrılı dinlerdeki Tanrı, insanlarca övgüye değer bulunan, 
övülen bir varlıktır. Bu nedenle Tanrı’ya bizlerin sahip olduğu, değer verdiği iyilik 
özelliklerini veya benzerlerini yüklemleyebilmemiz gereklidir.

Bu eleştiri birbirine benzer olmakla birlikte iki farklı biçimde ortaya konulabilir. 
Bunlardan birincisi eğer ahlâki yükümlülükleri belirleyen Tanrı’nın iradesi veya buy-
rukları ise bir kişinin kendi kendine sunduğu buyruklara uygun davranması, övülmeye 
değer bir davranış değildir.44 Dolayısıyla Tanrı’ya iyilik atfedemeyiz. Bu eleştiri ikinci 
biçimde şöyle ortaya konabilir. Ahlâki yükümlülükleri ve ahlâki özellikleri belirleyen 
Tanrı’nın buyrukları veya iradesi, Tanrı’nın eylemlerindendir. Eğer neyin ahlâki değerler 
olan “iyi” ve “kötü” olduğunu ve ahlâki yükümlülüklerin neler olduğunu Tanrı’nın 
eylemleri belirliyor ise Tanrı hangi eylemde bulunursa bulunsun veya ahlâk ile ilgili 
konularda nasıl irade ederse veya buyurursa buyursun o “iyi” olacaktır. Bu durum ise 
Tanrı’ya “iyi”liği yüklemlemenin, Tanrı’nın övgüye değer bir varlık olmasının anlamsız 
olmasını ve “Tanrı iyidir” önermesinin totolojik bir önerme olacağı sonucunu doğurur. 

Bu eleştiriye verilebilecek yanıt da keyfilik eleştirisinde izlenen yolla benzerdir. 
Bu yol, teolojik iradeciliğin kapsamını bütün değer özelliklerine genişletmek yerine 

43 Wilhelm Leibniz, Theodicy, BiblioBazaar, çev. Huggard, E. M., 1710, 2007, s. 240.
44 Wierenga, The Nature of God An Inquiry into Divine Attributes, s. 222.
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sadece ahlâki yükümlülüklerle sınırlamak, teolojik iradeciliğin belirlediği ahlâki yü-
kümlülüklerin de Tanrı için değil sadece biz insanlar veya benzeri rasyonel varlıklar 
için geçerli olduğunu savunmaktır. 

Katı iradeci yaklaşımın tersine Adams’ın görüşü ve benzeri görüşlerde ahlâki 
yükümlülükler dışındaki diğer değer özelliklerinin kaynağı ve ölçütü Tanrı’nın doğa-
sıdır. Tanrı en yüksek iyi ve en yetkin varlık olarak yükümlülükle değil ama en yetkin 
biçimde iyidir. Tanrı, kendi dışından gelen bir yükümlülük ve bu yükümlülüğün bağ-
layıcılığı ile değil ama özgür, rasyonel ve mutlak anlamda iyi olan iradesi ile iyidir ve 
iyi biçimde eylemektedir.45 Dolayısıyla Tanrı herhangi bir ahlâki yükümlülük altında 
olmamasına rağmen adalet, bağışlayıcılık, diğer varlıklara karşı sevgi duyma gibi 
ahlâki özellikleri ve erdemleri sergileyebilir.46 

Benzer biçimde William Alston da teolojik iradeciliğin kapsamının, Tanrı dışındaki 
varlıkların ahlâki yükümlülüklerine daraltılması gerektiğini savunur. Tanrı’nın kendi 
kendisine ahlâki yükümlülük sunamayacağını kabul edip bunu da şöyle gerekçelen-
dirir. Yükümlülük, yanlış eyleme olasılığı olan varlıklar için o varlıkların eylemlerini 
yönlendirmek için gereklidir. Tanrı ise en yetkin biçimde özsel olarak iyi olduğu için 
yükümlülük kavramı Tanrı için geçerli değildir. Buna rağmen “İyi”nin kaynağı olan 
Tanrı aynı zamanda özsel olarak iyi biçimde eyler.47 

Tanrı’nın kendi kendisine buyruklar sunmasının anlamsız olması biçimindeki 
eleştiriyi böylece değerlendirdikten sonra Tanrı’nın teolojik iradecilik kapsamındaki 
eylemlerinin iyiliği ve bunların totolojik olması ile ilgili eleştiriye geçmek istiyo-
rum. Tanrı, zorunlu kişilik özellikleri gereği insanlara keyfi bir biçimde yükümlülük 
yükleyemez. Dolayısıyla Tanrı’nın en yetkin, değişmez, belirli doğası onu birtakım 
eylemlerden, dolayısıyla insanlara sunacağı buyruklardan alıkoyar.

Buna ek olarak Tanrı’nın sahip olduğu kişilik özellikleri onu sadece iyi yapmaz. 
Bu kişilik özelliklerinin bir bölümü insanların gerçekleştirmesi gereken erdemlerle 
oldukça benzerdir. Örneğin, diğer varlıklara karşı sevgi sahibi olma, onlara adaletli 
davranma gibi özellikler Tanrı’nın da iyilik özellikleridir. Aradaki önemli fark insanların 
bunu bir yükümlülükle yapması gerekirken, Tanrı’nın bunu kendiliğinden yapmasıdır. 
İnsanların bu iyilik özelliklerine ve iyi eylemlere olan eğilimleri eksik iken Tanrı’nın 
eğilimleri eksiksiz ve her koşulda geçerlidir.48

Bunu biraz daha açarsak; tek tanrılı dinlerin kutsal kitaplarında da Tanrı’nın insan-
lara karşı ölüm sonrası yaşamda bağışlayıcı olduğu belirtilmektedir. Benzer biçimde 
Tanrı’nın ölüm sonrası yaşamda bütün insanları adil biçimde yargılayacağı, haksızlık 

45 William E. Mann, “Modality, Morality and God”, Nous, Vol. 23, No. 1, Mart 1989, s. 97.
46 Wierenga, The Nature of God An Inquiry into Divine Attributes, s. 222.
47 Alston, “Some Suggestions for Divine Command Theorists”, s. 307-308.
48 Quinn, Divine Commands and Moral Requirements, s. 135. Wainwright, Religion and Morality, s. 
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etmeyeceği de açıkça belirtilmekte, Tanrı’nın verdiği sözleri tutacağı vurgulanmaktadır. 
İnsanların ahlâki yükümlülüklerinin bütününün, örneğin cinsellikle ilgili olanların, 
Tanrı’nın iyiliği ile ilişkilendirilmesinin güç olduğu açıktır. Ancak insanların pek çok 
ahlâki yükümlülüğüne karşılık gelen eğilim ve eylemi, aynı biçimde veya aynı tür 
eylemin değişik bir boyutu olarak Tanrı’ya atfetmek olanaklı gözükmektedir. 

Sonuç olarak teolojik iradeciliğin sınırlandırılmış türü açısından Tanrı’nın iyiliğin-
den söz etmenin anlamsız olduğu eleştirisi geçerli gözükmemektedir. Tanrı en yüksek 
iyidir. Buna ek olarak Tanrı’nın, insanların yükümlülükle yapması beklenen pek çok 
eylemi ve gerçekleştirmesi gereken erdemi özsel ve kusursuz biçimde gerçekleştireceği 
rahatlıkla söylenebilir.

Leibniz’e atıfla sunulan eleştiri ancak katı iradeci teolojik iradeci yaklaşım için 
geçerli olabilir. Çünkü katı iradeciliğe göre Tanrı’nın eylemleri, sadece insanların 
ahlâki yükümlülüklerini değil bütün değer özelliklerini, bütün varlıklar için hangi tür 
eylemin iyi hangi tür eylemin kötü olduğunu belirlemektedir.49 Katı iradecilikte Tanrı, 
insanların yaygın biçimde bildiği ve uzlaştığı ahlâki yargıları bütünüyle tersine çevi-
rebilir. İyiyi kötü, kötüyü iyi yapabilir.50 Hâlbuki sınırlı teolojik iradecilikte, Tanrı’nın 
doğası, eylemlerini sınırlarken, Tanrı’nın övgüye değer olması ve Tanrı’ya iyilik ve 
iyilikle ilişkili özellikleri atfetmek kolaylıkla sağlanabilir.

2. 4. Karamazov Sorunu

Teolojik iradeciliğe getirilen Karamazov sorunu, Dostoyevski’nin Karamazov 
Kardeşler romanına atıfla aşağıdaki biçim ortaya konulur;

–Tanrı yoksa her şey serbesttir– her şey mübahtır.

Bu argümanın teolojik iradeciliğe karşı gücü, en azından birtakım eylemlerin 
kesin biçimde kötü, kaçınılması gereken, yasaklanmış eylemler olduğuna ilişkin güçlü 
inançtan kaynaklanır. Bu inanca göre en azından bazı eylemler açık biçimde kötüdür 
ve bunları yapmaktan kaçınılmalıdır. Yukarıdaki önerme ise teolojik iradeciliğin 
mantıksal bir sonucu olarak gözükmektedir. Dolayısıyla teolojik iradecilik eğer Tanrı 
yoksa küçük bir çocuğa işkence yapmanın bile serbest olduğu, ahlâki olarak sorun 
oluşturmayan bir durum olmasını doğurmaktadır. 

Teolojik iradeciliğe ilişkin Karamazov durumundan kaynaklanan eleştiri ikinci 
bir biçimde de ortaya konabilir. Buna göre Tanrı var olmasına rağmen;

49 Philip L. Quinn, “Theological Voluntarism”, The Oxford Handbook of Ethical Theory, ed. David 
Copp, New York: Oxford University Press, 2006, s. 83.

50 David Baggett, Jerry L. Walls, Good God Theistic Foundations of Morality, New York: Oxford Uni-
versity Press, 2011, s. 130.
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– Tanrı, insanlara buyruklar sunmaktan kaçınırsa her şey serbest olur. 

Karamazov durumu eleştirisine karşı Adams şöyle bir yanıt vermiştir. Adams, 
Karamazov durumunun doğurduğu sonucu onaylamak yerine Tanrı’nın olmadığı bir 
durumda veya olası dünyada ahlâki yükümlülüğün oynadığı işlevi sağlayabilecek, tan-
rısal buyruklardan sonra en iyi ve en uygun adayın veya teolojik iradecilikten sonra en 
iyi ahlâki realist meta etik teorinin benzer işlevi belirli ölçüde görebileceğini savunur. 
Böylece Tanrı’nın olmadığı bir olası evrende insan benzeri varlıkların zihinlerinde 
yetkinlik, “İyilik” kavramları yer alır ve bunlardan hareketle birtakım eylemlerden 
kaçınmaya ve birtakım eylemleri de yapmaya eğilimleri bulunabilir.51 

Bu eleştiriye verilebilecek ikinci yanıt ise önermenin ön bileşenine yani “Tanrı 
yoksa” bölümüne karşı çıkmaktır. Örneğin Quinn, teistik Tanrı’nın var olmadığını kanıt-
layacak herhangi bir argüman olmadığını öne sürerek buna karşı çıkmıştır. Dolayısıyla 
bu önermenin, ön bileşeninden dolayı tartışmalı bir önerme olduğunu belirtmiştir.52 

Karamazov sorununa bu biçimde karşı çıkmanın bir diğer yolu ise teistik Tanrı 
anlayışına göre Tanrı’nın en yetkin varlık olarak, varlığının da zorunlu olduğudur. 
Çünkü var olma bir yetkinliktir. Dolayısıyla önermenin ön bileşeni teistik Tanrı anlayışı 
açısından bütünüyle yanlıştır.53 Tanrı’nın olumsal bir varlık olduğu gösterilmediği gibi 
pek çok ateist ve teist felsefeci teistik Tanrı kavramının bütün olası evrenlerde var olan 
zorunlu bir varlık olmayı kapsadığını savunmaktadır.54

Karamazov eleştirisine verilen üçüncü yanıt ise bu durumun oluşturduğu sonucu, 
teolojik iradeciliğin ahlâki yükümlülüklerin oynadığı işlevi diğer teorilere göre çok 
daha iyi biçimde açıklamasına karşılık olarak onaylamaktır. Matthew Carey Jordan, 
bunu astronomideki Güneş merkezli sistem ile benzerlik kurarak savunur. Jordan’a 
göre iyi teoriler zaman zaman şaşırtıcı sonuçları doğurabilir. Örneğin, Güneş merkezli 
model bilimsel araştırma öncesi sezgilerimize ters gözükmektedir ancak gözlemsel 
veriler açısından diğer teorilere göre daha iyi bir açıklama sunmaktadır. Bu ise teorinin 
ortaya koyduğu birtakım sonuçların sağduyuya aykırı olmasına ağır basabilir.55

Bu eleştiriye verilebilecek bir diğer yanıt da “Tanrı yoksa her şey serbesttir.” 
önermesini kabul etmek yani Tanrı yoksa hiçbir değerin ve ahlâki yükümlülüğün 
olamayacağını yani ahlâki anti realizmi kabul etmektir. Çünkü ahlâki realizm doğru 
ise veya ahlâki realizm doğru kabul edildiğinde, ahlâki özelliklerin nasıl özellikler 
olduğuna ilişkin tartışma nasıl ki güncel bir felsefi tartışma ise ahlâki realizm-ahlâki 
anti realizm tartışması da güncel ve zengin bir felsefi tartışmadır. Bu alanda, ahlâki 

51 Adams, Finite and Infinite Goods A Framework for Ethics, s. 46.
52 Philip L. Quinn, “Divine Command Ethics: A Casual Theory”, Divine Command Morality: Historical 

and Contemporary Readings, ed. Janine Marie Idziak, New York: Edwin Mellen, 1979, s. 317-318.
53 Burch, “Objective Values and the Divine Command Theory of Morality”, s. 289.
54 Jordan, “Theistic Ethics: Not as Bad as You Think”, s. 36.
55 Jordan, a.g.e., s. 35, 36.
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realizmin ahlâki yargılarımız ve eğilimlerimizin en iyi açıklaması olup olamayacağı, 
insanlar ve çeşitli toplumlar arasında birtakım ahlâki konulardaki anlaşmazlık ve 
ayrılığın ahlâki anti realizmi destekleyip desteklemeyeceği ve biyolojik evrim süre-
cinin insanın ahlâki yargılarını açıklıyor olmasının ahlâki realizmi ahlâki anti realizm 
karşısında güçsüzleştirip güçsüzleştirmeyeceği en temel argümanlardır. Dolayısıyla 
teolojik iradeciliği savunan bir kişi eğer Tanrı yoksa ahlâki realizmin geçersiz olacağını 
da bu tartışmalara atıfla ortaya koyup kabullenebilir.

Son olarak bu alt başlığın başlangıcında belirtilen Karamazov tezinden hareketle 
ortaya konan eleştirinin ikinci biçimine değinmek istiyorum. Buna göre eğer Tanrı var 
olmasına rağmen insanlara iradesi veya buyrukları ile ahlâki yükümlülükler yüklemez 
ise bütün eylemler yapılması serbest konumunda olacaktır. 

Eleştirinin bu biçimine de keyfilik eleştirisine verilen yanıta benzer biçimde karşılık 
verilebilir. Buna göre Tanrı, mutlak anlamda iyi varlıktır. Tanrı, bu iyiliği oluşturan 
kişilik özelliklerine zorunlu olarak sahiptir. Bu özellikler arasında adaletli, bağışlayıcı 
olma yanında yarattığı rasyonel, duyarlı varlıklara karşı sevgi sahibi olma özelliği de 
vardır. Bu varlıklara karşı sevgi sahibi olma özelliği Tanrı’nın bu varlıkların iyiliğini, 
mutluluğunu istemesidir. Ahlâki yükümlülükler de bu varlıkların bir arada uyumlu ve 
mutlu biçimde yaşamalarını sağlayacağı için Tanrı, insanlar veya insan benzeri kişisel 
varlıklar yaratması durumunda kişisel özellikleri gereği zorunlu olarak bu varlıklara 
ahlâki yükümlülükler yükler. 

Sonuç olarak Karamazov durumundan kaynaklanan eleştiri teolojik iradecilik için 
güçlü bir eleştiri olarak gözükmemektedir. Burada göz önünde bulundurulması gereken 
bu eleştirinin her iki türüne de Tanrı’nın özsel kişilik özelliklerine atıf yaparak yanıt ve-
rilmesidir. Eleştirinin birinci türüne var olmanın Tanrı’nın zorunlu özelliği, ikinci türüne 
ise Tanrı’nın ahlâkla doğrudan ilişkili gözüken kişilik özelliklerine başvurarak yanıt 
verilmiştir. Katı iradeci bir görüşte ise Tanrı’nın insan veya insan benzeri varlıklar yarat-
masına rağmen bunlara ahlâki yükümlülükler yüklemeyebileceği kolaylıkla düşünülebilir. 

3. Teolojik İradeciliğin Kapsamı: Katı İradecilik-Sınırlı İradecilik

Yukarıda ele alınan dört eleştirinin sonuçlarından biri teolojik iradeciliğin en 
öne çıkan eleştirilere karşı güçlü yanıtlar verebildiği ve savunulabilir bir felsefi görüş 
olduğudur. Bu dört eleştiri ve bu eleştirilere verilen yanıtların doğurduğu bir diğer 
sonuç ise teolojik iradeciliğin formülasyonuna ilişkin birinci madde ile ilgilidir. Bu 
madde ise teolojik iradeciliğin kapsamı sorunudur.

Teolojik iradeciliğin kapsamı sorunu, teolojik iradeciliğin hangi aksiyolojik özel-
likleri oluşturduğuna ilişkin bir sorudur. Katı veya sınırlandırılmamış teolojik iradeci-
lik, bütün ahlâki özellikleri veya değer özelliklerini teolojik iradeciliğin belirlediğini, 
oluşturduğunu savunur. Dolayısıyla teolojik iradecilikteki ilgili tanrısal eylem yani 
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tanrısal buyruklar veya tanrısal irade ve diğer olası seçenekler, ahlâki olarak iyi, ahlâki 
olarak kötü ile ahlâki yükümlülükler ile ilgili özellikler olan ahlâki olarak yapılması 
gereken, ahlâki olarak kaçınılması gereken, ahlâki olarak serbest olan özelliklerin 
bütününü oluşturur. Orta Çağ’da el-Eşari56 ve Ockham, çağdaş dönemde ise Philip 
Quinn (1978 ve 1979 yılındaki çalışmalarında) katı iradeci bir görüşü savunmuşlardır. 

Sınırlı veya sınırlandırılmış teolojik iradecilik ise, aksiyolojik özelliklerin hepsinin 
değil de belirli bir bölümünün teolojik iradecilik dolayısıyla tanrısal buyruk veya irade 
ve benzeri biçimde ortaya konabilecek ilgili tanrısal eylemce oluşturulduğunu savunur. 
Sınırlı iradeci görüşler, çoğunlukla insanların ahlâki yükümlülükleri ile ilgili özellik-
lerin teolojik iradeciliğin kapsamında olduğunu savunurlar. Diğer yandan diğer ahlâki 
özelliklerin Tanrı’dan bağımsız veya Tanrı’yı dışarıdan zorlayacak biçimde değil de 
Tanrı’nın kendisinde, özsel doğasında değişmez, zorunlu ve mutlak anlamda en yetkin 
biçimde var olduğunu savunurlar. Tanrı’nın doğasında bulunan bu değer özellikleri, 
teolojik iradeciliğin kapsamı içinde bulunan tanrısal eylemlere temel oluşturarak, bu 
eylemlerin de gerekçesini oluştururlar. Günümüzde Adams, Quinn (2000 yılındaki 
çalışmasından başlayarak), Alston, Jordan, sınırlı iradeci bir görüşü benimsemişlerdir. 

Teolojik iradeciliğin sınırlı türü, katı iradeciliğe göre yukarıda ele alınan dört eleştiri 
açısından açık biçimde daha güçlü gözükmektedir. Birinci eleştiri olan keyfilik eleştirisi-
ne göre Tanrı’nın değişmez, mutlak anlamda iyi doğası teolojik iradeciliğin oluşturduğu 
ahlâki özelliklerin keyfi olmasını engeller. Çünkü teolojik iradecilikteki tanrısal eylemler 
Tanrı’nın özsel, değişmez doğası ile sıkı biçimde ilişkilidir ve Tanrı’nın doğası, Tanrı’nın 
ne biçimde eyleyeceğine ilişkin seçenekleri sınırlandırmakta ve bu eylemleri belirleyebil-
mektedir. Dolayısıyla Tanrı, mutlak anlamda iyi varlık olarak açıkça kötü olan bir eylemi 
insanlara ahlâki yükümlülük olarak sunamaz. Katı iradecilikte ise sadece insanların ahlâki 
yükümlülükler değil bütün değer özellikleri serbest tanrısal iradece belirlendiği için Tan-
rı’nın açıkça kötü gözüken bir eylemi ahlâki olarak yapılması gereken durumuna getirmesi 
olanaklıdır. Örneğin sınırlı iradeciliğe göre kişisel varlığın yaşamı bir yetkinlik ve iyi olarak 
Tanrı’nın özsel doğasından kaynaklı olup değişmez niteliktedir ve teolojik iradeciliğin 
kapsamı dışındadır. Buna uygun olarak haksız yere bir insanı öldürmek teolojik iradecilik 
yoluyla kaçınılması gereken bir eylem olmuştur. Katı iradecilikte ise sadece insanların diğer 
insanları öldürüp öldürmemesi değil kişisel varlık olarak insan yaşamının bir yetkinlik, 
bir iyi olup olmaması da teolojik iradecilikçe belirlenir. Dolayısıyla Tanrı, kişisel varlık 
olarak insan yaşamını bir “iyi” olmaktan çıkarabilir ve haksız yere insan öldürmeyi serbest 
bırakılan veya yapılması gereken bir eylem durumuna getirebilir. Dahası Tanrı, Ockham’da 
görüldüğü gibi serbest iradesi gereği kendisine isyan edilmesini bile buyurabilir.

İkinci eleştiri olan, ahlâki özellikler-diğer özellikler ilişkisi ve ahlâki özellikle-
rin zorunluluğu açısından da katı iradeci görüş sorunlu gözükmektedir. Katı iradeci 

56 Fethi Kerim Kazanç, Gazzali Öncesi Ehl-i Sünnet Kelamında Ahlâk Düşüncesi, Ankara: Ankara Okulu 
Yayınları: 2007, s. 153-154.
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görüş, sınırlı iradeci görüşe benzer biçimde ahlâki özelliklerin ilgili tanrısal eyleme 
bağımlılığı yoluyla ahlâki özellikler-diğer özellikler ilişkisini sağlayabilir. Ancak ah-
lâki yükümlülüklerin en azından bir bölümünün zorunlu, yani bütün olası evrenlerde 
geçerli olduğu gerçeği ile çelişen durumlara yol açar. Çünkü katı iradeci görüşte 
teolojik iradeciliği oluşturan ilgili tanrısal eylemi sınırlayan, bu eylemin arkasında 
yatan herhangi bir gerekçe bulunmamaktadır. Dolayısıyla Tanrı, bu dünyada hırsızlık 
eylemini ahlâki olarak kaçınılması gereken bir eylem yaparken başka bir olası evrende 
yapılması serbest olan, dahası yapılması gereken bir eylem yapabilir. Buna ek olarak 
katı iradeci görüşte hırsızlığın, yerel bir zorunluluk yani sadece bu evrende sürekli 
olarak kaçınılması gereken bir eylem olamaması da olanaklıdır. Çünkü Tanrı, belirli bir 
zamanda veya belirli bir kişiye hırsızlık yapmayı yasaklamış iken başka bir zamanda 
veya başka bir kişiye hırsızlık yapmayı serbest bırakabilir veya yapılması gerekli eylem 
durumuna getirebilir. Sınırlı iradeci görüşte ise ahlâki yükümlülüklerin, ilgili tanrısal 
eyleme bağımlı olduğu ve buna ek olarak modal durum olarak zorunlu, yani bütün olası 
evrenlerde doğru oldukları da gösterilebilir. Bu ahlâki yükümlülüklerin Tanrı’nın özsel, 
değişmez, mutlak anlamda iyi doğasından zorunlu olarak kaynaklandığı ve insanların 
bu ahlâki yükümlülüklerinin ilgili tanrısal eylem tarafından oluşturduğu savunulabilir.

Leibniz’e atıfla ortaya konan üçüncü eleştiri olan Tanrı’nın “iyi”liği sorununda ise 
Leibniz “iyi” ve “kötü”nün Tanrı’nın “keyfi”, dolayısıyla sınırlandırılmamış iradesiyle 
ortaya konmasına vurgu yapmıştır. Sınırlandırılmamış veya katı iradeci görüşte Leib-
niz’in belirttiği gibi Tanrı nasıl eylemde bulunursa bulunsun, insanlara nasıl buyruklar 
sunarsa sunsun yaptıkları “iyi” olmaktadır ki Tanrı’nın gerçek anlamda “iyi” olduğunun 
savunulmasını güçleştirir. Sınırlı iradeci görüşte ise Tanrı’nın “iyi”liğini sevgi, bağışlayı-
cılık, cömertlik, şefkat gibi Tanrı’nın özsel özellikleri ile doldurmak olanaklı olduğu gibi 
teistik Tanrı anlayışına da daha uygundur. Dahası Tanrı’nın eyleme biçimi ile insanlara 
yüklediği ahlâki yükümlülükler belirli ölçüde örtüşmektedir de. Örneğin Tanrı, insanlara 
yalan söylememeyi, verdiği sözlerine bağlı kalmayı, adaletli olmayı, ahlâki yükümlülük 
olarak yüklerken bu ahlâki durumlara kendisinin de dışarıdan sunulan veya zorlanan bir 
yükümlülükle değil de doğası gereği uygun davrandığı kolayca savunulabilir.

Son olarak dördüncü eleştiri olan Karamazov sorununa göre katı iradeci görüşte 
Tanrı, insan veya yarattığı insan benzeri kişisel varlıklara herhangi bir ahlâki yükümlülük 
yüklemekten geri durabilir. Bu ise hiçbir eylemin ahlâki olarak kaçınılması gereken 
olmadığı, her şeyin serbest olduğu gibi bir durumu oluşturur. Sınırlı iradeci görüşe göre 
ise bu eleştiriye iki ayrı yanıt verilebilir. Birincisi teistik Tanrı anlayışına göre Tanrı’nın 
yarattığı kişisel varlıklarla iletişime geçmesi, onlara peygamber, vahiy göndermesi ve 
ahlâki yükümlülükler yüklemesi, deist ve panteist diğer Tanrı anlayışlarından ayırıcı 
özelliğidir. İkinci olarak ise Tanrı yarattığı kişisel varlıklara olan sevgisi gereği onların 
iyiliğini ister. Ahlâki yükümlülükler de insanların birbirleriyle uyum ve barış içinde 
yaşamalarını sağlayan kurallar olduğu için Tanrı doğası gereği yarattığı insan benzeri 
bütün kişisel varlıklara ahlâki yükümlülükleri yükler. 
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Sonuç olarak sınırlı teolojik iradecilik, katı iradeciliğe göre bu dört eleştiri açı-
sından açık biçimde üstün gözükmektedir ve teolojik iradecilik savunucusunca tercih 
edilmelidir. Teolojik iradecilik sınırlandırılmış türü ile bu eleştirilerde de gözüktüğü 
gibi bir ahlâki realizm türü olarak oldukça savunulabilir bir felsefi görüş iken katı 
iradeci görüş ise tersine savunulması güç, hem ahlâk felsefesi hem de teoloji açısından 
sağduyuya aykırı sonuçları olan bir durumdadır.

4. Sonuç

Ahlâki realist ve ahlâki özelliklerin tanrısal özellikler olduğunu savunan bir 
felsefi görüş olarak teolojik iradeciliğin sınırlı türü, ele alınan dört önemli eleştiri 
açısından savunulabilir bir konumdadır. Sınırlı teolojik iradecilik kapsamında yalnız-
ca insanların ahlâki yükümlülükleri ve diğer olası evrenlerde yaşayan insan benzeri 
kişisel varlıkların ahlâki yükümlülükleri bulunmaktadır. Diğer aksiyolojik özellikler 
ise Tanrı’nın iradesi dışındadır ancak Tanrı’dan bağımsız, Tanrı dışında var olan veya 
Tanrı’ya dışarıdan yüklenen konumda değildirler. Tanrı’ya bağımlı olarak, Tanrı’nın 
özsel kişilik özellikleri olarak zorunlu olarak var olurlar. Dolayısıyla Tanrı’nın değer 
özellikleri alanına ilişkin egemenliği eksiksiz biçimde sağlanmaktadır. Katı teolojik 
iradecilik ise ele alınan dört eleştiri açısından değerlendirildiğinde savunulması güç, 
zayıf bir felsefi görüş olarak bulunmaktadır. 

Ele alınan bu dört eleştiri, teolojik iradeciliğin nasıl formüle edilmesi gerektiğine 
ilişkin diğer iki madde olan teolojik iradeciliğin hangi tanrısal eylem olarak ele alınması 
gerektiği ve ahlâki yükümlülükler ile ilgili tanrısal eylem arasında nasıl bir ontolojik 
ilişki olması gerektiğine ilişkin bir yanıt vermez. Buna ek olarak ahlâki realist görüşler 
yani ahlâki özelliklerin nasıl özellikler olduğuna ilişkin üç ana görüş olan doğalcı, 
doğaüstücü ve teistik görüşlerden hangisinin üstün olduğu konusunda ahlâki yüküm-
lülüklerin normatifliği ve bilinebilir olması işlevleri göz önünde bulundurulmalıdır. 
Yukarıda ele alınan dört eleştiri de bu konularda herhangi bir şey söylemezken yalnızca 
teolojik iradeciliğin sınırlı türüyle savunulabilir bir görüş olduğunu ortaya koymaktadır. 
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ABSTRACT
This letter was written by David Hume on 8th May, 1745 is one of the most 
important letters in the Hume literature. After Hume had applied to the chair 
of Moral Philosophy at the University of Edinburgh, the academic council was 
responsible for evaluating denied his application because of his some views in his 
first book, entitled, A Treatise of Human Nature. William Wishart was principal 
of the University of Edinburgh reported to Hume his opinions on Treatise by 
sending a pamphlet entitled “A Specimen of the Principles Concerning Religion, 
and Morality, etc.”, and charged him with extreme skepticism, atheism and a 
destructive manner concerning the foundations of morality by collocating some 
propositions in Treatise. As soon as Hume read the accusation, he responded 
with this letter to the accuser, and objected to all charges. Therefore, this letter 
not only shows how Hume defends himself but also reveals Hume’s intentions 
in Treatise. 
Keywords: extreme skepticism, atheism, the existence of a God, the immateriality 
of the soul, the foundations of morality.

…

Efendim,
Deneysel akıl yürütme yöntemini moral konulara uygulamaya yönelik bir girişim 

olan İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme adında, geçenlerde basılmış bir kitapta yer 
aldığı söylenen “Din ve Ahlâk ile İlgili İlkelerin Örneği”1ni baştan sona okudum. Ay-
rıca “Suçlamaların Toplamı” denilen kısmı da okudum. Beni bilgilendirdiğiniz üzere, 
belgeler gayretle dağıtılmış ve birkaç gün önce size teslim edilmiştir.

“Skeptisizm”, “ateizm” vb. yaygarasının sıklıkla en kötü insanlar tarafından en 
iyilere karşı kullanıldığına ve şimdi etkisinin tümünü kaybettiğine ikna edilmiştim ve 
eğer, yazar için genel adaletin bir parçası olarak büyük suçlamanın üzerlerinde bir etki 
yarattığı görülen bazı iyi niyetli insanların gözünü açmak için, benim hakkımda hüküm-
de bulunmasaydınız bu “sakat alıntılarla” ilgili asla yorum yapmayı düşünmeyecektim.

Önce ayrıntılı olarak suçlamayı ekleyecek ve sonrasında “Suçlamanın Toplamı” 
olarak adlandırılan şeyi düzenli bir şekilde ele alacağım; çünkü sanırım bu konu 
bütünün özünü içermektedir. Devam ederken, ayrıca “Örnek”i de dikkate alacağım.

1 Yazarı muhtemelen Revd William Wishart (1692-1753)’tır, Edinburgh Üniversitesi, 1737-53.
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“Din” ve “Ahlâk” vs. İle İlgili İlkelerin Örneği

Yazar kitabın baş sayfasına (c. 1) Tacitus’un bir pasajını şu amaç için koymuştur: 
“İstediğin gibi düşünebildiğin ve düşündüğün gibi konuşabildiğin çağımızın nadir 
mutlulukları.”2

Halka olan saygısını şu sözlerle ifade eder (Tanıtım): “Halkın onayını emeklerimin 
‘en büyük’ karşılığı olarak düşünüyorum; ancak her ‘ne olursa olsun en iyi’ öğrenimim 
olarak halkın yargılamasına da önem vermeye kararlıyım.”

Felsefesinin3 özetini bize sunmaktadır, Felsefemde içinde bulunduğum ümitsiz 
yalnızlıktan dolayı şaşkınım. –Kendimi; bütün metafizikçiler, mantıkçılar, matematik-
çiler ve hatta ilahiyatçıların düşmanlığına maruz bıraktım. –Ben onların sistemleriyle 
ilgili olarak kendi memnuniyetsizliklerimi ilan ettim. –Kendi içime döndüğümdeyse, 
şüphe ve cehaletten başka bir şey bulamadım. Tüm dünya bana karşı çıkmak ve beni 
çürütmek için birlik olmaktadır; ancak bu da benim zayıflığım olacak ki tüm görüşle-
rimin, başkalarının onayı tarafından desteklenmediklerinde kendi kendilerine gevşe-
diği ve yıkıldığını hissederim. –Bütün yerleşik düşünceleri bırakarak, hakikati takip 
ettiğimden emin olabilir miyim? Ve Talih en sonunda hakikatin ayak izleri konusunda 
bana rehberlik etse bile hangi kriterlerle hakikati ayırt edebilirim? En doğru ve en 
kesin akıl yürütmelerden sonra, buna neden razı olmam gerektiği konusunda herhan-
gi bir sebep veremem ve nesneleri bana göründükleri görüş altında güçlü bir şekilde 
düşünmek için güçlü bir eğilimden başka hiçbir şey hissetmem. –Bellek, duyular ve 
anlama yetisi, bunların hepsi imgeleme dayanmaktadır. –Her çeşidinin dolaylı olarak 
takip edilmesi hâlinde (olması gerektiği gibi); bu kadar değişken ve yanıltıcı bir ilke-
nin bizi hataya sürüklemesine şaşmamak gerekir. –Anlama yetisinin yalnız başına ve 
en genel ilkelerine göre hareket ettiğinde kendi kendini ‘bütünüyle’ yıktığını ve hem 
felsefe hem de gündelik yaşamdaki herhangi bir önermede ‘en düşük derecede’ bir 
kanıt bile bırakmadığını daha önce göstermiştim. –Bize ‘yanlış bir akıl’ ve ‘hiç akıl 
olmayan’ arasında seçim yapmaktan başka hiçbir seçenek kalmaz. –Ben neredeyim 
ya da neyim? Varlığımı hangi sebeplerden türetirim ve hangi duruma geri döneceğim? 
Kimin iyiliğini isteyeceğim ve kimin öfkesinden korkmalıyım? Hangi varlıklar beni 
kuşatır? Kimin üzerinde etkiliyim ya da benim üzerimde kimin etkisi vardır? Kafam 
tüm bu sorularla karıştı ve kendimi imgelenebilecek en acınacak halde, en derin ka-
ranlıklarla kuşatılmış ve her bir organımı ve yetimi kullanmaktan tamamen mahrum 
bırakılmış olarak kurgulamaya başlarım. –Eğer akıl yürüten ya da her şeyin kesin bir 
şekilde olduğuna inanan herkes gibi bir ‘aptal’ olmam gerekiyorsa aptallıklarım en 

2 Tacitus, Histories, I. 1.
3 Gelecek olan paragrafların hepsi İnceleme (Treatise) 1. 4. 7’den alıntılanmıştır. (Bunda ve bunu izle-

yen alıntılarda, Hume’un İnceleme (Treatise)’deki asıl ifadeleri her zaman tam olarak yinelenmemiş-
tir.)
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azından doğal ve kabul edilebilir olmalıdır.– Yaşamın tüm olaylarında, şüpheciliğimizi 
korumamız gerekir: Eğer ‘ateşin ısıttığına’ veya ‘suyun serinlettiğine’ inanıyorsak, 
bunun tek nedeni aksini düşünmenin bize ‘çok büyük acılar’ vereceğidir; hayır, eğer 
biz filozof isek, bunun ‘sadece’ şüphecilik ilkelerine ‘göre olması gerekir’. –Ahlâki 
olarak iyi ve kötü vb. ilkeleri tanıma merakımdan da kendimi uzak tutamam. Bütün bu 
ayrıntılar içinde acınası bir cahillik altında yatan ‘bilgili dünyanın’ durumu için kay-
gılanırım. İçimde insanlığın eğitimine katkıda bulunma ve ‘kendi icat ve keşiflerimle’ 
bir unvan elde etme hırsının doğduğunu hissederim. –Eğer bu duygulardan arınmaya 
çalışırsam bu durumda haz konusunda bir kaybeden olduğumu hissederim ve bu da 
benim felsefemin temelini oluşturur.’

Bu özet görüşe uygun olarak, bize ‘Dikkatimizi mümkün olduğunca ‘kendi dı-
şımızdaki’ şeylere odaklayalım.’ demektedir. –Gerçekten de ‘kendimizden bir adım 
öteye’ asla gidemeyiz ya da dar alanda görünen bu algılar dışında herhangi bir varoluş 
türünü algılayamayız: Bu, imgelemin evrenidir ve burada üretilen şey dışında hiçbir 
tasarıma sahip değiliz.” –Buna göre, ‘Bir görüş ya da inanç en doğru bir şekilde 
‘mevcut bir izlenimle ilgili ya da çağrışımlı canlı bir tasarım’ olarak tanımlanabilir ve 
bu, doğamızın düşünsel kısmının bir edimi olmaktan ziyade daha uygun bir şekilde 
duyusal bir edimidir.” Ve “Genel olarak inanç bir tasarımın canlılığından başka bir 
şeyden oluşmaz. Tekrardan, ‘varoluş’ tasarımı bizim var olduğunu düşündüğümüz şeyin 
tasarımıyla tamamen aynıdır. Oluşturmak istediğimiz herhangi bir tasarım, varlığın 
tasarımıdır ve bir varlığın tasarımı da bizim oluşturmaktan memnuniyet duyduğumuz 
bir tasarımdır. Ve dışsal bir varoluş kavramıyla ilgili olarak, özellikle algılarımızdan 
farklı bir şey için düşünüldüğünde, tuhaflığını gösteririz: ve zihin dediğimiz şey belirli 
ilişkilerle birbirine bağlanmış farklı algıların küme ve topluluklarından başka bir şey 
değildir ve yanlış olsa da, mükemmel bir basitlikle donatıldığı varsayılmaktadır.” Ve 
‘Emin olduğumuz tek şey algılardır. ‘Kendim’ dediğim şeyin en yakınına girdiğimde, 
her zaman bazı tekil algılar ya da başka algılarla karşılaşırım. –Bir algı olmaksızın 
kendimi herhangi bir zamanda asla kavrayamam ve ‘algıdan başka bir şey gözlemleye-
mem.’ –Eğer biri kendisinin farklı bir kavrayışına sahip olduğunu düşünüyorsa, itiraf 
etmeliyim ki artık onunla tartışamam. –İnsanlığın geri kalanının kavranamaz bir hız 
ile birbirinin yerine geçen ve sürekli bir akış ve hareket içinde olan bir demet algıdan 
başka bir şey olmadığını ileri sürmeye cüret edebilirim.’ –Okuyucunun bunların hepsini 
En Yüksek Zihin ve ilk nedenin varlığı için de uygulamayı unutmasın diye “nedenler 
ve sonuçlarla” ilgili uzun araştırmaları vardır ve bu araştırmaların özeti şudur: nedenler 
ve sonuçlarla ilgili tüm akıl yürütmelerimiz “alışkanlıktan başka bir şeyden” türetil-
mezler: “Eğer bir neden, başka bir nedeni üreten bir şeydir, diyerek tanımlanıyor gibi 
görünüyorsa üretimle ne kastettiğiyle ilgili hiçbir şey söylemeyeceği açıktır. Öyle ki 
bir nedeni ‘bir başka nesneden önce ve ona bitişik bir nesne olarak tanımlayabiliriz 
ve burada öncekine benzeyen tüm nesneler, sonrakine benzeyen bu nesnelere benzer 
öncelik ve bitişiklik içinde yer almaktadır; ya da, bir neden bir başka nesneden önce 
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gelen ve ona bitişik bir nesnedir ve onunla öylesine birleşmiştir ki bu nesnelerin birinin 
tasarımı, zihni diğerinin tasarımını oluşturmaya ve birinin izlenimi de diğerinin daha 
canlı bir tasarımını oluşturmaya belirlemektedir.’” Çıkardığı bu açık ve sade tanım-
lamalara göre; “Bütün nedenler aynı türdedir ve etkili nedenler ve ‘olmazsa olmaz 
(sine qua non)’ nedenler arasında ya da ‘etkili’ nedenler ve biçimsel, maddi, örnek 
teşkil eden ve sonsal nedenler arasında ayrım yapmak için bir dayanak bulunmamak-
tadır: Ve sadece zorunluluğun bir türü vardır, ahlâk ve fizik arasındaki genel ayrım da 
doğada herhangi bir temele dayanmamaktadır: Güç ve gücün uygulanması arasında 
sıklıkla yaptığımız ayrım da bir o kadar temelsizdir: ve her varoluşun başlangıcı için 
bir nedenin zorunluluğu tanıtlayıcı ya da sezgisel hiçbir kanıtlamaya dayandırılamaz: 
kısacası “herhangi bir şey, herhangi bir şeyi” ortaya çıkarabilir; yaratma, yok oluş, 
hareket, akıl, irade; bunların hepsi birbirlerinden ya da imgeleyebildiğimiz başka 
bir nesneden kaynaklanabilir.’ Bu tuhaf bir “nostrumdur”4 diye sürekli tekrarlar. Ve 
tekrar bize şunu söyler: “İster üstün isterse aşağı nitelikte bir doğası olsun herhangi 
bir varlık hakkında belirli bir etki oranına sahip güç ya da kuvvetle donatılmış olarak 
konuştuğumuzda gerçekten de belirgin bir anlama sahip değilizdir ve açık ve belirli 
tasarımlar olmadan sadece genel kelimeleri kullanırız. Eğer gerçekten bir nesnedeki 
gücün ve etkinin herhangi bir tasarımına sahip değilsek ya da neden ve sonuç ara-
sındaki gerçek bir bağlantının tasarımına sahip değilsek etkililiğin tüm işlemlerde 
zorunlu olduğunu kanıtlamak çok küçük bir amaç olacaktır. Bu şekilde konuşarak 
kendi söylemek istediğimiz şeyi de anlamayız; ancak bilgisiz bir şekilde birbirinden 
tamamen ayrı kafa karıştırıcı tasarımlar üretiriz.” Tekrar der ki “Nedenlerin etkisi ve 
enerjisi ne nedenlerin kendilerinde, ne Tanrı’da ne de bu iki ilkenin kesişim noktasında 
yer alır; fakat bu etki ve enerji tamamen tüm geçmiş örneklerde iki veya daha fazla 
nesnenin birleşmesini düşünen ruha (veya algı demetine) aittir: Nedenlerin bağlantı 
ve zorunluluklarıyla birlikte gerçek gücü işte tam da buradadır. Ve kısacası, farklı 
‘algılar arasında etki’ ve neden ilişkisi veya bir birliktelik ilişkisi gözlemleyebiliriz, 
ancak bunu hiçbir zaman algılar ve nesneler arasında gözlemleyemeyiz.” Bu nedenle, 
öncekinin (algının) herhangi bir niteliği ya da varoluşundan sonrakinin (nesnelerin) 
varoluşuyla ilgili herhangi bir sonuç oluşturmamız ya da En Yüksek Varlık’a ilişkin 
bu belirli noktada aklımızın tatmin olması mümkün değildir. “Var olmaya başlayan 
ne varsa hepsinin bir var oluş sebebinin olması” gerektiği ilkesi iyi bilinir. Bu ilke, En 
Yüksek Neden’in varlığı tartışmasında ilk adımdır ve bu olmaksızın, bu tartışmada bir 
adım ileriye bile gidilemez. Şimdi onun göstermek ve yıkmak için büyük zahmetlere 
giriştiği bu ilke şudur: “Bu ilke ne sezgisel ne de tanıtlayıcı bir şekilde kesindir”; ve 
o der ki “Akıl bir nesnenin varlığının bir diğerininki anlamına geldiği konusunda bizi 
asla tatmin edemez. Öyle ki birinin izleniminden bir diğerinin tasarımına ve inancına 
geçtiğimizde, akıl tarafından değil de alışkanlık tarafından belirleniriz.” Bundan önceki 

4 Yazarın kendi keşfinin bir öğretisi.
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sayfadaki dipnotta şunu söyler: “‘Tanrı vardır’ önermesinde ya da aslında varoluşla 
ilgili herhangi bir şey hakkındaki önermelerde varoluş tasarımı, nesnenin tasarımıyla 
birleştirdiğimiz ve bu birleşmeyle bileşik bir tasarım oluşturabilme kapasitesine sahip 
ayrı bir tasarım değildir. Bu ilkeyle ilgili olarak, ‘ilk önce maddeyi yaratan ve ona ilk 
itkisini veren Tanrı, evrenin ilk hareket ettiricisidir ve ayrıca Tanrı maddenin varoluşuna 
güç verir ve ona hareketlerini ardışık bir şekilde bahşeder’” der: “Eğer her tasarım bir 
izlenimden türetiliyorsa, Tanrı tasarımı da aynı kökenden gelir ve hiçbir izlenim bir 
güç ya da etkililik içermiyorsa, Tanrı’da böylesi aktif bir ilkeyi keşfetmek ve hatta 
hayal etmek aynı derecede imkânsızdır. –Bu nedenle, filozoflar maddenin herhangi 
bir etkili ilkeyle donatılamayacağı sonucuna vardıkları için, çünkü maddede böyle bir 
ilkeyi keşfetmek imkânsızdır, aynı akıl yürütme süreci filozofları bu ilkeyi, En Yüksek 
Varlık’tan da hariç tutmaya zorlamalıdır: Ya da eğer onlar bu görüşü saçma ve dine 
aykırı bulurlarsa, ki gerçekten öyledir, onlara bundan nasıl kaçınabileceklerini söy-
lemeliyim ve ‘bu da daha ilk baştan’ onların herhangi bir nesnedeki güç veya etkinin 
yeterli tasarımlarına sahip olmadıklarını ‘çıkarsayarak’ olacaktır; çünkü ne bedende 
ne de ruhta, ne üst ne de aşağı derecedeki doğalarda, bunun bir örneğini bile keşfe-
demezler.’ Ve der ki ‘Bizim sonsuz güç bahşedilmiş bir varlık ile ilgili herhangi bir 
tasarımımız şöyle dursun herhangi bir güç bahşedilmiş varlık tasarımımız bile yoktur.” 

“Ruhun maddi olmamasıyla” ilgili olarak (ruhun doğal ölümsüzlüğü ya da beden 
gibi bozularak yok olmamasıyla ilgili argümanlardan yola çıkarak) şunu söyler: “Şüp-
hesiz biz hareketin düşüncenin ve algının nedeni olabileceği ve hatta nedeni olduğu 
sonucunu çıkarabiliriz: ve hiç şüphesiz ‘herhangi bir şey’, herhangi bir şeyin nedeni 
ya da sonucu olabilir, ki bu da bariz bir şekilde materyalistlere düşmanları karşısında 
avantaj sağlamaktadır.” Ancak daha açık bir şekilde “İleri sürerim ki düşünen bir tözün 
maddi olmaması, basitliği ve bölünmezliği öğretisi ‘gerçek bir ateizmdir’ ve Spinoza’ya 
evrensel olarak çok kötü bir üne sahip olduğu ‘bütün’ bu düşüncelerini haklı çıkarmaya 
hizmet etmektedir.’ der. Bu korkunç hipotez çok popüler olan ruhun maddi olmaması 
hipoteziyle neredeyse aynıdır. Ve yine, Spinoza’nın sistemleri içinde bulunan bütün 
saçmalıkların, aynı şekilde teologların sistemlerinde de keşfedilebileceğini kanıtlamaya 
çalışır. Ve şu sonuca ulaşır: “Tehlikeli ve düzeltilemez bir ateizmin yolunu hazırlamak-
sızın ruhun basitliği ve maddi olmamasını saptamaya doğru, bir adım dahi atamayız.”

Yazarın ahlâk ile ilgili düşünceleri Cilt 3’te yer almaktadır. Burada bize şunu 
söylemektedir: ‘Aklın tutkularımız ve eylemlerimiz üzerinde hiçbir etkisi bulunma-
maktadır: Eylemler övgüye değer veya yerilebilir olabilir, ancak bunlar ‘akla uygun’ 
ya da ‘akla karşıt’ olamaz. Evrendeki bütün varlıklar, kendi içlerinde, birbirlerinden 
tamamen bağımsız ve serbest görünürler; etki ve ilişkilerini ancak ‘deneyim’ ile öğ-
renebiliriz ve bu etkiyi deneyimin ötesine asla geçirmemeliyiz.” der. 

Adaletin doğal değil de yapay bir erdem olduğunu ispatlamak için çok çaba 
sarf eder ve bunun için çok tuhaf bir neden sunar: “Evrensel ve mükemmel derecede 
katı olan adalet yasaları asla doğadan türetilemez.’ Birkaç gün içinde geri ödenmesi 
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şartıyla bana bir miktar borç vermiş bir kişiyi varsayayım, (der) ve yine bu kişinin 
anlaştığımız süre dolduktan sonra parasını istediğini varsayayım: Ona şunu sorarım: 
“Hangi neden ya da dürtüyle parayı geri vermek zorundayım?” Halkın çıkarları, adalet 
kurallarının gözlemlenmesine doğal bir şekilde bağlanmış değildir; ancak sadece bu 
kuralların kurulması için yapay bir uylaşımdan sonra onunla bağlantılıdır. Doğanın 
bir “safsata” yerleştirdiğini ve bunu gerekli ve kaçınılmaz kıldığını kabul etmedikçe 
adalet ve adaletsizlik duygusunun doğadan türetilmediğini, fakat eğitim ve insan 
ilişkilerinden zorunlu bir şekilde ortaya çıksa da yine de yapay olarak doğduğunu 
düşünmek zorundayız. İşte kesin olarak dikkate alınabileceğini düşündüğüm bir öner-
me: “Adalet, kaynağını sadece insanların bencilliği ve sınırlanmış cömertliğinden ve 
bununla birlikte doğanın, insanın istekleri için yaptığı kısıtlı koşullardan türetmektedir.” 
Adalet duygusuna yol açan bu izlenimler insan zihni için doğal değildir, daha ziyade 
yapaylıktan ve insan uylaşımından ortaya çıkmaktadır. Böyle bir uylaşım olmaksızın 
hiç kimse adalet gibi bir erdemin olacağını hayal bile edemez ya da eylemlerini adalete 
uydurmak için çalışmazdı. Tek bir eylem ele alındığında, benim adaletim her açıdan 
zararlı olabilir: Ve “başkalarının benim örneğimi taklit ettiği varsayımıyla bu erdemi 
benimsemeye çalışabilirim; çünkü bu birleşimden başka hiçbir şey adaleti avantajlı 
kılamaz veya kendimi adaletin kurallarına uydurmam için bana hiçbir güdü veremez. 
Ve genel olarak, insan zihninde ‘insan sevgisi gibi’ kişisel niteliklerden, hizmetten ve 
kendimizle ilgili ilişkilerden bağımsız herhangi bir tutku olmadığı ileri sürülebilir.”

Diğer bütün gevşek doğal zorunlulukları sarsmak için yoğun çaba sarf eden Bay 
Hobbes, sözler veya anlaşmaların zorunluluklarını bırakmanın veya bırakıyormuş gibi 
görünmenin gerekli olduğunu düşünmektedir; ancak yazarımız daha cesur bir darbe 
vurmaktadır: “Verilen ‘sözlerin’ yerine getirilmesini emreden ahlâk kuralları doğal 
değildir ve ispatlamaya çalıştığım şu iki önermeden yeterli bir şekilde görünecektir: 
‘Bir söz vermek, insan uylaşımları onu belirlemeden önce anlaşılabilir değildir ve 
anlaşılabilir olsa dahi herhangi bir ahlâki zorunlulukla birlikte bulunmaz.’” Ve o şu 
sonuca varır. “Sözler hiçbir doğal zorunluluk dayatmaz.” “Daha fazla incelemeliyim; 
çünkü verilen her yeni söz, sözü veren kişi üzerine yeni bir ahlâki zorunluluk dayattığı 
için ve bu yeni zorunluluk da kendi iradesinden kaynaklandığı için bu, imgelenmesi 
mümkün olabilecek en gizemli ve anlaşılmaz eylemlerden biridir ve hatta ‘tözsel 
değişim’5 ya da belli bir söz biçiminin belirli bir niyetle birlikte olduğu yerde dışsal 
bir nesnenin ve hatta bir insanın bile doğasını tamamen değiştiren ‘kutsal emirler’6 
ile kıyaslanabilir niteliktedir. Kısacası (der) gücün, bütün sözleşmeleri geçersiz kıl-
dığı varsayıldığı için böylesi bir ilke, verilen sözlerin hiçbir doğal zorunluluğa sahip 
olmadığı ve sadece toplumun rahatı ve faydası için oluşturulan yapay düzenekler 
olduğuna dair bir kanıttır.”

5 Katolik öğretisine göre; Efkaristiya ayininde, ekmek ve şarabın maddesi (görünüşte değil) kutsamada 
İsa’nın bedeni ve kanı hâline gelir. (Aynı zamanda, gerçek varlık öğretisi olarak da bilinir.)

6 Ruhban sınıfının bir öğesi olarak kutsanma ayini ya da kutsal ayinler.
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Suçlamanın Özeti

Önde bulunan Örnek’ten, yazarın şunları iddia ettiği görünecektir:
1. Evrensel şüphecilik. (Kendi varlığı hariç) her şeyden şüphe ettiği ve hiçbir 

şeye kesin bir şekilde inanmıyormuş gibi görünme aptallığını sürdürdüğü yerdeki 
iddialarını inceleyiniz.7

2. Her varlığın başlangıcının bir nedeni olması gerekliliğinin, tanıtlayıcı ya da 
sezgisel hiçbir argümana dayanmadığını ileri sürdürdüğü yerdeki nedenler ve sonuçlar 
öğretisini inkâr ederek açıkça ateizme giden ilkeleri.8

3. Bir Tanrı’nın varoluşu ve gerçek varlığı ile ilgili hatalar. Örneğin, “Tanrı vardır” 
önermesinde (veya aslında varoluşla ilgili başka bir şeye ilişkin olarak) söylediği gibi: 
“varoluş tasarımı, nesnenin tasarımıyla birleştirdiğimiz ve bu birleşmeyle bileşik bir 
tasarım oluşturabilme kapasitesine sahip ayrı bir tasarım değildir.”9

4. Tanrı’nın ilk neden olması ve evrenin ilk hareket ettireni olmasıyla ilgili hata-
lar. Bu ilkeyle ilgili olarak, Tanrı ilk önce maddeyi yarattı ve ona ilk itkisini verdi ve 
benzer şekilde var oluşunu destekledi, ve “bu düşünce kesinlikle çok tuhaftır, fakat, 
bunu burada incelemek gereksiz görünecektir vb.” der.10

5. O, ruhun maddi olmayışını inkâr etmesiyle ve bu inkârdan kaynaklanan so-
nuçlarla suçlanabilir.11

6. Doğru ve yanlış, iyi ve kötü, adalet ve adaletsizlik arasındaki doğal ve özsel 
farkı inkâr ederek ahlâkın temellerini yıkmakla; bu farkın sadece insan uylaşımı ve 
sözleşmelerinden kaynaklanan yapay bir fark olduğunu söylemekle suçlanabilir.12 

Görüyorsunuz, Sayın Beyefendi, suçlamanın hiçbir kısmını saklamadım ve “Ör-
nek” ve “Suçlama”yı en küçük bir değişiklik yapmadan bana aktarıldığı gibi ekledim. 
Şimdi, “Suçlamanın Özeti” olarak adlandırılan kısmı sistemli bir şekilde inceleyece-
ğim, çünkü bu, bence, bütünün özünü içermeyi amaçlamaktadır ve devam ederken de 
Örnek’i dikkate alacağım.

İlk olarak, yazarın suçlandığı “skeptisizmle” ilgili olarak, Pironcuların veya 
Skeptiklerin öğretilerinin tüm çağlarda saf merak ilkeleri ya da kişinin sabit ilkeleri 
ve yaşamdaki davranışları üzerinde herhangi bir etkisi olmayan bir tür zekâ oyunu 
(jeux d’esprit)13 olarak görüldüğünü belirtmek zorundayım. Gerçekte ise, “ortak akıl” 

7 İnceleme, 1. 4. 7.
8 İnceleme, 1. 3. 3.
9 İnceleme, 1. 3. 7.
10 İnceleme, 1. 3. 14.
11 İnceleme, 1. 4. 5.
12 İnceleme, 3. 1-2.
13 Kelimenin tam anlamıyla bir “zihin oyunu”; zekilikte kaygısız uygulama. Krş. Enquiry (Soruşturma), 

12. 23.



Bir Beyefendiden Edinburg’daki Arkadaşına Bir Mektup 141

kurallarından ve hatta kendi duyularından bile şüphe etmeyi reddeden bir filozof ciddi 
olmadığını ve bir yargı ve eylem ölçütü olarak tavsiye edeceği bir fikri geliştirmeye 
niyeti olmadığını yeterli şekilde ifade etmektedir. Bütün bu tereddütlü ifadelerle 
kastettiği şey, en açık görünen ve benimsenmesi gereken en güçlü doğal içgüdü-
lerden edindikleri ilkelerle ilgili olarak bile onlara tam bir tutarlılığa ve mutlak bir 
kesinliğe ulaşamayacaklarını göstererek “sadece akıl yürütebilen insanın” gururunu 
yatıştırmaktır. O hâlde “ılımlılık” ve “alçakgönüllülük”, doğal yetilerimizin işleyişine 
ilişkin, şüpheciliğin bir sonucudur; ancak bu, bir insanın desteklemesinin imkânsız 
olacağı ve hayattaki ilk ve en önemsiz bir olayın şaşırttığı ve yok ettiği evrensel bir 
şüphe değildir.

Bu tür bir zihin yapısı dindarlığa nasıl zarar verici olabilir? Yazarımız dinin ilke-
lerine, kendi duyularının nesneleriyle aynı derece kesin olarak baktığında yazarımızın 
dinin prensiplerini inkâr ettiğini iddia eden birinin gülünç duruma düşmesi gerekmez mi? 
Eğer şu an üzerinde yazı yazdığım önümdeki bu masa kadar bu ilkelerden son derece 
eminsem, en sert muhalifler tarafından başka bir şey arzu edilebilir mi? Skeptisizmin 
tavsiye ediyor gibi göründüğü bunun kadar aşırı bir şüphe, “her şeyi” yok ederek, as-
lında hiç bir şeyi etkilemez ve “ciddi bir şekilde” anlaşılması asla beklenmezdi; ancak 
“saf” felsefi bir eğlence veya “kurnazlık” ve “zekâ denemesi” olarak ifade edilirdi.

Bu, öznenin gerçek doğası tarafından önerilen bir yorumlamadır; ancak o, bundan 
memnun değildir ve açık bir şekilde bunu ifade etmiştir. Skeptisizminin kanıtı olarak 
Örnek’te alıntılanan bütün o ilkeler birkaç sayfa sonra olumlu bir şekilde reddedil-
miştir ve “felsefi melankoli” ve “yanılgının” etkileri olarak adlandırılmıştır. Bunlar 
onun sözleridir ve onu suçlayanın bunları görmezlikten gelmesi son derece sağduyulu 
gibi gelebilir; ancak bu davranış bana tamamen şaşırtıcı görünen bir adaletsizliktir.

Otoritelerin felsefi bir akıl yürütmede kullanılıyor olması uygun olsaydı, her 
ikisi de felsefi şüphelerini skeptisizmin en üst seviyesine taşıyan Romalılar arasında-
ki Cicero kadar Yunan filozofların en bilgesi ve en dindarı olan Sokrates’ten de size 
alıntılar yapabilirdim. İlk Reformcularımızın yanı sıra tüm antik babalarımız da “saf” 
insan aklının zayıflığını ve belirsizliğini sunmak konusunda verimli olmuşlardır. Bilge 
Avaranches’in bilge piskoposu Bay Huet (Hıristiyanlık dininin tüm büyük kanıtlarını 
içeren Demonstration Evangelique [İncil Kanıtlaması] ile ünlüdür) tam da bu konuda 
bir kitap yazmıştır, kitabında eski Skeptiklerin veya Pironcular’ın bütün öğretilerini 
yeniden canlandırmaya çalışmaktadır.14

Aslında Aryanlar, Sokinianlar ve Deistler15 gibi kabul edilen öğretilere karşı olan 

14 Pierre-Daniel Huet (1630-1721), İnsanın Anlama Yetisinin Zayıflığı Üzerine Felsefi Bir İnceleme, 
(1723). 

15 Aryanlar (Arius’tan sonra (MÖ 250-336), Alexandria’nın papazı) ve Sokinianlar (Laelius Socinus’tan 
sonra (1525-1562) ve yeğeni Faustus Socinus (1539-1604), İtalyan teologlar) İsa’nn ilahiliğini ve 
böylece de Teslis öğretisini inkâr eden Hıristiyanlardı. Deistler insan aklının, dünyanın tasarımcısının 
ya da yaratıcının varlığını ortaya koyduğunu kabul etmişler, ancak vahye başvurmayı reddetmişlerdir. 
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çeşitli tüm kabilelerin, her şeyin ölçütü olarak gördükleri ve vahyin yüce ışığına boyun 
eğmeyecek oluşları, saf insan aklına olan aşırı güvenden başka nereden gelmektedirler? 
Bir kişi dindarlığa karşı Teslisin ve Enkarnasyonun büyük gizemlerini açıklamak şöyle 
dursun onların bu kibirli akıllarının işleyişi bakımından kendini tam olarak tatmin 
etmediğini ve en bariz ve tanıdık ilkelerde bile kısmen üstü kapalı bir inancı edinmesi 
gerektiğini onlara göstermekten daha gerekli bir hizmette bulunabilir mi?

2. Yazar “var olmaya başlayan herhangi bir şeyin bir var oluş nedeni” olmalıdır, 
ilkesini başlı başına inkâr ederek “açıkça ateizme” yol açan fikirlerle suçlanmaktadır. 
Bu suçlamanın aşırılığı hakkında size bir fikir vermek için biraz ayrıntıya girmek zo-
rundayım. Filozofların kanıt türlerini “sezgisel, tanıtlayıcı, duyulur” ve “moral” olmak 
üzere ayırması yaygın bir durumdur, ki bu ayrımla filozoflar birinin diğeri üzerindeki 
üstünlüğünü değil de “sadece” onların arasındaki farka işaret etmeyi amaçlamaktadır. 
“Ahlâki kesinlik”, “matematiksel” kesinlik kadar güvenin “yüksek” bir derecesine 
çıkabilir ve duyularımız da kesinlikle en açık ve en inandırıcı kanıtlar arasında bulu-
nandır. Şimdi yazarın amacı, Örnek’te alıntılanan sayfalarda, bu önermenin temelini 
incelemek olmuştur; yazar “tanıtlayıcı” ya da “sezgisel kesinliğe” dayandırılan sıra-
dan görüşü tartışma özgürlüğünü kullanmıştır; ancak bunun “ahlâki kanıt” tarafından 
desteklendiğini ve ardından bu doğrularla aynı türdeki bir inanç tarafından izlendiğini, 
“tüm insanların ölmesi gerektiğini ve güneşin yarın doğacağını” iddia etmektedir. 
Bu, “bir kişinin şüphelenmek için bütün sağduyusunu gerçekten de kaybetmiş olması 
gerektiği” bu önermenin doğruluğunu inkâr etmek gibi bir şey midir?

Ancak, bunu inkâr ettiği kesin olduğuna göre, bu nasıl olur da ateizme götüren 
bir ilke olabilir? Doğanın düzeni ve akışından “a posteriori” olarak türetilen kanıtla-
maların, ki bu kanıtlamalar oldukça duyulur, inandırıcı ve açıktır, tüm gücünü halen 
koruduğunu ve ancak birçok bilim adamının kavrayamadığı ve hem dindar insanların 
hem de bilim adamlarının ikisinin de değer vermediği hiçbir şeyin, “apriori metafizik” 
kanıtlama hariç, onun tarafından etkilenmediğini göstermek hiç zor bir mesele değildir. 
Piskopos Tillotson, bu konu başlığı hakkında bizzat isteyerek kabul etmediğim bir 
özgürlük kullanmıştır; bu konu “din varlığının bilgeliğiyle ilgili” onun mükemmel 
vaazında geçmektedir. Burada o, “bir Tanrı’nın varlığının tanıtlamaya elverişsiz ol-
duğunu ancak ahlâki kanıtlamaya uygun olduğunu” söylemektedir. Umuyorum ki hiç 
kimse o dindar başrahibin, bu iddialar yoluyla ilahi bir varlığın kanıtlarını zayıflatmaya 
niyetlendiğini iddia etmez; ancak sadece papazın amacının kanıt türlerini tam olarak 
ayırt etmek olduğu ileri sürülebilir.

Ayrıca, Tanrı ile ilgili metafizik kanıtlamaların bile yukarıda bahsedilen önermenin 
inkârı yoluyla etkilenmeyeceğini de söylüyorum. Bu sadece herhangi bir şekilde ilgili 

Böylece onlar monoteist dinlerin, insanları kollayan ve insanlarla etkileşime giren doğaüstü bir varlık 
olan Tanrı’sının varlığını reddetmişlerdir.
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olduğu varsayılabilen Dr. Clarke’ın argümanıdır.16 Aynı türün daha başka argümanları 
hâlen olduğu gibi kalmaktadır; örneğin her zaman diğeri kadar katı ve inandırıcı olarak 
kabul edilen Descartes’ın argümanı. İnsanın olumlu ve açık fikirleri ile diğer insanları 
bu fikirlerden yararlanmak için memnun edecek çıkarımlar arasında her zaman büyük 
bir ayrımın yapılması gerektiğini ekleyebilirim. Eğer yazar gerçekten (en yüzeysel 
okuyucunun bile aklına girdiğini düşünemediği) yukarıdaki önermenin doğruluğunu 
inkâr etmiş olsaydı yine de herhangi bir filozofun “ilahi varlık” için kullandığı herhangi 
bir argümanı geçersiz kılmayı tasarlamakla tam olarak suçlanamazdı; çünkü bunlar 
sadece uygun düşündüğünde reddedebileceği, diğerlerin bir çıkarımı ve yorumudur. 

Bu nedenle “bir tür kanıtın”, belirli bir önerme için bir “başkasının” yerine kul-
lanıldığını gördüğünüzde bütün suçlamanın tarafsızlığını yargılayabilirsiniz, buna 
bu önermenin reddedilmesi adı verilir, ve ilahi varlıkla ilgili sadece “tek bir tür” 
argümanın geçersiz kılınması ise “pozitif ateizm” olarak adlandırılır, hayır, bu türün 
sadece “bireysel bir argümanının” zayıflatılması, “argümanın bütün türlerinin” red-
dedilmesi olarak adlandırılır ve diğerlerinin çıkarımları yazara kendi gerçek fikriymiş 
gibi görünmektedir.

Kılı kırk yaran bir rakibi memnun etmek imkânsızdır; ancak benim için en ciddi 
yargıcı bile doğal dine dair tüm katı argümanların, yazarın nedenler ve sonuçlarla 
ilgili ilkeleri üzerinde tam gücünü koruduğuna ve bu argümanları ifade etmenin ve 
düşünmenin yaygın yöntemlerini değiştirmek için hiçbir zorunluluk olmadığına ikna 
etmek kolay olacaktır. Yazar aslında nedenlerin işleyişini sadece deneyim ve herhan-
gi bir şeyin herhangi bir şeyi üretebiliyormuş gibi görünen “a priori” akıl yürütme 
aracılığıyla yargılayabildiğimizi iddia etmiştir. Eğer biz bu etkileri deneyimlememiş 
olmasaydık taşın düştüğünü ya da ateşin yaktığını bilemezdik ve aslında, böyle bir 
deneyim olmaksızın, elbette bir şeyin varlığını başka bir şeyin varlığından çıkaramaz-
dık. Bu büyük bir paradoks değildir; ancak bazı filozofların görüşlerinin böyle olduğu 
görünmektedir ve bu düşünce, bu konu üzerindeki en açık ve en tanıdık duygu gibi 
görünmektedir; ancak olgu sorunlarıyla ilgili bütün çıkarımlar böylece deneyimde 
çözülmüş olsa da bu çıkarımlar bu tür bir iddia yoluyla zayıflatılamaz fakat aksine bu 
çıkarımlar, insanlar saf akıl yürütmeden ziyade deneyimlerine güvenmeye eğilimli 
oldukları sürece daha fazla güç elde etmek için kurulacaktır. Düzeni gördüğüm her 
yerde tasarımın ve hünerin olduğunu deneyimden çıkarırım. Ve tüm yapısıyla ve çer-
çevesiyle düzenli ve güzel bir binayı düşündüğümde beni bu çıkarıma götüren aynı 
ilke, evrenin tüm yapısında sergilenen sonsuz sanat ve hünerden son derece mükemmel 
bir Mimarın olduğu çıkarımını yapmam konusunda beni mecbur bırakır. Bu, doğal din 
konusunda bütün yazarlar tarafından bu argümanın içine yerleştirilen ışık değil midir?

3. Ateizmin bir sonraki kanıtı ise o kadar anlaşılmazdır ki, buna ne anlam verece-

16 Samuel Clarke Tanrının Varlığının ve Sıfatlarının Tanıtlaması adlı eserinde Tanrı’nın varlığının, var 
olan her şeyin bir nedeni olduğu öncülüyle kanıtlandığını iddia etmektedir.
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ğimi bilemiyorum. Yazarımız aslında, şimdiki dindar ve bilgin Cloyne piskoposunun17 
ardından, hiçbir “soyut” veya “genel tasarımımız” olmadığını ve genel olarak adlandırı-
lan o tasarımların genel terimlere eklenmiş tekil tasarımlardan başka bir şey olmadığını 
iddia etmektedir. Bu nedenle, genel olarak bir atı düşündüğümde, atı her zaman siyah 
ya da beyaz, şişman ya da zayıf vb. olarak düşünmek zorundayım ve belirli bir renkte 
veya boyutta olmayan hiçbir at kavramını oluşturamam.18 Aynı konunun devamında 
yazar her bir tekil varlıktan ayrı olan hiçbir genel varlık tasarımımızın olmadığını söy-
lemiştir. Ancak insanın böylesine zararsız bir önerme içinde ateizmi keşfedeceği tuhaf 
bir anlayışa sahip olması gerekir. Bence bu, Salamanca Üniversitesi veya bir İspanyol 
Engizisyonu önünde savunulmalıdır. Aslında bir Tanrı’ın varlığını savunduğumuzda, 
Tanrı tasarımıyla birleştirdiğimiz ve bu birleşmeyle birleşik bir tasarım oluşturabilen 
genel soyut bir varlık tasarımı oluşturmadığımıza inanıyorum; ve varoluş ile ilgili 
bütün önermelerdeki durum budur. Öyle ki, akıl yürütmenin bu gidişatıyla her şeyin, 
hatta kendimizin bile, varlığını inkâr etmemiz gerekir, en azından suçlayan kişinin 
kendisinin varlığı, yazarımızın ikna edildiğini kabul edecektir. 

4. Dördüncü suçlamaya cevap vermeden önce, felsefedeki belirli bir görüşün 
kısa tarihçesini iletmek özgürlüğünü kullanmak zorundayım. İnsanlar, doğanın bazı 
işleyişlerini ve etkilerini göz önüne aldığında, onların uygulanması yoluyla güç veya 
kuvveti incelemeye sürüklenir ve onların “başka” ilkelerinin din açısından daha fazla 
ya da daha az elverişli olmasına bağlı olarak bu konuyu birkaç görüşe ayırırlar. Epikü-
ros ve Strato’nun19 taraftarları bu gücün maddenin özünde ve orijinal olduğunu, körü 
körüne işlediğini, gördüğümüz çeşitli etkilerin hepsini ürettiğini iddia etmektedirler. 
Bu önermenin tuhaflığını algılayan Platonik ve Peripatetik20 okullar bütün gücün 
kaynağını, gücünü maddeye bahşeden ve art arda onun tüm işleyişinde onu yönlen-
diren ilk etkili nedene atfetmişlerdir. Ancak bütün eski filozoflar ister özünde olsun 
ister türetilmiş olsun maddede gerçek bir güç olduğunu kabul ettiler ve bu cisimlerin 
işleyişlerini takip etmek için bu etkilerin herhangi birini gözlemlediğimizde ateşin 
gerçekten yandığını ve yiyeceklerin beslediğini kabul ettiler: Skolastikler de Tanrı’nın 
sürekli muvafakatının [eş zamanlılığının] işleyişi için gerekli olan maddede gerçek bir 
gücün olduğunu ve bununla birlikte sürekli bir yaratma olarak düşündükleri ve mad-
deye verilmiş bu varlığın desteğini varsaymışlardır. Descartes ve Malebranche’a kadar 
hiç kimse maddenin “birincil” ya da “ikincil”, “bağımsız” ya da “eş zamanlı” hiçbir 
gücü olmadığı ve kaderin amaçlarının herhangi birine hizmet etmesi için Tanrı’nın 
ellerindeki bir “enstrüman” olarak uygun bir şekilde adlandırılmaması görüşünü dile 

17 Piskopos Berkeley.
18 Karşılaştırın, Enquiry (Soruşturma), 12. 20 n. (dipnot).
19 Lampsacuslu Strato (MÖ 340-270), felsefi materyalist olan Epiküros gibidir. O, evrenin kendi kendini 

düzenleyen ve bu yüzden herhangi bir tanrıya büsbütün bağlı olmayan maddeden oluştuğu bir kozmo-
loji formüle etmiştir. Bu nedenle o, ilk felsefi ateisttir. 

20 Aristotelesçiler.
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getirmemiştir. En son sözü edilen bu filozoflar “rastlantısal nedenler” kavramını, şunu 
ileri sürerek yerine koymuşlardır: bir bilardo topu diğer bir topu kendi itkisiyle hareket 
ettirmemiştir, bunun nedeni genel yasaları sürdürmede Tanrı’nın ikinci topa hareket 
bahşetmesidir.21 Ancak, bu görüş çok masum gibi görünse de, özellikle kabul edilmiş 
popüler görüşlere son derece karşıt olduğu düşünülen İngiltere’de hiçbir zaman büyük 
bir itibar elde edememiştir ve felsefi argümanlar tarafından çok az desteklenmiş ve 
asla “saf bir hipotezden” başka bir şey olarak kabul edilmemiştir. Cudworth,22 Locke 
ve Clarke bu konuda çok fazla görüş bildirmemektedirler. Bay Isaac Newton (takip-
çilerinden bazıları farklı bir düşünce tarzını benimsemiş olsa da) Tanrı’nın dolaysız 
iradesi olmayan eterik bir sıvı hipotezini, çekimin nedeninin yerine geçirerek bunu 
açıkça reddeder.23 Ve kısacası, bu tamamen filozofların argümanlarına bırakılmış bir 
tartışmadır ve bu tartışmada, din asla kaygılanılan bir husus olarak düşünülmemiştir.

Şimdi, yazar (suçlama ile ilgili bahsedilen pasajda) “bunun tuhaf bir düşünce 
olduğunu; ancak burada incelenmesinin gereksiz göründüğünü” söylediğinde durum 
bariz bir şekilde “ikincil nedenlerle” ve Kartezyen öğretiyle ilgilidir. 

Orada ele alınan konu biraz soyuttur: Ancak herhangi bir okurun bu iddianın doğ-
ruluğunu ve yazarın, Tanrı’nın “evrenin ilk nedeni ve ilk hareket ettiricisi” olduğunu 
inkâr ediyormuş gibi görünmekten (Suçlama’da iddia edildiği gibi) uzak olduğunu 
kolaylıkla algılayacağına inanıyorum. Yazarın sözlerinin, bağlantılı durduğu için böyle 
bir anlama sahip olmadığı ve bu konuda sadece bir filozof olarak küçük itibarım değil 
hatta yaşamın ortak işlerine olan güvenme ve inanma hakkında güvence verebildiğim 
tüm iddialarım da benim için çok açıktır.

5. Beşinci maddeyle ilgili olarak; hatırladığım kadarıyla yazar hiçbir yerde, sağduyu 
sözcüğünde ruhun maddi olmadığını inkâr etmemiştir. Sadece, bu sorunun herhangi 
bir ayırıcı anlam taşımadığını söylemektedir; çünkü biz tözün hiçbir ayırıcı tasarımına 
sahip değiliz. Bu görüş Bay Locke’un yanı sıra Piskopos Berkeley’in ifadelerinin her 
yerinde bulunabilir.

6. Şimdi son suçlamaya geliyorum, bu çağdaki filozofların yaygın görüşüne göre, 
bu suçlama yani yazarın ahlâkın bütün temellerini yok etmesi hakkındaki suçlama 
kesinlikle en sert vs. suçlama olarak görülecektir.

Aslında o, Clarke ve Wollaston’un24 doğru ve yanlışın ebedi farklılığını sürdürmesi 

21 Malebranche, Hakikat Araştırması, 3.2.3.
22 Ralph Cudworth (1617-1688) önde gelen bir Cambridge Platonist filozof. Descartes’a hayranlık duy-

muş ve onun ilkelerinden bazılarını benimsemekle birlikte, Kartezyen ekolünün işareti hâline gelmiş 
olan ara nedenciliği (occasionalism) benimsememiştir.

23 Newton, yerçekimi ve ışık transmisyonunu açıklamak için tüm uzaya ve içindeki bütün nesnelere nüfuz 
eden seyreltilmiş ve elastik bir maddeyi yani eteri öne sürmüştür. Örneğin Robert Boyle’la yazışmala-
rına ve Principia, General Scholium’e (I-II, 93) bakınız. Krş. Enquiry (Soruşturma) 7. 25n (dipnot).

24 William Wollaston (1659-1724) İngiliz rasyonalist filozof. O, tüm ahlâki yanlışların ahlâki doğruların 
ihlali olduğunu ve bu yüzden yalancılığın formları olduğunu kabul etmişti.
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bağlamında bu ebedi farklılığı inkâr etmiştir, yani ahlâkın önermeleri, sadece aklın 
nesneleri olan, bizim içsel “tatlar” ve “duyularımızın hisleri” olmayan matematik ve 
soyut bilimlerin doğrularıyla aynı doğadadır. Bu düşüncede o, Glasgow Üniversite-
si’nde Ahlâk Felsefesi Profesörü olan ve diğerleriyle birlikte bu noktada eski felse-
feyi gündeme getiren Bay Hutcheson’ın25 yanı sıra tüm eski ahlâkçılarla hemfikirdir. 
Yazara ayıplanacak bir şey atmak için felsefi konuşmanın “parçalanmış bir pasajını” 
alıntılamak ne kadar da zayıf bir marifettir.

Yazar adaletin “doğal” değil ancak “yapay bir erdem” olduğunu iddia ettiğin-
de, gücendirici yapıda kelimeler kullandığının farkında gibi görünür ve bu nedenle 
bunu önlemek için “tanımlar” ve “açıklamalar” yaparak bütün uygun tedbirlerden 
yararlanmıştır. Ancak onu suçlayan kişi, bu tedbirleri dikkate almamaktadır. O, doğal 
erdemler denilince, açıkça “doğal bir içgüdü” tarafından doğrudan götürüldüğümüz 
“merhamet” ve “cömertliği”; “yapay erdemler” denilince ise, “adalet”, “sadakat” gibi 
insan toplumunun genel çıkarları hakkında belirli bir yansıma olan, “doğal bir içgü-
dünün” yanısıra diğerleriyle bir birleşimi gerektireni anlamaktadır. Aynı bağlamda, 
emmek insan için doğal bir eylemdir; ancak konuşmak yapaydır. Peki bu öğretide en 
az zararlı olarak düşünülebilecek ne vardır? Adaletin, sözcüğün başka bir anlamında, 
insan için çok doğal olduğunu ve hiçbir insan topluluğunun, hatta bir toplumun hiçbir 
bireysel üyesinin bu duygudan tamamen mahrum olmadığını açık bir biçimde iddia 
etmemiş midir? Bazıları (bence herhangi bir sebep olmamasına rağmen) tüm erdem-
leri aşırı bir şekilde içgüdülere dayandıran, “refleksiyon” ve “aklı” çok az kabul eden 
Bay Hutcheson’ın felsefesini pek beğenmezler. Onlar bu ilke üzerine kurulan ahlâki 
yükümlülüğün çok önemli bir dalını bulduklarında memnun olacaklardır.

Yazar, aynı şekilde, toplumdan bağımsız olarak insanların sözleşmelere uymak 
için hiçbir zorunluluğu olmadığını iddia etmediğini; ancak sadece onların, sözleşmeleri 
toplumdan bağımsız olarak asla oluşturamayacaklarını ve hatta onların anlamlarını 
bile anlayamayacaklarını iddia ettiğini ileri sürmek için olumlu ifadelere dikkat eder. 
Ve Örnek’te gözlemlendiğine göre yazarımız şunu kanıtlamak için daha fazla şey 
sunar; eğer bir söz, sözü kuran insan uylaşımlarından önce anlaşılır olsaydı o, yine 
de herhangi bir ahlâki zorunlulukla birlikte bulunamazdı. En dikkatsiz okuyucu top-
lumdan bağımsız bir şekilde sözlerin zorunluluğunun reddedilmesi kadar onun ahlâk 
kavramını çok geniş bir anlamda anlamadığını; sadece yukarıda sunulan şeyi iddia 
etmediğini, aynı zamanda adalet kanunlarının evrensel ve mükemmel bir şekilde ka-
rarlı olduğunu savunduğunu da algılamalıdır. İlkel bağımsız bir durumda, eğer insan 
herhangi bir şekilde sözleşmeler ve sözler olarak adlandırdığımız bu şeylerin doğasının 
bilgisine ulaşsaydı; bu bilgi, bu sözleşmelerin ortaya çıkmasını sağlayan durumlara 
yerleştirilmemişse onları gerçek bir zorunluluk altına almazdı.

Hafızamdan alıntı yapmaya mecbur bırakıldığım ve suçlamayı yapan kişi gibi, 

25 Hutcheson’ın Edinburgh dalgasındaki rolü için Giriş’e [Buckle’ın bu kitabının Giriş’ine] bakınız.
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sayfa ve bölümü tam olarak veremediğim için üzgünüm. Buraya doğrudan geldim; 
yanımda kitap getirmedim ve burada şimdi bahsedilen bu kitabı temin edemiyorum.26

Sizi rahatsız ettiğim bu uzun mektup bir sabahta yazıldı, arkadaşınıza karşı ya-
pılan bu ağır suçlamaya karşı acil cevap isteğinizi yerine getirmek istedim; umarım 
bu sebepten dolayı içerisinde bulunabilecek yanlışlıkları hoş görürsünüz. İçerisinde 
tehlikeli herhangi bir ilkenin açıklaması olduğu için değil, daha olgun bir düşünce ile 
kitabı ileriki düzeltmeler ve revizyonlar aracılığıyla daha az eksiği bulunan bir hâle 
getirebilsin diye yazarın bu kitabın basımını ertelemesinin daha iyi olacağı düşünce-
sindeyim. Aynı zamanda bu durumda kullanıldığı gibi böyle hünerler tarafından çarpı-
tılmayan hiçbir şeyin o kadar tam ve masum bir şekilde yazılamadığını gözlemlemeyi 
atlamamalıyım. Hiç kimse belli çıkarlar tarafından harekete geçirilmeyen yazarımızı 
suçlayan kişi kadar böylesine haksız bir görevi üstlenmezdi; ve kesik kesik ve kısmi 
alıntılarla herhangi bir konuşmayı çarpıtmanın ne kadar kolay olduğunu bilirsiniz, hele 
de böylesi soyut bir doğası olan ve kişinin kendisini topluma haklı göstermesinin çok 
zor veya imkânsız olduğu bir yerde konuşmayı çarpıtmak çok daha kolaydır. Geniş bir 
ciltten dikkatlice seçilen kelimelerin, dikkatsiz bir okuyucu için hiç şüphesiz tehlikeli 
yönleri olacaktır ve yazar, anladığıma göre, dikkatsiz bir okuyucu için içine girmenin 
mümkün olmadığı belirli bir ayrıntı olmaksızın kendini tam olarak savunamayacaktır. 
Bu zeminin avantajı, suçlayan kişiye güven vermiştir ve hiçbir yerde şimdiki durumdan 
daha fazla istismar edilmemiştir. Ancak, yazarın, ona muhalefet edenlerin övünebildik-
leri şeylerin yüz katına değer olan bir avantajının, “masumiyet avantajının”, olduğuna 
inanıyorum ve eğer biz gerçekten de muhbirlerin ve engizisyoncuların evrensel nefret 
içinde layıkıyla tutulduğu, özgürlüğün, en azından felsefe özgürlüğünün, çok yüksek 
derecede değerli ve saygın olduğu özgür bir ülkede yaşıyorsak başka bir avantajının 
daha olmasını umuyorum, ki bu “iyilik avantajıdır”.

En sadık ve aciz köleniz.

26 İnceleme’den söz etmektedir. Hume bu mektubu İngiltere Hertfordshire’da St. Albans yakınlarındaki 
Weldehall’da, Annandale’li Marquess’a özel öğretmen olduktan sonra yazdı.





FUNDAMENTAL EPİSTEMOLOJİ: 
REINHOLD’UN SİSTEM FELSEFESİ

V. Metin Demir*

FUNDAMENTAL EPISTEMOLOGY: REINHOLD’S SYSTEM PHILOSOPHY

ÖZ
Karl Leonard Reinhold, Alman İdealist geleneğinde Kant’ın anlaşılması ve ye-
niden yorumlanması konusunda hayati bir rol oynamıştır. Alman İdealizmi’ne 
güçlü bir bilim ve sistem arayışını kazandıran Reinhold’un projesidir. Bu maka-
lede Reinhold’un sistem felsefesi ele alınmaktadır. Öncelikle modern felsefede 
böylesine önemli bir rol oynayan Reinhold’un içinde bulunduğu felsefi atmosfer 
incelenerek Reinhold’un felsefesinin hangi sorular etrafında şekillendiği orta-
ya konulmuştur. Ardından, panteizm tartışmasına bir cevap olarak Reinhold’un 
Kant’ı keşfetmesi ve Saf Aklın Eleştirisi’nin dini ve metafizik sonuçlarını po-
püler dile aktarmayı başarması incelenmiştir. Reinhold’un bu yorum faaliyetin-
den yeniden inşa faaliyetine geçişi ve temsil (Vorstellung) kavramı üzerinden 
sistematik bir felsefe oluşturma arayışı incelenmiştir. Reinhold’un tüm zihinsel 
edimlerin temelini açıklamak üzere geliştirdiği fundamental epistemoloji proje-
si, Schulze, Fichte ve Hegel tarafından eleştirilmiş olsa da, bu eleştirilerin Al-
man İdealizmi’nin oluşmasına yol açtığı iddia edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Reinhold, Kant, panteizm tartışması, temsil, temsil yetisi, 
temel felsefe, sistem.

ABSTRACT
Karl Leonard Reinhold has played a crucial role in understanding and re-
interpreting of Kant in German Idealist tradition. It is Reinhold’s Project that 
contribute to German Idealism an inquiry for a system and a strong science. 
In this article, firstly, the philosophical atmosphere in which Reinhold resides 
is examined. By doing so, it intended to present which questions has moulded 
Reinhold’s philosophy. Then, Reinhold’s exploration of Kant, as an answer to 
the pantheism controversy, and his success on transforming the metaphysical 
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and religious consequences of Critique of Pure Reason to the popular language is 
examined. His transition from this activity of rendition to reconstruction and his 
quest for making a systematical philosophy through the notion of representation 
(Vorstellung) is reviewed. Finally it is admitted that fundamental epistemology, 
developed by Reinhold in order to explicate whole acts of mind, had criticized 
by Schulze, Fichte and Hegel, yet these criticisms gave ways to the formation of 
German Idealism. 
Keywords: Reinhold, Kant, pantheism contoversy, representation, faculty of 
representation, fundamental philosophy, system.

...

Giriş

Sonunda en üst noktalara ulaştıysak bunu Reinhold’a borçluyuz.
Schelling1

Reinhold’un hakkı çok az verilmiş olsa da modern felsefe tarihi içinde çok önemli 
bir rolü vardır, zira o epistemolojiyi meta-epistemolojik bir temelde yeniden düşünen 
ve inşa etmeye kalkan ilk filozoftur. Descartes ile başlayan modern felsefe, klasik 
felsefenin ontolojik iddialarını epistemolojik açıdan eleştirmiş, Kant ise daha sonra 
bu rasyonalist metafiziği eleştirerek Kritik projesini hayata geçirmiştir.2 Kant sonrası 
Alman İdealizmi ise Kritik’in kritiğidir denilebilir. Alman İdealizmini mümkün kılan 
bu yorum ve eleştiri faaliyetinin başlatıcısı Karl Leonard Reinhold’dur. O, Alman en-
telektüel hayatına Kant’ın ne demek istediğini ve Kant’ta neyin esas sorun olduğunu 
izah eden ilk filozoftur. Bunu yapmakla Reinhold’un “felsefeye ölümsüz bir hizmet 
sunmuş” olduğunu söyler Fichte ve ekler: 

Reinhold olmasaydı, felsefi akıl, Kant’ın sisteminin ayırt edici özelliğini dahi keşfedemeden, 
belki de uzun süre kendini Kant üzerine tekrar tekrar yorum yapmakla meşgul ederdi.3 

Alman İdealizmi’ni Kant’ın ötesine taşıyan, bu geleneğe “sistem”, “temel (grund)” 

* Arş. Gör., İstanbul Şehir Üniversitesi Felsefe Bölümü. Geliş tar. 28.12.2015; kabul tar. 19.02.2016 
(vmetindemir@gmail.com)

1 Schelling, F. W. J., “Schelling an Hegel”, Tübingen, 4 February 1795, içinde G. W. F. Hegel, B, p. 21. 
Aktaran Heinrich, Dieter, Betweeen Kant and Hegel: Lectures on German Idealism, ed. David S. Pa-
cini, Cambridge: Harvard University Press, 2003, s. 130.

2 Kant’ın üç kitabı da Kritik adını taşır, doğrudan çevirisi eleştiridir, Türkçe’de eleştirel kelimesi ile 
karşılanan ise sıfat hâlindeki “kritische”dir. 

3 Fichte, J.G., “Aenesidemus oder die Fundamente der von dem Herrn Professor Reinhold in Jena geli-
eferten Elementar-Philosophie: Nebst einer Verteidigung des Skepticismus gegen die Anmassungen 
der Vernunftkritik”, 1792; “Aenesidemus Eleştirisi” içinde Alman Idealizmi I: Fichte, haz. Eyüp Ali 
Kılıçaslan&Güçlü Ateşoğlu, Ankara: DoğuBatı Yayınları, 2006, ss. 33-59, s. 49-50.
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gibi temel idealleri kazandırarak kendisinden sonraki tüm düşünsel faaliyeti biçimlen-
diren Reinhold’dur. Ayrıca çağdaş felsefede çokça eleştirilen fundamentalist (kökenci) 
düşünme geleneğinin de modern felsefe içerisinde ilk sistematik savunucusu mezkur 
filozoftur. O, “Kant sonrasında genel ve sistematik bir meta-epistemolojik teori ge-
liştirerek Elementarphilosophie’si ile meta-epistemolojik bir zeminde philosophia 
prima yaratma idealini hayata geçirmiştir.”4 Bu büyük projenin yaratıcısının hayatı 
da düşüncesi gibi tam bir arayış içerisinde geçmiştir.

Reinhold’un İçinde Bulunduğu Felsefi Atmosfer: Panteizm Tartışması

1757 Viyana doğumlu olan Karl Leonard Reinhold, Cizvit papaz okulunda okumuş 
sonra Barnabacıların okullarına geçmiştir. 1780’den sonra Barnaba papazı olarak uzun 
zaman bölge papazı ve felsefe hocası olarak çalışmıştır. Gazetelerde radikal Aydınlanma 
ve dini tolerans ile ilgili kısa yazılar kaleme almış, ardından 1783’te Leipzig’e gitmiş 
ve burada Protestanlığa geçmiştir. Viyana’da dönemin seçkin aydınlanma düşünürleri 
ile tanışmış ve onların etkisi mason olmuş5 ve ömrünün sonuna kadar farmason olarak 
kalmaya devam etmiştir. Entelektüel hayatı çok hareketli olan, sıradan Katoliklikten 
reformcu Protestanlığa,6 materyalizmden ateizme, Leibnizcilikten, Humecu şüpheciliğe 
geçmesine rağmen Aydınlanma ideallerinden asla vazgeçmemiştir.7 Zaten aydınlanma 
despotizminin paradigmatik örneği olan II. Joseph’in Viyanasında doğmuştu ve ömrü 
boyunca II. Joseph’in reformlarını desteklemiştir.8 Aydınlanmanın gerçeği arayan de-
neysel ruhu ile muhtelif düşünce hareketlerine intisap etmiş olmasının yanında, tüm 
felsefi gelişimi de bu böyle fırtınalı bir atmosferde devam etmiştir. Sıkı bir Kantçılıktan 
Kant eleştirmenliğine, kendi felsefesini tamamladıktan sonra vazgeçip Fichteciliğe, çok 
kısa zamanda onun da etkisinde çıkıp Bardili’nin mantıksal realizmine geçiş yapan, 
heyecanlı ve tutkulu bir filozoftur.9 Bu arayışlarla dolu tüm felsefi çabanın ardındaki 

4 Frederick C. Beiser, The Fate of Reason: German Philosophy from Kant to Fichte, Cambridge: Har-
vard University Press, 1987, s. 226.

5 Viyana’da dönemin tanınmış şairi olan Ignaz von Born, aynı zamanda “Zur Wahren Eintracht (Hakiki 
Ahit)” adlı mason locasınında başıydı. Reinhold 1783’te Born’un mason locasına katılmıştır. Mo-
zart’ta aynı locanın üst seviyeli üyelerindendir. Mason localarına katılmak o dönemin aydınlanmacı-
ları arasında önemli bir aidiyet olarak addediliyordu. Bu konu için bkz. Margaret Jacob: The Radical 
Enlightenment, London: Allen and Unwin, 1981.

6 “Protestanlığa geçişinde, Weimar’da tanıştığı J. G. Herder’in tesiri olmuştur.” Tim Mehigan&Barry 
Empson, “Introduction” içinde [Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsvermö-
gens]. Essay on a new theory of the human capacity for representation, K. L. Reinhold; çev. Tim 
Mehigan and Barry Empson, New York: Walter de Gruyter GmbH&Co., 2011, s. xi. 

7 Breazeale, Dan, “Karl Leonhard Reinhold”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2014 
Edition), ed. Edward N. Zalta, URL = http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/karl-reinhold.

8 Terry Pinkard, German Philosophy 1760-1869: The Legacy of Idealism, New York: Cambridge Uni-
versity Press, 2002, s. 96.

9 Breazeale, “Karl Leonhard Reinhold”, s. 4.
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“leitmotiv”; aydınlanma idealinin hayata geçmesi için gerekli gördüğü, aklın güvenli 
bir zeminde tesis edilmesi ve bu temel üzerine tüm sosyal nizama adalet ve huzur 
getirecek bir ahlâk, din ve hukuk düşüncesinin üretilmesidir.10 

Aydınlanmanın akla dayalı ahlâk, hukuk ve sanat anlayışını güçlü temellerle 
hayranlık uyandırıcı bir mimari şekilde tasarlayan filozof Kant’tır. Ancak eleştirel 
felsefenin tanınmasını sağlayan Kant değil Reinhold’dur. Onun Briefe uber die Kan-
tische Philosophie kitabının bir haftada yaptığı etkiyi Kant’ın Prolegomena’sı yıllar 
boyunca yapamamıştır. Öyle ki eleştirel filozofların yazdığı Allgemeine Literatur 
Zeitung Kantçı bir dergiden Reinholdcu bir dergiye dönüşmüştür.11 

Reinhold erken dönemimde Kant ile ilgilenmemiş hatta bir ara Kant’a karşı Her-
der’i savunmuştur. Ama 1785 yılına geldiğince Kant’ı eleştiren bu kişi, bir anda Kant’ın 
has şakirdi hâline gelmiştir. Peki, Reinhold’u böyle tutkulu bir Kantçı yapan neydi?

1785’in kasvetli bir son baharında Reinhold şedit bir entelektüel bir krize girer. 
Gönlü ile aklı çatışır, içerisinde rasyonel inançsızlık ile irrasyonel inanç çatışmaya 
başlar. Bu kişisel bir hezeyan değil, Alman kaderinin içine düştüğü bunalımdır. O 
yıllarda Alman düşüncesi tam da bu yarılmanın pençesine düşmüştü. Bir yanda aydın-
lanma projesinin ışıltısı ve Mendelssohn’un Aydınlanma ile din arasında hiçbir çelişki 
görmeyen naif sentezi, öte yanda Jacobi’nin “salto mortale”si ve rasyonalitenin teme-
line koyduğu iman çekirdeği yer alır. Reinhold felsefenin içine düştüğü sonu gelmez 
savaş alanını (Kampfplazt) dört uzlaşmaz cephe üzerinden anlatır. Almanya’da dört 
grup sanki bir kare oluşturacak şekilde birbirleri ile sürekli mücadele etmektedirler. 
Tanrı’nın bilgisinin imkânı konusunda “deistler” (Mendelssohn, Eberhart, Schwab) 
ve panteistler (Spinozacılar, Lessing, Herder) ittifak içerisindedir, Tanrı’nın bilgisinin 
edinilebileceğini düşünürler. Bunların karşısında Tanrı’nın bilgi nesnesi kılınamaya-
cağını düşünen “supernaturalistler” (Hamann, Jacobi) ve böyle bir bilginin sağlam bir 
zemini olmadığını düşünen “şüpheciler” (Schulze, Platner, Garve) ittifak içerisindedir. 
Ancak doğadan ayrı bir Tanrı’nın varlığı konusunda bu sefer deistler ve supernatu-
alistler hemfikir olup doğa düzeninin dışında yer alan bir Tanrı fikrini savunurken, 
panteistler ve dogmatik şüpheciler işbirliği içerisinde bu fikre saldırırlar. Bu dört köşeli 
savaş alanına akıncı müdahaleler yapan ateist, natüralist, spiritualist yaklaşımlar da 
vardır.12 Ama bu karmaşık savaş alanını temelde iki cepheye indirgeyebiliriz: Rasyo-

10 Reinhold kendi arayışının öyküsünü, Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsver-
mögens eserinde kısaca özetlemektedir. Bu özet için bkz. K. L. Reinhold, Essay on a new theory of 
the human capacity for representation, çev. Tim Mehigan and Barry Empson, New York: Walter de 
Gruyter GmbH&Co. KG, 2011, s. 21-27.

11 Frederick C. Beiser, The Fate of Reason: German Philosophy from Kant to Fichte, Cambridge: Har-
vard University Press 1987, s. 228.

12 K. L. Reinhold, “On what has been Happening with the Kantian Philosophy: Reinhold’s Foreword to 
the Theory of Representation” 1789, K.L. Reinhold, Essay on a new theory of the human capa-
city for representation içinde, çev. Tim Mehigan and Barry Empson, New York: Walter de Gruyter 
GmbH&Co. KG, 2011, ss. 3-27, s. 18.
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nalist taraf aklın Tanrı’yı ispatlayabileceğini iddia etmekteydi (Spinozistler, Lessing, 
Mendelsohn, Eberhart) öte yanda fideist, imancı tarafta Tanrı’nın varlığının ancak 
iman ile anlaşılacağını savunmaktaydı (Haman, Jacobi ve şürekası). Bu iki cephenin 
meydan muharebesi 1785’teki panteizm tartışmasında şahikasına ulaşmıştır. Pietist-
ler, rasyonalistleri çok fazla akla güvenmekle, rasyonalistler, fideistleri çok az akla 
güvenmekle suçluyordu. Esasında, iki cephe de karşı tarafı aklın doğasını yeterince 
anlamamakla suçlamaktaydı.13 

Almanya’daki tüm tartışmaları tam merkezindeki Jacobi, aklın temelsizliğine 
karşı güçlü eleştirileriyle aydınlanmacı ve rasyonalist Alman filozoflarına büyük dar-
be vurmuştur. Wollfçu rasyonalistler ve Lessing, Mendelssohn gibi aydınlanmacılar 
dinin tamamen akılla anlaşılabileceğini, iman ve akıl arasında herhangi bir tenakuz 
olmadığını iddia etmekteydi. Jacobi bu kendinden emin rasyonalizmin temellerine 
saldırmış, bu nedenle irrasyonalist ve fideist olarak görülmüştür ama belki de Franks’ın 
da dediği gibi “Jacobi’ye akla saldıran kişi değil de, aklı rasyonalistlerden kurtaran kişi 
demek daha uygun olur.”14-15 Jacobi şunu gösteriyordu ki her önerme ancak bir koşulla 
doğru olabilir, o koşul ise bir diğerine dayanır ve böylece koşullar sonsuza gitmekte-
dir. Bu sonsuza giden koşullar dizisinin güvensiz toprak kayması devam ederse aklı 
kendi içinde bir çöküşe götürecektir. O nedenle Concerning the Doctrine of Spinoza 
risalesinin kapağına şu mottoyu ekler: “δο μοι που στο”16 Ancak Jacobi müdrikenin 
koşullu çıkarımlarıyla böyle bir güvenli noktanın bulunamayacağına kani olmuş ve 
aklın koşullar dizisinin akla temel sağlayamayacağını söylemiştir.17 Dahası Lessing 
gibi Spinozacı rasyonalistleri monistik, ateistik, nihilistik ve kaderci olmakla suçlar.18 
Eğer Tanrı aşkınsa ve koşullar dizisinin içinde değilse, ilk sebep modal ve zamansal 
olarak asla ilk olamaz. Spinozacılar zat sahibi kişi olan bir Tanrı’ya inanmadıkları için 
deistik de değillerdir.19 Ayrıca Spinozacılar hem fani varlıklar hem de ezeli varlığın 

13 Beiser, The Fate of Reason, s. 233.
14 Paul Franks, “All or Nothing: systematicity and nihilism in Jacobi, Reinhold and Maimon”, The 

Cambridge Companion to German Idealism içinde, ed. Karl Ameriks, Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 2000, ss. 95-116, s. 95.

15 Jacobi kendisini bu konuda şöyle savunur: “Aklın asaletine zarar vermek şöyle dursun, yeni doktrini-
min tek hedefi aklı olabildiğince tâdil etmektir.” Friedrich Heinrich Jacobi, “David Hume on Faith or 
Idealism and Realism: A Dialogue, Preface and also Introduction to the Author’s Collected Philosophi-
cal Works [1815]”, içinde Friedrich Heinrich Jacobi, The Main Philosophical Writings and The Novel 
Allwıll, çev. George di Giovanni, Montreal: McGill-Queen’s University Press, 1994, ss. 537-590, s. 
541.

16 “Söyle bana nerede durayım.” Jacobi, Friedrich Heinrich, “Concerning the Doctrine of Spinoza in 
Letters to Herr Moses Mendelssohn” (1785), Friedrich Heinrich Jacobi, The Main Philosophical Wri-
tings and The Novel Allwıll içinde, çev. George di Giovanni, Montreal: McGill-Queen’s University 
Press, 1994, ss. 171-251.

17 Friedrich Heinrich, a.g.e., s. 213. 
18 Friedrich Heinrich, a.g.e., s. 233.
19 “Önce I knew quite decisively that Lessing did not believe in a cause of things distinct from the world, 

or that Lessing was a Spinozist”, Friedrich Heinrich Jacobi, “Concerning the Doctrine of Spinoza in 
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hareketlerini tözün zorunlu ilişkilerine indirgeyerek iradeyi ve seçme hürriyetini orta-
dan kaldırdıkları için kadercidirler. Jacobi’ye göre tek tutarlı felsefe olan Spinozacılık, 
insanı rüzgârın önündeki yaprak gibi sadece gözlemci yaptığından, failliği elinden 
aldığından dolayı da, insanı eylemekten alıkoyar, bu cihetle de nihilizme sevk eder. 20

Hiçliğin karanlığına giden bu yoldan kurtulmak için Jacobi’nin önerisi şudur: Salto 
mortale: ölümcül [iman] sıçraması.21 Aklın koşullar erozyonundan kurtulmanın tek yolu, 
kendini tehlikeye atan bu sıçrayışı yapmak, aklın hiçliğinden imanla sıçramaktır. Aklın 
geçmek zorunda olduğu bu doğal iman olmadan, bu ana temel (Urgrund) olmadan akıl, 
din ve ahlâk kurtarılamaz. Ona göre, tüm istidlali (çıkarımsal) akıl yürütmeler ikincil 
seviyede yer alır, tüm akli faaliyetin temelinde inanç yer almaktadır.22 

Jacobi’ye göre Kant, aklın sınırlarını göstererek ve aşkın olana dair akıl ile ancak 
sınırlı bilgi edinebileceğini göstererek önemli bir iş başarmıştır. Ancak Kant’ın algıyı 
çok fazla saflaştırdığını (purify) hatta o denli ki, algıyı tamamen akla kurban ettiğini 
düşünmektedir. Tüm bilgiyi tecrübeden başlatan Kant’ın nihayetinde vardığı noktada 
algıyı ortadan kaldırdığını, onu tamamıyla müdrikenin eline bıraktığını iddia etmekte-
dir.23 Jacobi, hocası Hamann gibi,24 Kant’ın duyarlılığın sağladığı algıyı pasifleştirdiğini 
ve aklı çok fazla müdrikenin sınırlarına kapadığını düşünmektedirler. Oysa Jacobi’nin 
organik akıl anlayışında akıl, duyarlılık ve algıdan ayrı bir yeti değil, duyarlılığın 
daha gelişmiş formudur, aralarında doğa farkı değil, derece farkı vardır.25 Bu nedenle 
Jacobi’ye göre, akıl tecrübeden, dolayısıyla inançtan asla ayrılamaz.

Letters to Herr Moses Mendelssohn” (1785), s. 200. 
20 Aslında Jacobi, İslâm düşüncesinde yüzyıllar boyu tartışılan Kaderiyye-Cebriyye ekolleri arasında 

karşıtlık ve daha felsefi seviyede İbn Sina ve Gazali arasındaki mücadeleyi Alman felsefi düşüncesi-
nin gündemine geri getirmiştir. Jacobi’nin eleştirileri Alman İdealizmi için en derin harekete geçirici 
unsurdur ve böyle düşünüldüğünde Alman İdealizmi’nin derin sorunları ile İslâm felsefesinin temel 
meseleleri tam bir tekabüliyet içerisinde görülebilir. 

21 A.g.e, s. 189.
22 “My dear Mendelssohn, we are all born in the faith, and we must remain in the faith, just as we are all 

born in society, and must remain in society. Totum parte prius esse necesse est” (has its ground within 
itself); A.g.e, s. 230. 

23 Friedrich Heinrich Jacobi, “David Hume on Faith or Idealism and Realism: A Dialogue, Preface and 
also Introduction to the Author’s Collected Philosophical Works [1815]”, s. 552. Bu eserinde ayrıca 
Kant’ın “kendinde-şey”inin de bir inanç meselesi olduğunu ve dahası Kant sistemi ile “kendinde-şey” 
fikrinin tutarsızlıklara sürüklediğine işaret etmiştir. 

24 Hamann, Kant’ı aklı tecrübeden soyutlayarak saflaştırmaya çalıştığını yazmıştır. Kısa, gizemli ve 
alaycı makalesinde Kant’ın aklı öncelikle, inanç, gelenek ve adetlerden soyutladığı, ardından algıdan 
kopardığı ve en önemlisi dilin akıl üzerindeki etkisini görmediği için Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi’ni 
purism (saflaştırmacılık) diye nitelendirerek eleştirir. Kant’ın akıl ile duyarlığı ayrı yetiler olarak ele 
alışını hypostasis olarak görür. Bkz. Hamann, “Metacritique on the Purism of Reason”, içinde Ha-
mann, Writings on Philosophy and Language, ed. Kenneth Haynes, New York: Cambridge University 
Press, 2007, ss. 205-218.

25 George di Giovanni, “Friedrich Heinrich Jacobi”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 
2014 Edition), ed. Edward N. Zalta, URL = http://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/friedri-
ch-jacobi/, s. 11.
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Akıl ve inanç üzerine tartışma 18. yüzyılın sonralarında Alman düşünce dünyasını 
iki cephe bölmüştü: Bir yanda; Wolffçu rasyonalizm ile Lessing ve Mendelssohn’un 
rasyonalist, aydınlanmacı, dini akla uyduran felsefeleri, öbür yanda; Hamann ve Ja-
cobi’nin aklı dinamitleyen ve onu iman karşısında diz çöktüren güçlü eleştirileri yer 
almaktaydı. Reinhold, tartışan iki fraksiyonun sloganlarını şöyle özetler: “[bir tarafa 
göre] Tanrı’yı bilmek (marifetullah) sadece akılla mümkündür ve [diğer tarafa göre] 
Akılla Tanrı’yı bilmek imkânsızdır.”26 

Panteizm Tartışmasının Çözümü: Reinhold’un Kant’ı Keşfetmesi

Reinhold, Königsberg’deki sessiz bir filozofun bu savaşa son verecek icadı ger-
çekleştirdiğini keşfetmiştir. Pratik aklın eleştirisindeki inanç; hem Tanrı’ya iman, 
ölümsüzlük ve inayet için, rasyonalist teoloji gibi dogmatik ilkelere dayanmayan yeni 
bir rasyonel meşruiyet zemini sağlayarak aklı tatmin etmekte, hem de Kant’ın bu pra-
tik imanı dini inancı ahlâk yasasının güvencesi altına alarak ve ahlâk yasası da aklın 
bir zorunluluğu hâline getirerek gönlün de ihtiyacını karşılamaktaydı. Gönlü ve aklı 
tatmin ederek şüpheleri bertaraf eden bu kitap Kritik der Reinen Vernunft idi. Çağdaş 
şüphelere deva olacak kitap Reinhold’a göre, das Evangelium der reinen Vernunft 
(Saf Aklın İncili) idi.27

Reinhold bundan sonra çok okunan meşhur Der Teutsche Merkur dergisine yazılar 
yazarak Kant felsefesini anlatmıştır. 1785 yılında başlayan bu neşriyat dizisi 1786’da 
Briefe über die Kantische Philosophie adıyla basılır ve büyük bir okuyucu kitlesine 
ulaşır. Kant felsefesini Almanya düşünce dünyasına tanıtan bu eserde Reinhold’un 
amacı sistematik bir şekilde tanıtlama ve ispat yapmak değil, sadece Kant felsefesini 
tanıtmak ve akıl-iman sorununa bir çözüm olarak sunmaktır. Kant felsefesinde uzun 
tartışmalara konu olan transendental tam algı, kategorilerin dedüksiyonu, şematizm 
gibi birçok netameli meseleye neredeyse hiç değinmemektedir. Asıl amacı Kritik’in 
sonuçlarından bahsetmektir, bu eserin felsefe, teoloji ve etik açısından nasıl şifa olaca-
ğını müjdelemektir. Esas soru şuydu: Akıl; Tanrı’ya, inayete ve ölümsüzlüğe inanmayı 
meşrulaştırabilir mi? Reinhold’a göre Kant’ın cevabı olumluydu. 

Tanrı’nın varlığı inancı gereksiz kılacak kesin bir burhan yoluyla bilinebilir mi? 
Eğer Tanrı’nın varlığı bilinebilirse akıl tarafından meşrulaştırılmayan bir inanç var ola-
bilir mi? Birinci soruya rasyonalistler ikinci soruya fideistler olumlu cevap verir. Ama 
eleştirel felsefe ikisine de olumsuz cevap vererek orta yolu tutar.28 Rasyonalistlere karşı 

26 K. L. Reinhold, Letters on the Kantian Philosophy, ed. Karl Ameriks, çev. James Hebbeler, Cambrid-
ge: Cambridge University Press, 2005, s. 12. 

27 Karl Leonard Reinhold, Letters on the Kantian Philosophy, s. 49.
28 Reinhold, a.g.e., s. 21. 



170 V. Metin Demir

eleştirel felsefe şöyle der: Saf aklın teorik sınırları içerisinde Tanrı’yı ispatlayamazsın; 
inanç taraftarlarına da şöyle der: İman ve hisleriniz değil, sadece pratik akıl Tanrı’ya 
iman etmeye izin verir. Bu çözüm iki tarafında temelsiz ön yargılarını berhava eder.29 
Jacobi ile Mendelssohn kavgasına rasyonel iman teorik akıl üzerinden değil, ahlâk 
yasası bağlamında pratik akıl üzerinden mümkündür diyerek son verir.30 Reinhold’da 
post-Kantçı yapan şey, onun Kant’ı Jacobi’nin açtığı problemler çerçevesinde okuması 
ve Jacobi’ye cevap olarak, akıl ve imanı bağlayacak güvenli bir sabit noktayı Kant’ta 
bulduğunu iddia etmesidir.31 Panteizm tartışması üzerine gelen Briefe hızla popülerlik 
kazanır ve Reinhold’ta amaçlarına ulaşmış olur: Eleştirel felsefesinin kamusallaşması, 
aklın ışığının popülerleşmesi, Aydınlanmanın yayılması. 

Reinhold birinci mektubunda, akıl-iman meselesinde bu güne kadar evrensel 
geçerli bir çözüm bulunamadığına, çağın ruhunun dine karşı tarih boyunca görülme-
miş şüpheler ürettiğine ve bu durum karşısında eleştiri süzgecinden geçmiş, evrensel 
geçerli ve bilimsel bir imanın bulunması gerektiğine dikkat çeker. “Tanrı’nın Varlığı 
meselesinde Kant Felsefesinin Sonuçları” başlıklı ikinci mektubunda Kant’ın Jaco-
bi’ye katılarak aklın sınırlandırdığını ama Jacobi’nin aksine imanı kişisel tecrübede 
değil, evrensel geçerli ve zorunlu aklın yasasında temellendirdiğini söyler. “Bu yeni 
sistemde akıl mağrur (presumptuous) olmayı bırakır, inanç ise kör kalmaya son verir” 
der.32Ahlâk ve dinin zorunlu bağı konusunda Saf Aklın Eleştirisi’nin sonuçlarını ele 
aldığı üçüncü mektubunda Reinhold, Kant’ın sadece Tanrı’ya imanı güvence altına 
almakla kalmadığını, aynı zamanda ahlâk ve dini de zorunlu olarak birbirine bağla-
yarak temeli de sağladığını iddia eder. Reinhold’a göre yaşadığı çağda ahlâkı dinden 
bağımsız düşünme ve ikisinin bağının kopması tehlikesi mevcuttur. Ona göre İsa, ahlâk 
ve dini gönülde birleştirmiş, Kant ise ahlâk ve dini akılda birleştirmiştir. İsa ve Kant’ın 
ortak demokratik yönelimi “tüm dünya vatandaşlarına” kurtuluş vaadi vermesidir.33 
İsa’nın 1800 yıl önce gönül ile yaptığını Kant akıl ile gerçekleştirir. “Hıristiyanlığın 
kendi tarzında ahlâka yaptığı şeyi, felsefe de kendi tarzında dine yapmışsa, Hıristi-
yanlığın gönül yoluyla dinden ahlâka geçmesi gibi, felsefe de akıl yoluyla ahlâktan 
dine dönecektir”34 der Reinhold. Hristiyanlığı “saf gönlün dini” olarak adlandırırken, 
Kant felsefesini “saf aklın İncili”35 olarak tanımlar. Dördüncü mektubunda metafizik 
tarihinde Tanrı’nın ispatında kullanılan sağduyu delillerini ve rasyonel ispat yöntem-
lerini tartışarak, bu güne kadar güvenilir bir yöntem geliştirilemediğini tekrar gösterir. 

29 Beiser, The Fate of Reason, s. 235.
30 Kant Pratik Aklın Eleştirisi’nin “Saf Aklın Diyalektiği” başlığı taşıyan kesimin V. Bölümü’nde Tan-

rı’nın pratik aklın bir koyutu (postülası) olduğunu söyler. Tanrı’ya teorik akıl üzerinden değil, ahlâk 
yasası ile bağlantılı “en yüksek iyi” fikri üzerinden ulaşır.

31 Franks, Paul, “All or Nothing: systematicity and nihilism in Jacobi, Reinhold and Maimon”, s. 102. 
32 Karl Leonard Reinhold, Letters on the Kantian Philosophy, s. 22.
33 Reinhold, a.g.e., s. 34. 
34 Reinhold, a.g.e., s. 34.
35 Reinhold, a.g.e., s. 49.
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Beşinci mektubunda dini kültürün gelişim tarihi boyunca ceza ve ödül anlayışlarına 
kısaca gözden geçirdikten sonra, ödül ve ceza için ahlâklı olmak ile ahlâk yasasının 
pratik kullanımı için bir ödül beklentisi içerisinde olmayı birbirinden ayırır. Birincisi 
ödül almak için iyi olmayı önerirken, ikincisi sadece iyi olmaya çalışırsan ödül bek-
lentisine girebilirsin ilkesini önerir. Altıncı ve Yedinci mektuplarında, öbür dünyada 
yaşamın varlığına dair mevcut metafizik argümanların tamamının bedenden ayrılabilen, 
saf, düşünen bir cevherin var olduğu fikrine dayandıklarını tespit eder. Rasyonel psi-
kolojinin düşünen, tözsel ve basit ruh anlayışını Kant’ın nasıl çürüttüğünü göstererek 
rasyonel psikolojinin varsayımlarına dayanmayan akla dayalı, eleştirel bir ahlâk ve 
iman fikrine Kant felsefesi ile ulaşabileceğimizi gösterir. 36

Kant 28 Aralık 1787’de Reinhold’a yazdığı mektupta Reinhold’a teşekkür eder, 
onu teşvik eder ve destekler. Briefe’yi “güzel” ve “harika”, “anlaşılırlık ve letafet 
kombinasyonu açışından aşılmaz” bir eser olarak taltif etmiştir:

Mümtaz ve nazik beyefendi, güzel mektuplarınızı okumuş bulunmaktayım. Bu mektup-
larla benim felsefemi onurlandırdınız. Letafet ve anlaşılırlığın birleştiği kıyas götürmez 
derecedeki bu güzel metinler, alanında büyük bir etki yaratma konusunda da hiç geri kal-
madılar. Deutscher Merkur’deki yazılara olan şükran hislerimi giderek artan bir arzu ile 
ifade etmek isterdim ama en azından kısaca belirtmek isterim ki, fikirleriniz tam anlamıyla 
benim düşüncelerim ile uyumlu ve düşüncelerimi basitleştirmede göstermiş olduğunuz 
maharetten ötürü size minnettarım.37 

Bu mektuplar üzerine Reinhold Kant’ın resmi şârihi olur. Reinhold, Briefe sa-
yesinde Jena’da profesör olur ve Jena Üniversitesi Almanya’da Kantçılığın merkezi 
hâline gelir. Reinhold 1788 yılında Jena’da profesörlük görevini alır ve 1794’te ka-
dar bölüm başkanlığını sürdürür ve daha sonra görevi Fichte’ye devreder. Jena’daki 
dersleri muazzam bir ilgiyi celbeder. Derslerini içinde Novalis, Hölderlin, Hegel’in 
yakın dostu Niethammer’in de olduğu yaklaşık 600 kişilik dev bir öğrenci kitlesi takip 
eder.38 Bu yıllar Reinhold’a büyük bir ün ve tüm Alman idealist ve romantik gençliği 
arasında itibar kazandıracaktır. 

Karl Ameriks’e göre Reinhold’un Kant’ı sunumunda dört esas özellik dikkat çeker: 
Bunlar; kamusallık ve popülerlik, profesyonellik, bağlaşıklık ve son olarak otonomidir. 
Felsefe “popüler” olmalı, halka sirayet etmelidir, Reinhold Kant felsefesini herkesin 
anlayıp kabul edebileceğine inanır. Bu felsefe skolastik akıl sahibi varlıklar için zımnen 
geçerli ama ancak ilim sahiplerinin anlayabileceği ispatlar değil, tüm halkı aydınlatacak, 
herkesin benimseyeceği prensiplerdir. Bu anlamda Rousseaucu bir kavrayışa sahiptir. 
Aynı zamanda bu tavır, Alman Lutherci ruhunun Roma Katolikliğine isyanına da denk 

36 Reinhold, a.g.e., s. 81,  97.
37 Kant to Reinhold, December 28, 1787, Correspondence/Immanuel Kant, ed. Arnulf Zwieg Cambrid-

ge: Cambridge University Press, 1999, s. 271.
38 Dieter Heinrich, Betweeen Kant and Hegel: Lectures on German Idealism, ed. David S. Pacini, Camb-

ridge: Harvard University Press, 2003, s. 123.
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düşer. Böyle olmakla birlikte Kant felsefesi basitçe popüler değil, aynı zamanda sağlam 
çıkarımlara dayanan ve ispatlanabilir, rasyonel ve kesinlikle bilimsel, “profesyonel” bir 
sistemdir. “Bağlaşıklık” (bounded) ile kastettiği ise, tüm Kant felsefesinin sistematik 
formundan dolayı bilgi iddialarını apriori formlara dayandırması ve onlarla mukayyet 
kılmasıdır. “Otonomi” ile teorik alanda ispatlanamayan Tanrı’nın ancak pratik alanda 
zorunluluğunun mümkün olduğunu, böylece hem geleneksel kurumsal dinden bağım-
sızlaşma hem de insanın rasyonel olarak kendi koyduğu yasaya bağlı olduğu ahlâk 
yasasının zorunluluğu olarak Tanrı fikrini kasteder. Yani Reinhold, Kant felsefesini; 
açık, anlaşılabilir, basit, bilimsel, rasyonalite ile mukayyet ve hem otonomiye hem 
imana yer açan bir sistem olarak sunar.39 

Yorumdan İnşaya: Temsil Kavramı ve Temel Felsefe

Briefe’de Reinhold Kant’ın resmi şârihi olmaktan memnundur. Ama sık sık zihinsel 
durumunu değiştirerek Reinhold 1787’de Kant’ın takipçisi değil onun üretken bir yeniden 
yorumcusu olması gerektiğini düşünür. Asıl dönüşümü Kant’ın ne dediği ile değil, ne 
demek istediği ile uğraşmaya başladığında gerçekleşir.40 Reinhold’un ifadesiyle Saf Aklın 
Eleştirisi’nin lafzı ile manasını (letter and spirit) ayırmaya başlayınca kendi yolunu çizer.41

Reinhold’a göre Kant felsefesi tamamlanmış ve kendi üzerine yeterince düşüne-
memiştir. Kant felsefesi her yetinin ayrıca temellendirildiği, fakat bütünsel bir sisteme 
ulaşamayan ve bazı dogmatik önyargıları barındıran eksik bir sistemdir. Bu felsefeyi 
temellerine oturtacak sistematik ve kesin bir bilim olarak Elementar (Temel) felsefeye 
ihtiyaç vardır. Dahası Aydınlanma ancak bu yoldan kurtarılabilir. İlkin aydınlanmayı 
yaymak, yani aklın ilkelerini uygulama derdinde olan Reinhold, süreç içerisinde 
Aydınlanmanın sorunlarıyla yüzleşmiş ve aklı basitçe uygulamak yerine onu yeniden 
keşfetmenin zorunluluğunu idrak etmiştir. Aufklarung’u çöküşten kurtarmanın yolu 
ahlâka, dine ve devlete güçlü bir temel teşkil edecek kesin ve şüpheden arınmış ilkeleri 
belirlemektir. Bunu açıkça şöyle ilan eder:

Bu dünyadaki görev ve haklarımız, öbür dünyaya dair beklentilerimiz, yani insanın en yüce 
ilgileri şu soruya bağlı: Bilginin ve bilginin ilkelerinin evrensel geçerli [allgemeingeltend] 
zemini nasıl mümkündür?42 

39 Karl Ameriks, Kant and The Fate of Autonomy: Problems in the Appropriation of the Critical Philo-
sophy, Cambridge: Cambridge University Press, 2001, s. 97.

40 Terry Pinkard, German Philosophy 1760-1869: The Legacy of Idealism, s. 98.
41 K. L. Reinhold, “The Foundation of Philosophical Knowledge, Together with some comments concer-

ning the Theory of the Faculty of Representation”, 1791, Between Kant and Hegel: Texts in the Deve-
lopment of Post-Kantian Idealism içinde, çev. Georgedi Giovanni ve H. S. Harris, Hackett Publishing 
Company, Inc. Revisitied Edition, 2000, ss. 52-103, s. 64.

42 K.L. Reinhold, Essay on a new theory of the human capacity for representation, çev. Tim Mehigan and 
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 Bu ise Elementarphilosophie’nin görevidir, eleştirel felsefeyi daha sistematik, 
iyi temellendirilmiş ve evrensel geçerli (entelektüeller arasında ilmi bir zemin olarak 
evrensel geçerli “evrensel olarak geçerli” [allgemeingültig] bir temel değil, tüm halkı 
bağlayacak, herkesin benimseyeceği “evrensel olarak kabul edilebilir” [allgemein-
geltend] bir temel bulmak esas görevdir.43 Kant için bilginin inşası için kategorilerin 
objektif geçerliliği (gültigkeit) gösterilmesi gerekiyordu.44 Oysa Reinhold, sadece 
bilimsel bir geçerlilik değil, her düşünen insanın doğrudan benimseyeceği temel 
ilkelerin peşine düşmüştü. 

Reinhold’a göre Kant felsefesinin bu denli tartışmaya yol açması ve usta fel-
sefeciler tarafından bile anlaşılamaması sadece bir eksiklikten kaynaklanmıyordu. 
Herkes Kant’ı farklı anlamaktaydı. Kimi filozoflar onu skolastik bir uğraş içerisinde 
görüyor (scholastic hair-splitting), birçok aydın kişi gereksiz neolojizmler yaptığını 
düşünüyor, kimileri lanetli bir bilinmezciliğin eline düştüğünü, bir kısmı yeni bir 
idealizm ürettiğini ya da her şeyi darmadağın ettiğini (alles Zermalmend) düşünü-
yorlardı. Reinhold’a göre bu anlaşılamama durumu esasında Kant’ın sisteminin de 
payı vardır. Zira her türlü eklektik sistemde böyle anlaşılamama sorunları ortaya 
çıkacaktır.45 Reinhold’a göre kritik felsefeyi muhasara eden sorunların temelinde özel 
bir kavram vardır: Temsil (Vorstellung) kavramı.46 Kant bu kavramı açıkça tanımla-
mamıştır ama neredeyse kitabının her sayfasında kullanmıştır. Kant’a göre düşünmek 
temsilleri birleştirmek suretiyle yapılır ve hüküm (urteil) temsillerin bilinçte birleş-
tirilmesidir. Görü (anschauung) tezahürün temsilidir (vorstellung von Erscheinung). 
Bilgi için zorunlu olan yargı ise, görünün temsilinin temsilidir.47 Zira kavram nesne 
(gegenstand) ile doğrudan doğruya bağlanmaz, nesnenin görüde temsili ile bağlanır. 
Nesnenin temsilinin muhayyile yardımı ile birlikte kavramda yeniden temsili bilgiyi 

Barry Empson, New York: Walter de Gruyter GmbH&Co. KG, 2011, s. 29, 62.
43 Breazeale, Dan, “Karl Leonhard Reinhold”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, s. 4. 
44 “apriori objektive gültigkeit”, Immanuel Kant, Arı Usun Eleştirisi 1781/1787, çev. Aziz Yardımlı, 3. 

Baskı, İstanbul: İdea Yayınevi, 2010, A 112, s. 158.
45 K. L. Reinhold, Essay on a new theory of the human capacity for representation, trans. by. Tim Mehi-

gan and Barry Empson, New York: Walter de Gruyter GmbH&Co. KG, 2011, s. 9.
46 Burada “die Vorstellung” kelimesinin çevirisi olarak temsil kelimesi kullanıldı. Tasarım, tezahür, ta-

savvur, tahayyül kavramları yerine temsil kavramı tercih edildi. Tasarım kavramı tasarlamak gibi zi-
hinsel bir eyleme işaret ettiğinden duyarlılıkta ortaya çıkan alıcılığın pasif sentezini açıklayamaz. 
Tahayyül kavramı ise ancak imgelem yetisinin devreye girmesinden sonra kullanılabilir. Tasavvur 
kelimesinin kökeninde suret kelimesi vardır. Yine bu kelime Kant’ın “Bild” kavramına denk düşer ki, 
ancak imgelemin yeniden üretiminden sonra kullanıma uygun olabilir. Bu saiklerle, her ne kadar en 
ideal karşılık olduğu iddia edilmese de bu metinde “die Vorstellung” kavramının karşılığı olarak temsil 
kelimesinin tercih edilmesi uygun görüldü. 

47 Das Urteil ist also die mittelbare Erkenntnis eines Gegenstandes, mithin die Vorstellung einer Vorstel-
lung deselben. Yargı öyleyse bir nesnenin dolaylı bilgisi ve bu yüzden nesnenin temsilinin temsilidir. 
Immanuel Kant, Arı Usun Eleştirisi 1781/1787, çev. Aziz Yardımlı, 3. Baskı, İstanbul: İdea Yayınevi, 
2010, A 69 B 94, s. 120.
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veren yargıya götürür.48 Öyleyse temsil sistemin temel kavramıdır. Çünkü öncelikle 
Verstand’ın kavramı, Vernunft’un ideaları ve duyarlılığın Anschauung’u gibi farklı 
yetilerin ortak cinsidir. Eğer eleştirel felsefede bilginin koşulları analiz edilecekse 
temsil kavramına dayanılmak zorundadır. O hâlde tüm tartışmalar temsil kavramının 
analizi sorunundan geçmek zorundadır. 1789’da basılan Versuch einer neuen Theorie 
des menschlichen Vorstellungsvermögens (İnsani temsil yetisi üzerine yeni bir teori 
denemesi) başlıklı eser Eleştiri’nin üzerine dayandığı, varsaydığı ama hiçbir zaman 
tanımlamadığı bu temsil kavramının analizini ortaya koyacak yeni bir temsil teorisi 
geliştirmeyi amaçlar. Reinhold’a göre Kant bilgi yetisine (Erkenntnissvermögen) 
ve kognitif kapasiteye odaklanmıştır. Bu yetinin mahiyetini inceleyerek daha önce 
hiç elde edilmemiş açılımlar kazandırmıştır felsefeye. Çünkü insanın bilme yetisi 
bir yönüyle tecrübeden bağımsız bir verili (innate) hakikat iken (rasyonalizm), öte 
yandan bilme yetisi sadece tecrübi alanlar sınırlıdır (empirizm). Kant felsefi bilginin 
temellerini tek tarafı bir şekilde Leibniz gibi akılda var olan apaçık kavramlardan ya 
da Locke gibi sadece duyumlardan üretmemiş, insan aklın mündemiç olan kavramlar 
ile tecrübeden gelenleri ayırmış ancak ikisinin de zorunlu birlikteliğini ortaya koymuş-
tur.49 Böylece Hume’un bize göstermiş olduğu gibi “1. gerçek bir nesnenin temsilinin 
duyulardan edinilmiş olması gerekliliği, 2. Locke’un öğrettiği temsilin gerçekliğinin 
temsillere dayanması gerektiği ve 3. Leibniz’in gösterdiği aklın (innate) doğasından 
kaynaklanan zorunluluk ve evrensellik şartları Kant felsefesi tarafından karşılanmış 
olmaktadır. Kant sisteminin temeline “mümkün deneyimin nesnelerinin bilimi yoluyla 
metafiziği” koymuştur.50 Kant bilme yetisinin analizi ile modern felsefedeki birçok 
çözümsüz soruna cevap üretmeyi başarmıştır. Ancak yukarıda da izah edildiği gibi, 
görü, müdrike ve akıl olmak üzere üç bilgi yetisi de doğrudan temsil kavramı üzerine 
dayanır. O nedenle Reinhold kendisine bu temel, esas kavramı herkesin kabul edebi-
leceği açıklıkta araştırmayı görev olarak belirler. Versuch adlı eserinde yazar sadece 
(saf) temsilin kendisini inceleyeceğini belirtir.51 Beisier’e göre, her ne kadar bu kitap, 
Reinhold’un felsefesinin resmi son hâli olmasa da ve meşhur “bilinç ilkesi”ni (Satz der 
Bewusstsein) içermese de Versuch Reinhold’un en önemli eseridir. Reinhold sistem 
felsefesinin ilk eserini Beytrage zur Berichtigung der bisherigen Missverstandnisse 
der Philosophen (1790), geliştirmişse de bu Versuch’un sonuçlarının gözden geçirilmiş 
halidir. Beytrage Reinhold’un temsil konusundaki esas eseridir.52 

Temsil kavramının analizi üzerine dayanan ve Kant felsefesine sağlam bir zemin 

48 Erdal Yılmaz, “Kant’ın Teorik ve Pratik Felsefesinde Hüküm ve Nedensellik”, Divan Dergisi, c. 17, 
S. 32, 2012, ss. 97-127, s. 107. 

49 K. L. Reinhold, “The Foundation of Philosophical Knowledge, Together with some comments concer-
ning the Theory of the Faculty of Representation”, 1791, Between Kant and Hegel: Texts in the Deve-
lopment of Post-Kantian Idealism içinde, ss. 52-103, s. 62.

50 Reinhold, a.g.e, s. 65, 66.
51 K. L. Reinhold, Essay on a new theory of the human capacity for representation, s. 26.
52 Beiser, The Fate of Reason, s. 244.
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hazırlayan Reinhold’un Elementarphilosophie’si etkisi 1789 ile 1794 arasında kısa bir 
süre içerisinde nihayete erer. Elementarphilosophie projesinin diğer eserleri, Ueber das 
Fundament des philosophischen Wissens (Felsefi Bilginin Temelleri Üzerine 1791), 
Briefe’nin ikinci cildi (1792), Beytrage’nin ikinci cildi (1794). Bunlar içerisinde Ue-
ber das Fundament des philosophischen Wissens elementer felsefesinin manifestosu 
niteliğindedir.53 

1789’daki Versuch’ta Kant ile ilgili bazı eleştiriler yer alsa da, Beytrage’de Kant 
geniş çaplı eleştirilir ve 1791’deki Fundament’te açıkça Kant felsefesinin yetersizli-
ğinden ve Elementarphilosophie’nin faziletinden bahsedilir. 

Profesör Reinhold’un tüm Kant eleştirileri iki temel nokta üzerinde şekillenir: 
Birincisi Kant kendi bilim (Wissenschaft) idealini gerçekleştirememiştir, çünkü bilim 
demek sistem demektir, ancak Kant’ın sistemi tek bir ilkeden hareketle ve her şeyin bu 
ilkeden çıkarıldığı bir sistem değil, farklı dedüksiyonların rastgele kullanıldığı dağınık, 
rapsodik bir yapıdır. Böyle bir sistemde tüm felsefi bilgi temellendirilemez, sistematik 
ve bilimsel değildir. Ancak Elementarphilosophie gösteriyor ki, tüm Kant felsefesinin 
temel unsuru temsil kavramıdır. “Zaman ve mekân, on iki kategori ve üç idea esas itibari 
ile sadece temsilden başka bir şey değildir… Kritik farklı türdeki temsil biçimleri ile 
ilgilenmiş ancak temsilin ne olduğundan hiç bahsetmemiştir, ancak nasıl ki ‘kadın’, 
‘erkek’ gibi cinsiyet kavramlarından bunların daha üst cinsi olan ‘insanlık’ kavramını 
çıkaramıyorsak, aynı şekilde de farklı türlerdeki temsillerin izahından temsilin kendi-
sinin ne olduğunu çıkaramayız.”54 İkincisi ise Kant, kendi kritik olma idealine sadık 
kalmamıştır. Zira sistemini hiç tanımlamadığı temsil kavramı üzerine kurmuştur ama 
temsil kavramının mahiyetini dogmatik bir şekilde kabul edilmiştir. Görülüyor ki, iyi 
bir Kant okuyucusu olan Reinhold’un Kant eleştirileri Kant felsefesinin içerisinden 
geliştirilen içkin eleştirilerdir. 

Kant’ın sistemi, unsurların apriori dedüksiyonu ile içerisinde belirlendiği bir 
yapıyı varsayan sentetik bir bütünlük değil, parçalardan başlayarak rastgele indük-
siyonlarla bütün ideasını ulaşan analitik bir yapı olduğundan sistematik ve bilimsel 
değildir.55 Kant’ın sistemi bir bütünlük arayışı olmadan farklı yetilerinde araştırma 
yapan sistemsiz bir felsefedir. Dahası bu farklı yetilerin nasıl ortak bir zemine sahip 
olduğu sorusunun da üzerini örtmüştür. Kant felsefesi sorunlu tecrübe kavrayışı ile, 
müdrike ve duyarlık arasındaki dualizmi ile, akla yabancı olarak koyduğu “ding-an-
sich” ile, “çoklunun birleştirilmesinde bir işleve sahip olan (nesneyi) bildiğini bilen 
ama kendisini bilmeyen Ben”56 kavramı ile eleştirilmeyi hak eder. Ayrıca Kant felsefesi 
tecrübenin ötesinde kendinde şeyin bilinemez olduğunda ısrar ederek bir Wolffçu’yu 

53 Beiser, The Fate of Reason, s. 239.
54 K. L. Reinhold, “The Foundation of Philosophical Knowledge”, s. 68, 69.
55 Beiser, The Fate of Reason, s. 241.
56 Mehmet Günenç, “Modernizmde Ben ve İdealizm”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergi-

si, S. 22, Ekim 2012, s. 203-222, 207.
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çürütemez bile. Çünkü transandantal estetik ve analitik mümkün tecrübenin sınırla-
rında kendinden şeyin bilinemeyeceğini söyler ama aynı sınırlama akıl (Vernunft) için 
geçerli değildir. Böylece bir Wolffçu, çok rahat akıl idesinin mümkün tecrübede zaten 
temsil edilemeyeceğini kabul eder. 

Reinhold’un Kant’ın ötesine geçen temel vurgusu eleştiri felsefesinin meta-kritik 
bir zeminde yeniden inşa edilmesi gereğidir. Ona göre Kant sistemi tamamlanmamış 
ve kendi üzerine düşünmemiştir. Eğer böyle bir metakritik bir zeminin bilincinde 
olunmazsa tüm teorinin üzerine bina edildiği hakikatin garantisi olmaz. Eski metafi-
zikçilerin dogmatik tarzı ile devam etmek zorunda kalırız. 

Şu hâlde Reinhold için yöntem; tüm önvarsayımları paranteze almak ve tek bir 
apaçık ilk ilke ile başlamak olacaktır. Eleştiri felsefesinin; kendinde şeyin biline-
mezliği, on iki kategori, duyarlılık ve müdrike ayrımı vs. gibi tüm önyargıları tek 
bir geçerli ilkeden türetilerek temellendirilmelidir. Öyleyse Kritik’te vaat edilen şey 
Elementarphilosophie de nihayetine ulaşır.57 Kant sistemi kendisinin de ifade ettiği 
gibi bilim için bir propaedeutik’tir, oysa Elementarphilosophie tüm bilginin temellerini 
ve açıklamasını veren gerçek bilimdir. Kant’ın Kritiği, bu gerçek bilimin malzemesini 
verir ama fikri ve formu Reinhold’a aittir.58

O hâlde temel ilke (Grundsatz) 1. temel olmalı, tüm diğer önermeler için gerek 
ve yeter sebep olmalı, 2. kesin ve kendisi açık olmalı, izaha muhtaç olmamalı, 3. en 
yüksek genellikte olmalı (Allgemeingeltend), 4. apaçık ve doğrudan (immediate) 
hakikat olmalıdır. Bu nedenle kendisi tüm kanıtlamaların zemini olan ama kanıtlana-
mayan, herkes tarafından kabul edilecek dolaysız (immadiate) bir şey olmalıdır, yani 
bir kavram, tanım ya da formül olamaz. 

Tüm gerçekliğin dayandığı ilk, apaçık ilk ilkeyi bulmayan çalışan Reinhold, böyle 
yapmakla eleştiri öncesine, Descartes yöntemine geri dönmüş olmuyor mu? Birincisi 
Descartes Kartezyen felsefeyi epistemolojik bir kesinlik arayışı olarak araştırırken, 
Reinhold meta-epistemolojik bir metodun peşindedir. İkincisi Reinhold kesin bir baş-
langıcın değil, zaten işleyen aklın temelini bulma niyetindedir. Üçüncüsü ise aradığı 
epistemolojik kesinlik değil, aydınlanmacı karakteriyle akla duyduğu güvenden dolayı, 
aklı yeniden keşfetmek, evrensel kesinlik değil (Allgemeingültig) değil, evrensel kabul 
edilebilirlik (Allgemeingeltend) bulma peşindedir. Yine bu aydınlanmacı damardan 
dolayı Reinhold bu ilkesi epistemolojik güven için değil, tüm aydınlanma projesinin 
selameti için aramaktadır. Eğer bu zemin yoksa, etik, din ve ahlâk çökecek, ödev ve 
hakların rasyonel izahı verilemeyecektir.59 Dördüncüsü ve en önemlisi, eleştiri gelene-
ğinden ayrılmaz Reinhold, ona içkin eleştiri yönelterek onu derinleştirme derdindedir. 
Esasında bu Kartezyen felsefeye dönüş değil, Husserl’in müjdesidir. Erkentniss Problem 

57 Beiser, The Fate of Reason, s. 243.
58 K. L. Reinhold, “The Foundation of Philosophical Knowledge”, s. 68.
59 Breazeale, “Karl Leonhard Reinhold”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, s. 5.
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eserinin 3. cildinde Ernst Cassirer de Reinhold’u modern fenomenolojinin kurucusu 
olarak görür. Zaten kesin bir bilim olarak felsefe (philosophie als strenge wissenschaft) 
ideali Reinhold’un idealidir. Reinhold’un geliştirmeye çalıştığı bilinç fenomenolojisi, 
yeni bir temsil teorisi ile her tür bilme ediminde “-nın temsili” olduğunu, bu bilincin 
içsel temsilinin tasvirini yapmak gerekliliğine dikkat çeker. Kant felsefesinin tüm 
önyargılarını paranteze alarak, bilince görüneni kesin bir şekilde tasvir etmeye çalı-
şır. Bilginin imkân koşulları ile değil, genelde bilincin imkân koşulunu araştırır. Yani 
Elementarphilosopie öncelikle bir bilinç teorisi, ikincil olarak bilgi teorisidir. Bilincin 
olduğu haliyle inceleyen bu felsefe epistemolojiye karşı fenomenolojinin itirazıdır. 

Bilincin olduğu hâliyle incelenmesi zorunlu olarak temsil yetisini düşünmeyi 
gerektirdiğinden Reinhold’un araştırma alanı temsil yetisidir (Vorstellungsvermogen). 
Temsil yetisi özneyi ve nesneyi bile önceler, zira obje var olmasa da bir temsil olabilir 
ve bir temsil farklı öznelere de ait olabilir. O hâlde temsil, özneyi ve nesneyi önceler, 
hatta özne ve nesne temsil vesilesiyle açığa çıkar. Bu nokta bizi Beytrage’nin 61. 
sayfasına ve Reinhold’un meşhur bilinç ilkesine (der Satz des Bewusstsein) götürür: 
“Bilincin içinde temsil, özne tarafından, özne ve nesne olarak ayrılır ve ikisi ilişkilen-
dirilir (Im Bewußtsein wird die Vorstellung durch das Subjekt vom Subjekt und Objekt 
unterschieden und auf beide bezogen).

Bu karmaşık cümlede öncelik bilince verilmiş, ardından özneye verilmiştir. Temsil 
bilinçte gerçekleşir ve özne nesne ayrımını sağlayan bilinçteki temsildir. Ama özne 
ve nesne ayrımı da özne tarafından temsil ile yapılır. Burada iki önemli sıfattan birisi 
ilişkilendirmektir (beziehen). Her temsilin ait olduğu bir özne vardır ama aynı zamanda 
her temsilin ilişkili olduğu bir nesne de vardır. Yani temsil yetisi, her temsili bir özne 
ile bağlar ve bir nesne ile ilişkilendirir. Önceden bahsettiğimiz fenomenolojik kavrayışa 
bağlı olarak, bilinçten bağımsız bir temsil olmadığı, nesnenin ancak bir yönelimsellik 
ve bilinç edimi ile kurulduğunu ama aynı zamanda her yönelimsel edimin bir şeye 
yöneldiğini teslim eder. Diğer önemli sıfat ise ayırmaktır (unterschieden). Şu hâlde 
elimizde, her türlü bilinç-temsil ediminde zorunlu olarak yer alan, ayrılan ve ilişkiye 
giren üç unsur var: temsil eden özne, temsil edilen nesne ve temsilin kendisi. Bu üçü 
bilinçte temsil ile ilişkilendirilir ve ayrılır. Bu ayrımlar bilinç üzerine düşünüldüğünde 
zorunlu ayrımlar olduğunu düşünerek Reinhold bunlara “bilincin olgusu” (Tatsache) der:

Temsil kavramı yalnızca bir olgunun (Tatsache) BİLİNCİ’nden çıkarılabilir. Sadece bu 
olgu, olgu olmak bakımından (qua fact), Elementler Felsefesinin zemini (grund) olmalıdır. 
Aksi takdirde, hiçbir ispat edilebilir felsefi iddianın fasit bir daireye girmeyen güvenilir bir 
temeli olmayacaktır. Bilincin içinde temsil, özne tarafından, özne ve nesne olarak ayrılır 
ve ilişkilendirilir ilkesi, aklın bir çıkarımı yoluyla değil, bilincin olgusu (Tatsache) üzerine 
refleksiyon yani temsilin içinde sunulan şeyle temsili bir hizaya getirme (Vergleichung) 
yoluyla elde edilir. Mezkûr ilkenin temelinde yatan temsil kavramı, bilinçten doğrudan 
türetilir ve bu haliyle temsil kavramı basit, apaçıktır, analiz edilemezdir… kendi açıklaması 
kendi içindedir… bir tanım olmaktan uzaktır.60 

60 K. L. Reinhold, “The Foundation of Philosophical Knowledge”, s. 70.
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Reinhold’un tüm felsefenin temeline yerleştirdiği bilincin olgusu (Tatsache) 
öyleyse bir istidlali çıkarım değil, bir tanım değil, bir varsayım değil, tüm bilinçli 
faaliyetleri açıklamak için bulabileceğimiz tek, apaçık gerçekliktir. Ona göre, bilinç 
olgusu (Tatsache), açıklanmaya ihtiyaç duymayan ancak her türlü bilinçli faaliyetin 
açıklanması için ihtiyaç duyulan en basit, en bâriz ve en temel gerçekliktir. Bilinç 
olgusu, farklı temsil biçimlerinin ve dolayısıyla bilme ve arzulama faaliyetinin temeli 
olduğundan bilincin maddesi bilinç olgusudur. Yukarı da açıklanan bilinç ilkesi ise, 
bilinç olgusundan doğrudan türetilen ve bilinçli faaliyetlerin bütününü tek bir bilimsel 
ilkede, birbirileri ile zorunlu bağlantı içinde, sistematik karakterli bir bütünlük hâlinde 
açıklayan biçimsel (formel) temeldir. Bilme ve arzulama yetisinin temellerini maddi 
ve biçimsel yönüyle açıklayan Reinhold tüm felsefenin temellerini ortaya koyduğunu 
düşünür. Ona göre “Elementarphilosophie teorik ve pratik tüm felsefenin temelidir”.61 

Reinhold Eleştirileri ve Alman İdealizmi’nin Oluşumu

Reinhold felsefesi Avrupa felsefindeki –bazen çok eleştirilen– sistematik formun 
ve temelci (foundationalist) projenin açıkça ilk örneğini teşkil eder. Onun geliştirdiği 
fikirler olan, felsefesinin sistem olması gerektiği, felsefesinin kendisi apaçık olan tek bir 
ilkeden başlayıp sürekli ona geri dönmesi ilkesini ve doğa, tin ve hukukun bu tek ilke 
üzerinde açıklanması gerektiği fikri doğrudan Fichte, Schelling ve Hegel’i etkilemiştir. 
Zaten Fichte Aenesidemus metninde doğrudan Reinhold’u eleştirerek felsefesine giriş 
yapar. Schelling’in Reinhold eleştirileri mevcuttur ve yine Hegel ilk basılı metni olan 
Differanz metninde Reinhold’a bir bölüm ayırarak eleştirmiştir. Makalenin geri kalan 
bölümlerinde bu eserlerde ortaya konulan eleştiriler kısaca izah edilecektir.

Reinhold’un hızla parlayan felsefi kariyeri ard arda gelen eleştirilerle birlikte yine 
hızlı bir şekilde söner. 1792 yılında doğrudan Reinhold’u eleştiren kısa bir risale isimsiz 
olarak yayınlanır. Sistem felsefesine Humecu bir bakış açısından şüpheci eleştiriler 
yapan bu risale kısa zamanda büyük dikkat çeker ve bir süre sonra yazarının Gottlob 
Ernst Schulze olduğu anlaşılır. Schulze risalesinin ismini Aenesidemus koymuştu.62 
Aenesidemus, Antik Yunan’da bilginin imkânsızlığını bir doktrin olarak kabul eden 
septik okulu bu kabulünden dolayı dogmatik hâle gelmekle itham eden radikal bir 
şüpheciydi. Schulze da aynı şüpheci tavrı sürdürerek, eleştirel felsefenin eleştirisini 
yaparak Aenesidemus’a yeniden can verir. Ona göre eleştiri tam anlamı ile eleştirel 

61 Reinhold, a.g.e., s. 84, 86. 
62 G. E. Schulze, “Aenesidemus or Concerning the Foundation of The Philosophy of The Elements Issu-

ed by Prof. Reinhold in Jena Together with a Defence of Skepticisim Against the Pretensions of The 
Critique of Reason”, 1792 [excerpt] içinde Between Kant and Hegel: Texts in the Development of 
Post-Kantian Idealism, ss: 104-136.
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olacaksa kendini de eleştirmeli ve sonucunda şüpheciliğe varmalıdır.63 Schulze’nin 
amacı kritik felsefenin Humecu şüpheciliğe cevap veremediğini göstermektir. Bunu 
ispatlamak için de eleştirel felsefenin bilimsel son hali olan Reinhold’un temsil felse-
fesini hedef tahtasına yerleştirir. Öncelikle bilinç ilkesinin temel ilke olamayacağını 
söyler, zira bu ilke kendi ile özdeş olması gerektiğinden özdeşlik ilkesi ilk ilke olma-
lıdır.64 Ayrıca Reinhold, temsil özne ve nesneyi bağlar ve ayırır derken hangi açıdan 
bağlar ve ayırır, buna net bir açıklama getirmemiştir, bu nedenle temsil kavramı apaçık 
değildir. Bilince dair her şey “bilinç ilkesi” ile açıklanamaz, çünkü görü bilinç ilkesine 
dahil değildir, görü de temsil daha oluşmamıştır, temsil zaman-mekân formlarından 
sonra oluştuğu için temsili önceleyen şeyler vardır. Schulze’nin en güçlü eleştirisi ise 
şudur: Eğer temsil yetisi deneyimde verilmiyorsa o zaman nasıl deneyimin nedeni 
olabilir. Eğer kategoriler sadece deneyim nesnelerine uygulanabiliyorsa ve temsil yetisi 
deneyimin içinde değil de deneyimin transendental koşulu ise nedensellik kategorisi 
temsil yetisine uygulanamaz. O zaman eğer tutarlı olunacaksa, temsil yetisi deneyimin 
nedeni olamaz.65 Ayrıca temsil yetisini biz temsili düşünerek çıkarıyoruz ama kendisi 
temsilden mahiyet olarak tamamen farklı olan koşullandıran şey, koşullanan şeyin 
kendisinden üretilemez, temsil yetisinin temsil üzerine düşünerek çıkarımlanması meşru 
değildir. Schulze’ye göre temsil yetisi kavramı hiç açıklayıcı değildir. Temsil yetisi 
diye bir şey var saymak şu misaldeki gibidir: Birisi bir çubuğu suya daldırıp çıkarsa, 
bu çubuğun üzerinde kalan damlaların sebebi olarak, çubukta su damlalarını tutma 
ve bırakma yetisini varsaymaya benzemektedir. Bu anlaşılmaz temsil yetisi açıklayı-
cı değildir, totolojiktir, temsilin kendisinden mantıksal olarak çıkarılan ama temsili 
ürettiği söylenen bir yetidir.66 O hâlde temsil yetisi denen şey aklın bir hipostazıdır, 
Leibniz’in monadından farkı yoktur,67 Kant’ın tabiri ile saf aklın bir tür paralojizmidir.

Schulze şunu açığa çıkarmıştır: Eğer tüm bilinç, temsil ve özne arasındaki ilişkiye 
dayanıyorsa ve Reinhold’un ilkesine göre bu ilişki kurma yine bilincin kendi içinde 
gerçekleşiyorsa, o halde bilinçte kendisine bir tür bilinç sahip olması gerekecek. Bir 
diğer ifadeyle, bir şeyin temsilini özne olarak kendimle ilişkilendirebilmem için, bu 
temsilin bana ait olduğunu anlamam için, bir şekilde özne olarak kendimin de bilin-
cinde olmam gerekir. Ama öznenin bu kendisini bilmesi Reinhold’un temsil yapısı 
ile açıklanamaz. Çünkü Reinhold’un sisteminde her bilme ediminde temsil, özne ile 
nesneyi birbirinden ayırmaktadır. Fakat burada özne zaten önceden temsil yetisinin 

63 Beiser, The Fate of Reason, s. 270.
64 Bu eleştiriye zaten Reinhold Fundament metninde cevap vermektedir. Reinhold’a göre çelişmezlik 

ilkesi mantıksal olarak önceler ancak gerçeklikte öncelemez. Çelişmezlik ilkesi mantıksal doğruluğu 
verir ama gerçekliği vermez. Mantıksal doğruluk kendi başına gerçek doğruluğu vermez. Bkz. K. L. 
Reinhold, “The Foundation of Philosophical Knowledge, s. 55-56. Ayrıca Fichte, Wissenschaftleh-
re’de bu eleştiriyi ciddiye alarak uzun uzun cevaplamaya çalışacaktır. 

65 G.E. Schulze, “Aenesidemus”, s. 110.
66 G.E. Schulze, 1792, “Aenesidemus”, s. 111.
67 Schulze, a.g.e., s. 108.
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kendisine ait olduğunu bilmesi gerekmektedir. Zaten bir tür temsil olan kendilik bilinci 
benim her türlü X nesnesini temsil etme faaliyetime katılıyorsa, bu kendilik bilincinin 
de bir temsil sistemi tarafından özne ve nesne olarak ayırılıp ilişkilendirilmesi gerekir 
ve sonra bu yeni temsilinde üçlü bir yapıda tekrar temsil edilmesi gerekir. Böylece 
Reinhold’un bilinç ilkesi sonsuza kadar gider.68 

Ayrıca bir başka eleştirmen ve dönemin ünlü düşünürlerinden Solomon Maimon 
da temsile dayalı kognitif yapının tüm insanı bilme biçimlerini açıklayamayacağını 
göstermiştir. Maimon’a göre temsili olmayan hâllerde Reinhold’un bilinç ilkesi ye-
tersiz kalmaktadır. Örneğin acı duymak tam anlamıyla özne, nesne ve temsil yetisi 
sistemi ile açıklanamaz. Bacağımda bir ağrı olduğu zaman ağrıya sahip bir bacak ve 
ben diye bir ayrım ve ilişkilendirme yapmaktan ziyade, ağrı içerisindeki bacağa sahip 
ben gibi bir yarı-bilinç durumunda oluruz.69 Burada nesne ve özne, ağrının ilişkilendi-
rildiği ve ayrıldığı, yer bir ve özdeştir. Böylece Schulze’nin güçlü teselsül eleştirisine, 
Maimon’un temsil yetisinin yetersizliği eleştirisi de eklenir. Özne ve nesneyi sürekli 
ayırmak zorunda olan bir temsil yetisi yerine özne ve nesnenin (Maimon’un ağrı du-
rumu gibi) birlikte olduğu, Alman İdealizminin meşhur özdeşlik felsefe sistemlerine 
kapı aralanacaktır. Fichte’nin kendi kendisini nesneleştiren öznesinin kökensel eylemi 
de, tam da bu ayırma ve birleştirmenin birlikte gerçekleştiği yapıyı temellendirecektir. 

İşte Fichte’nin hareket noktası tam da Schulze’un gösterdiği fasit daireden çık-
mak için bir girişimdir. Fichte, Schulze ve Maimon’un eleştirilerini birçoğunu yerinde 
bulmakla birlikte esas olarak Reinhold’u kurtarmanın derdindedir. Ona göre Reinhold, 
Kant felsefesinin temellerine inmekle, ona sistematik bir bütünlük ve bilimsel bir 
tutarlılık vermekle çok doğru bir girişimde bulunmuştur. Zaten tüm Alman İdealist 
nesli Reinhold’un aklın yapısal birliği olması gerektiği önerisi konusunda hemfikirdir, 
anlaşmazlık bu birliği sağlayan temelin “bilinç ilkesi” olup olmadığı konusundadır.70 
Fichte’ye göre sorun bilinç olgusundadır. Reinhold sistemin temeline, apaçık, analitik 
bilinç olgusunu ve bilinç ilkesini yerleştirmekle Schulze’nin sert ve haklı eleştirilerini 
hak etmiş, maalesef tam da arzu ettiği fasit döngüden kurtulan güvenli temeli bulmak-
tan aciz düşmüştür. Ancak Fichte’ye göre, Reinhold’un projesini kurtarabilecek bir 
ihtimal daha vardır. Yapılması gereken, temsili yapının ötesine adım atmak ve bilincin 
temelindeki temsili olmayan (non-representational) kökene temas etmektir. Bu köken 
de Reinhold’un iddia ettiği gibi bir olgu (Tatsache) değil bir edimdir (Tathandlung). 
Şöyle izah eder Fichte:

“Bilinç İlkesi”nin tüm felsefenin ilk ilkesi olduğunun öne sürülmesine yol açan ve de 

68 Frederick Neuhouser, Fichte’s Theory of Subjectivity, New York: Cambridge University Press, 1990, 
s. 72.

69 Solomon Maimon, “Essay Towards a New Logic or Theory of Thought, Together with Letters of Phi-
laletes to Aenesidemus, Berlin: at Ernst Felisch’s, 1794, [excerpt]”, Between Kant and Hegel: Texts in 
the Development of Post-Kantian Idealism içinde, s. 176-184.

70 Dieter Heinrich, Betweeen Kant and Hegel: Lectures on German Idealism, s. 129.
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yanlış olan başlangıçtaki varsayım, kesinlikle bir olgu ile başlaması gerektiği varsayımıdır. 
Kesinlikle sadece formel olmayan, maddi bir ilk ilkeye ihtiyacımız vardır. Ancak böyle 
bir ilke bir olguyu ifade etmek zorunda değildir, bir Edim’i de ifade edebilir.71 

Fichte’ye göre bu kökensel (ursuprungliche) edim, hiçbir şekilde duyusal ve 
kavramsal olarak temsil edilemez, ancak tüm temsilin oluşabilmesi için nesneden 
ayrı bir öznenin var olması zorunludur. Nesne olmadığını akılsal sezgi (intellektuale 
anschauung) fark eden özne, her türlü faaliyeti sırasında bir tür kendilik bilincinin 
orada olduğunu yakalar. Bilinç faaliyetlerinin temelinde hazır bir olgu değil, bilinçli 
faaliyet sırasında yakalanan bir edim vardır. Özne ve nesneyi ayıran bu kökensel edim 
algılanamaz (vorstellen) ancak kökensel olarak kendini koyar (setzen). Özne ve nesne 
ayrımı maddi, empirik bir zihinsel durum, bir olgu ile verilmez, entelektüel sezgi ile 
koyulur. Bu nedenle asla özne ve nesne ayrımı bilincin konusu değildir, dolayısıyla 
da temsil yetisi ile alakalı değildir. “Bir kimse empirik verili bir şey olarak mutlak 
öznenin (temsil edilemeyecek temsil eden özne) ya da mutlak nesnenin (tüm temsil-
lerden bağımsız kendinde şeyin) asla bilincinde değildir.”72 Temsil en temel kavram 
değildir, zira mutlak özne ve mutlak nesne kavramları temsili yapıda değildir. Rein-
hold’un temel iddiası “reprasento ergo sum”dur. Oysa Fichte’ye göre temsil bizim var 
oluşumuzun özü değildir sadece insanı varoluşumuzun belirli bir determinasyonudur. 
Tüm faaliyetlerimiz öyle veya böyle temsil yoluyla olsa da var oluşumuzun temelinde 
temsilin ötesinde daha derin temeller vardır.73 Bu temel de Fichte’ye göre asla temsil 
edilemeyen ama temsil eden eylem hâlindeki öznedir. Bilincin konusu olmayan ama 
refleksiyonda ortaya çıkan bu edim kavramıyla, “benin ben olarak kendini koyması” 
fikri ile Fichte, Reinhold’un içine düşmüş olduğu fasit daireden kurtarmış olduğunu 
ve dolayısyla Kantçı projeyi de kurtarmış olduğunu açıkça ilan eder. Ömrünün sonuna 
kadar Fichte bu Reinhold eleştirisi üzerine inşa ettiği fikrin üzerine giderek bu “edim 
olarak Ben” fikrini sistemleştirmeye çalışacaktır. İronik olarak Schulze’nin Kantçılığa 
darbe vurmak için geliştirdiği Reinhold eleştirileri, Fichte’nin onun ve Kant’ın sistemini 
yeniden inşa etmek için ihtiyaç duyduğu muharrik gücü sağlamıştır. 

Fichte gibi Hegel de felsefi kariyerinin başında Reinhold ile hesaplaşma içerisine 
girmiştir. 1801’de yazdığı ilk büyük eseri olan  Differenz des Fichteschen und Schel-
lingschen Systems der Philosophie kitabında, Fichte ile Schelling’in sistem felsefelerini 
kıyaslayarak nihayetinde Schelling tarafında saf tutan Hegel, kitabın sonuna eklediği 
bir zeylde Reinhold’u sert ve sarkastik eleştirilere tabi tutmuştur. Reinhold, Schel-
ling’i özdeşliği nesnellikten, doğadan kurmasından dolayı eleştirerek, onu değersiz 
görmesine bir itiraz kabilinden kaleme almıştır bu zeyli Hegel. Ona göre Reinhold, 

71 (Aber ein solcher muss nicht eben eine Tatsache, er kann auch eine Tathandlung ausdrücken). Fichte, 
“Aenesidemus Eleştirisi”, s. 38.

72 Fichte, “Aenesidemus Eleştirisi”, s. 38.
73 J. G. Fichte, The Science of Knowledge, with First and Second Introductions, çev. Peter Heath, John 

Lachs, New York: Cambridge University Press, 1991, I 100, s. 101. 
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Schelling’in sistemini anlamamakta, öznellik ve nesnellik arasında bir tercih yaptığını 
zannederek ona haksızlık yapmıştır. “İki farklı bakış açısı” der Hegel “bir ve aynı şey 
(Sache) değil ancak bir olan bütünün mutlak kendisi ile özdeşliğidir”.74 Hegel’e göre 
Reinhold spekülatif felsefenin özünü gözden kaçırmaya mahkûmdur. Çünkü Reinhold’a 
göre felsefenin esas işi, bilginin temeline analizi, yani ayrımı koymaktır. Hâlbuki en 
üst görevi özne ve nesne ayrımını askıya almak olan spekülatif felsefe mutlak sentezi 
hedefler.75 Analitik bilinç ilkesini ve özne-nesne ayrımına dayanan bilinç olgusunu 
temel alan Reinhold tabii ki spekülatif felsefenin birlik anlayışını idrak edemeyecektir. 
“Öyleyse felsefe yapmanın analitik yolu, mutlak bir karşıtlığa dayanmaktadır ve o 
(Reinhold) felsefenin felsefi yönünü (spekülatif felsefeyi) gözden kaçırmaktadır, zira 
spekülatif felsefe mutlak sentezi hedefler.”76

Hegel’in Reinhold’a yaptığı çok ilginç bir başka eleştiri ise onun felsefi ara-
yışının ve sürekli başka görüşleri benimsemesinin basit bir tutkulu hakikat arayışı 
olduğu değil, tam da Reinhold’un felsefe kavrayışının sonucu olduğunu iddia etme-
sidir. Reinhold sürekli felsefenin sonunun geldiğini, esas temel bulduğunu düşünür. 
Felsefesinin sürekli bir sona geldiğini düşünür. Önce Kant’ın felsefe tarihinin kavga 
alanına son verdiğini düşünür, tüm sorunları Kant’ın çözdüğüne ikna olur, ardından 
kendi Elementarphilosophie’sinin felsefeye son noktayı koyduğunu ilan eder, sonra 
Fichte sistemine geçiş yapar ve nihayet vardığı nokta Bardili’nin mantığı olur. Hegel’e 
göre Bardili’nin mantığı ile nihayet bulan bu serencam tesadüfi değil, Reinhold’un 
felsefesinin varacağı doğal sonuçtur. Çünkü Elementarphilosophie zaten başından beri 
düşüncenin temelinde yatan, aktüelite ile bağı olmadan onu temellendiren kök-hakikati 
(arch-true) bulmaya çalıştığından, nihayetinde bunu öznellikte, doğal olarak da analitik 
bir mantıkta sonlanacaktır. Bir kez bu elde hazır, pozitif, kök-hakikate, yani bilinç 
olgusuna ulaşınca tüm sorunlar çözülmüş olacaktır.77 Mutlak, böylece kök-hakikat 
olarak kabul edilir, tamamlanmış bir yapı arz eder. Geriye kalan tek iş zihnimizde 
hazır duran bu kök-hakikati maddeye uygulamaktır (application of thinking). Böylece 
düşünce, zihinde hazır bir yapıyı maddeye uygulama meselesine dönüşür, felsefe de 
mantığa indirgenmiş olur. “Temellendirme programı (the founding program) felsefeyi 
mantığa indirgemeyi hedeflemiştir.78 Hegel felsefesinin özü olan başlangıç ve kök-
hakikat eleştirisi Reinhold üzerinden geliştirilir. Hegel spekülatif felsefenin özünü, 
Reinhold’a karşı şöyle ifade eder:

Merkez ve daire birbiri ile öyle bağımlıdırlar ki, dairenin ilk başladığı yer zaten daha baştan 
merkez ile bağlantı içindedir ve merkez, bütün daire tüm unsurları ile tamamlanmadıkça 

74 Hegel, G. W. F., The Difference Between Fichte’s and Schelling’s System of Philosophy, çev. H. S. 
Harris ve Walter Cerf, Albany, State University of New York Press, 1997, s. 175.

75 Hegel, a.g.e., s. 177.
76 Hegel, a.g.e., s. 176, 177. 
77 Hegel, a.g.e., s. 184.
78 Hegel, a.g.e., s. 187. 
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asla tam olarak merkez olamaz.79 

Felsefe de hakikat; merkezi, kesin başlangıç noktasını, kök-hakikati bulmak değil, 
bütün ve merkezin dinamik ilişkisi görebilmektir. Bunun yolu da analitik bir mantık 
ile değil, merkez ve çevrenin zaten birlikte kurulduğunu, merkezin her zaman çevre ile 
çevrenin daha baştan merkez ile doğrudan ilişki içinde olduğunu görmek, diyalektik 
mantık ile düşünmektir. Nihayetinde, Fichte gibi Hegel’in de felsefelerini Reinhold’a 
karşı onu okuyarak kurduklarını iddia etmek mümkün görünmektedir.

Sonuç 

Kant felsefesinin Almanya’da tanınması ve Kant sonrası Alman İdealizmi’nin 
oluşumunda hayati bir rol oynayan Reinhold felsefe tarihinde unutulmuştur. Özellikle 
İngilizce konuşulan dünyada hiç etkisi olmamıştır. Kant düşüncesinin manevi boyutu 
göz ardı edildiğinden, analitik felsefesinin ilgileri ışında epistemolojik sorunların üzerine 
düşüldüğünden, panteizm tartışması ve Reinhold’un rolü uzun süre dikkatlerden kaç-
mıştır.80 1983 yılında kadar hiçbir eseri İngilizcede yayınlanmamıştır. 1980’li yıllardan 
sonra Alman İdealizmi’ne ilgi yeniden canlanmış, 2000’li yıllardan itibaren Reinhold’un 
eserleri çevrilmeye başlamış, onun adına müşahhas sempozyumlar düzenlenmiştir. 

Bu makale boyunca gösterildiği gibi Reinhold on sekizinci yüzyılın sonunda 
Alman entelektüel dünyasını sarsan panteizm tartışmasına getirdiği özgün Kantçı 
çözüm ile Reinhold, Kant felsefesinin önemine dikkatleri çekmiştir. Hatta Kant’ın 
felsefi devriminin sonuçlarını Alman düşünce dünyasına kazandıran kişi Reinhold’dur 
denilebilir. Kant’ı Kant’tan daha iyi izah ederek Kritik’in okuru ile buluşmasına zemin 
hazırlamıştır. Fakat Reinhold Kantçı pozisyonu daha da derinleştirerek Kant felsefesini 
temsil kavramı üzerinden yeniden inşa etmeye girişmiştir. Ona göre metafizik, din, 
ahlâk ve siyasetin sıhhati, ancak güçlü bir bilim olarak felsefenin sistematik bütünlüğe 
kavuşmasıyla mümkündür. Her türlü insani edimin temelinde bu ilk ilke olacak, böy-
lece felsefe her şeyin temelinde yer alacaktır. Reinhold fundamental bir epistemolojik 
proje ile metafizik, bilim, din ve ahlâkı güvenceye alma niyetindedir. Bu fundemental 
epistemoloji arayışının ürünü olan temel ilke (Grundsatz) ve bu temel ilke etrafında 
örgütlenen sistem düşüncesi ile Reinhold, Alman idealist geleneği için belirleyici ol-
muştur. Fichte, Schelling, Hegel gibi tüm idealistler Reinhold’un açtığı yolu eleştirerek 
kendi düşüncelerini inşa etmişlerdir. 1794 yılında Fichte’nin dediği gibi:

Kant’ın dehasının tini doğrultusunda hiçbir şeyin, Reinhold’un sistematik tini kadar felse-

79 Hegel, a.g.e., s. 180.
80 Ameriks Karl, “Introduction”, Karl Leonard Reinhold, Letters on the Kantian Philosophy içinde, ed. 

by Karl Ameriks, trans. by. James Hebbeler, New York: Cambridge University Press, 2005, ss. ix-xxx-
vi, s. xiii.
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feye katkıda bulunmadığına tam bir samimiyetle inanıyorum… Reinhold’un Temel Felsefe-
si’nin (Elementarphilosophie) daima sahip olacağı onurlu yeri fark ettiğime inanıyorum.81 

Görüldüğü gibi Reinhold, Kant’ın felsefeye kazandırdığı çözüm önerilerini izah 
ederek Kantçı bir geleneğin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Ayrıca Kant’ın eksiklerine 
işaret ederek inşa etmeye çalıştığı felsefi sistem öncelikle Fichte için, ardından tüm 
İdealist gelenek için ufuk açıcı olmuştur. Öyleyse, Reinhold’un katkısını idrak etmeden 
Alman idealist geleneğini anlayabilmek mümkün görünmemektedir. 
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İBNÜ’L-EKFÂNÎ’NİN “İRŞÂDÜ’L-KĀSID”I VE
“NEVÂMÎS”İN İLİMLER SINIFLANDIRMASI LİTERATÜRÜNDE 

YER EDİNME SÜRECİ

Cahid Şenel* 

IBN AL-AKFĀNĪ’S “IRSHĀD AL-QĀṢİD” AND THE PROCESS OF THE 
INCLUSION OF “NAWĀMĪS” INTO THE LITERATURE OF THE 

CLASSIFICATION OF THE SCIENCES

ÖZ
Bu makale iki ana kısımdan oluşmaktadır: İlk olarak İbnü’l-Ekfânî’nin hayatı, 
eserleri hakkındaki kısa bir girişten sonra ilim tasnifleri içerisinde kendisinden 
önce yazılmış olanlara nispetle en kapsamlı ve sistematik ilim sınıflandırma-
sı olan İrşâdu’l-kâsıd ilâ esnâ’l-makâsıd’ı yöntemi ve muhtevâsı bakımından 
irdelemeye çalışacak; ikinci olaraksa İbnü’l-Ekfânî öncesinde ilimler sınıflan-
dırması hususunda eser telif etmiş olan Fârâbî, Âmirî, İhvân-ı Safâ ve İbn Sînâ, 
gibi düşünürlerin tasniflerinde nevâmîs/şer’î ilimlerin nasıl değerlendirildiği tar-
tışılacaktır. Makalenin sonunda, ilki İrşâdu’l-kâsıd’da yer alan ilimlerin ve bu 
ilimlerin tahsili için tavsiye edilen eserlerin listesine; ikincisi İbnü’l-Ekfânî’den 
hareketle Haarbrücker’in yaptığı tasnifi ve son olarak da bu makalenin yazarı 
tarafından yapılan İbnü’l-Ekfânî’nin ilimler sınıflandırmasına ilişkin tabloya yer 
verilecektir.  
Anahtar Kelimeler: İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kāsıd, nevâmîs, tasnîfü’l-ulûm 
(ilimler sınıflandırması), felsefe. 

ABSTRACT
This article has two main parts. Firstly, after a short introduction about Ibn al-
Akfānī’s life and works, his book titled Irshād al-Qāṣid ilā asnā al-maqāṣid, 
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which is the most comprehensive and systematic work in comparison to the 
earlier works in the genre of the classification of the sciences, will be examined in 
terms of its method and content. Secondly, how the religious sciences (nawāmīs) 
are evaluated in the works on the classification of the sciences, written before 
Ibn al-Akfānī by such scholars as al-Fārābī, al-‘Āmirī, Ikhwān al-Ṣafā’ and Ibn 
Sīnā, will be discussed. A list of the sciences and the works recommended to 
study them in Irshād al-Qāṣid, the classification made by Haarbrücker with 
reference to Ibn al-Akfānī, and a table regarding Ibn al-Akfānī’s classification 
of the sciences, prepared by the author of this article, are added to the end of the 
article. 
Keywords: Ibn al-Akfānī, Irshād al-Qāṣid, nawāmīs, the classification of the 
sciences, philosophy.

...

İlimler sınıflandırması düşünce tarihine ilişkin erken dönemde eser vermiş hemen 
her filozofun kanaatini serdettiği bir sahadır. İlimlerin henüz birarada bulundukları 
dönemde ilim yahut bilimden anlaşılan felsefeden başka bir şey değildi. Felsefe, İslâm 
dünyasında hikmetle birlikte düşünüldüğünden ortaya çıkan nihaî manzara felsefenin/
ilmin ya da hikmetin tasnifini yapmak şeklini aldı. Kindî, Fârâbî, İbn Sînâ vb. hemen her 
filozof/düşünür kendi düşünce dünyasına uygun bir ilim sınıflandırması yaptı. Böylece 
mevcuda ilişkin bilgiyi nasıl tasnif ettikleri ve bu ilimlerin birbiriyle olan ontolojik ya 
da kategorik ilişkisini de tayin ve tespit etmiş oluyorlardı. Örneğin ilimleri yüce, orta ve 
düşük ilimler şeklinde tasnif etmek aynı zamanda bir evren tasavvurunun uzantısıydı. 
Bu yaklaşım biçimi ile İslâm felsefesinin klasik döneminin akabinde de pek çok ilim 
tasnifi yapıldı. İlimler sınıflandırması yapan önemli isimlerden biri de İbnü’l-Ekfânî’dir. 
Onun eserinin önemi kendisinden önce yapılmadığı kadar ayrıntılı bir tasnif yapması 
ve bu tasnife uygun bir literatür oluşturmuş olmasıdır. Bu makale iki ana kısımdan 
oluşmaktadır: İlk olarak İbnü’l-Ekfânî’nin hayatı, eserleri hakkındaki kısa bir girişten 
sonra ilim tasnifleri içerisinde kendisinden önce yazılmış olanlara nispetle en kapsamlı 
ve sistematik ilim sınıflandırması olan İrşâdü’l-kāsıd ilâ esne’l-makāsıd’ı yöntemi ve 
muhtevası bakımından irdelemeye çalışılacaktır. Aşağıda görüleceği üzere bu eserin 
XIX. yüzyılın ortasında modern neşri yapılarak İngilizceye tercüme edilmiş ve hakkında 
batı dillerinde bir literatür oluşmuştur. Ancak müellif ve özellikle de İrşâdü’l-kāsıd 
hakkında ülkemizde yapılan akademik çalışmalar ansiklopedilerdeki sınırlı bilgilerin 
ötesine geçemediğinden, bu makalenin ilk bölümünde eserin içeriğinden ayrıntılı olarak 
bahsetmemiz kaçınılmazdı. Daha problematik olan ikinci kısımdaysa İbnü’l-Ekfânî 
öncesinde ilim tasniflerinde “nevâmîs” yani şer‘î ilimlerin nasıl değerlendirildiği 
tartışılacaktır. Makalenin sonunda ise üç tablo yer almaktadır. Bunlardan ilki bizzat 
hazırladığım İbnü’l-Ekfânî’nin ilimler sınıflandırmasına ilişkin tablodur. İkinci tablo 
İbnü’l-Ekfânî’den hareketle Theodor Haarbrücker’in yaptığı ilimler tasnifidir. Akade-
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mik olarak ilk çalışma sayılabilecek Haarbrücker’in bu tasnifindeki probleme aşağıda 
ayrıntılı olarak değinilecektir. Sonuncu tabloda ise İrşâdü’l-kāsıd’da yer alan ilimlerin 
ve bu ilimlerin tahsili için tavsiye edilen eserlerin listesi verilmiştir. Bu tablodan da 
anlaşılacağı üzere İbnü’l-Ekfânî her ilimde başlangıç, orta ve ileri düzey olmak üzere 
üç aşamalı bir okuma listesi sunmaktadır. 

İbnü’l-Ekfânî ve “İrşâdü’l-kāsıd”

İbnü’l-Ekfânî ya da tam künyesi ile Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. 
İbrâhîm b. Sâid el-Ensârî es-Sincârî’dir (ö. 749/1348). Musul’un batısındaki Sincar 
şehrinde dünyaya gelmiştir. İbn Sâid es-Sincârî şeklinde de anılan İbnü’l-Ekfânî, 
hayatının önemli bir kısmını Kahire’de geçirmiştir; ancak oraya ne zaman gittiği 
bilinmemektedir. Kahire’de İbn Seyyidünnâs’ın derslerine devam etmiş ve öğrencisi 
Safedî’yi onun meclisinde tanımıştır. Mısırlı astronom Muhammed b. Ahmed Miz-
zî’nin de (750/1349) onun öğrencileri arasında yer aldığı bilinmektedir. Kaynaklar 
İbnü’l-Ekfânî’nin tıp, eczacılık, felsefe, astronomi, geometri, aruz, ahbâr ve tarih gibi 
pek çok farklı sahada çok sayıda eser kaleme aldığını bildirir. Onun kendine has bazı 
yöntemlerle ilaç geliştirdiği de belirtilmektedir. Kahire’deki Bîmâristân-ı Mansûrî’nin 
idaresi kendisine verildikten sonra, daha önce yaşadığı gösterişli hayattan ve pahalı 
zevklerinden vazgeçip ömrünü hastalarına adamış, bir salgın sırasında da vebaya ya-
kalanarak vefat etmiştir.1 İrşâdü’l-kāsıd’ın aruz ilmini ele aldığı bölümünde, Kahire’de 
uzun yıllar bulunmuş olan İbn Vâsıl için başka hiçbir âlim için kullanmadğı bir ifade 
biçimiyle “şeyhunâ Cemâleddîn İbn Vâsıl rahimehu’llah” ifadesini kullanmış olması 
ondan bazı dersler okuduğuna işaret olarak kabul edilebilir.2 Bunun yanı sıra İbnü’l-
Ekfânî’nin tıp, fizyonomi, mineroloji ve ilimler sınıflandırması başta olmak üzere kırk 
dokuz adet eserinin bulunduğu tespit edilmiştir.3 Konumuz gereği biz diğer eserlerini 
paranteze alarak burada sadece İrşâdü’l-kāsıd’a dair bilgi vermekle yetineceğiz.

Eserin tam adı İrşâdü’l-kāsıd ilâ esne’l-makāsıd’dır ve İslâm ilimler tarihine 
ilişkin sistematik ve hacmine oranla oldukça ayrıntılı bilgiler içeren, daha sonra ka-
leme alınacak olan geniş çaplı ilimler sınıflandırması müelliflerinden Taşköprizâde 
ve Kâtib Çelebi’ye kaynaklık eden önemli bir eserdir. İrşâdü’l-kāsıd’da zikredilen 
müelliflerden 190 âlimin on dokuzu Yunanlı’dır; altmışının ise İbnü’l-Ekfânî ile aynı 

1 Makrîzî, Kitâbü’s-Sülûk li-maʻrifeti düveli’l-mülûk, nşr. M. Mustafa Ziyâde-Saîd Abdülfettah Âşûr, 
Kahire: Lecnetü’t-telîf ve’t-terceme ve’n-neşr, 1957-73, III/2, s. 797; İhsan Fazlıoğu, “İbnü’l-Ekfânî”, 
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2000, c. XXI, s. 22-24.

2 İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kāsıd, s. 25 (J. J. Witkam, De Egyptische Arts Ibn al-Akfānī [gest. 749/1348] 
En zijn Indeling van de Wetenschappen içinde, Leiden: Ter Lugt Pers, 1989). Bundan sonra İrşâdü’l-
kāsıd’a yapılacak atıflarda bu neşir esas alınmıştır. 

3 İbnü’l-Ekfânî’nin eserlerinin listesi için bkz. Witkam, neşredenin girişi, s. 50-52; eserlerin muhtevası 
ve bulundukları kütüphanelere ilişkin bkz. s. 52-108; ayrıca bkz. Fazlıoğlu, “İbnü’l-Ekfânî”, s. 22-24.
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yüzyılda yaşamış kişiler olması dikkat çekicidir. İrşâdü’l-kāsıd’ın önemli özellikle-
rinden bir diğeri de onun İslâm ilimler tarihinde çeşitli alanlardaki değişik gelenekleri 
ve aralarındaki felsefî ve teknik temel farkları kısaca ortaya koyuyor olmasıdır. Ayrıca 
gerek tefsir usulü ve dirâyetü’l-hadîs gibi alanlara ilişkin ortaya koyduğu usul bilgisi, 
gerekse fen bilimlerinin gelişim serüvenini ortaya koyması bakımından öncelikle 
başvurulacak bir kaynaktır. Eserin anonim bir versiyonu olan Kitâbü’d-Dürrü’n-nazîm 
fî ahvâli’l-ulûm ve’t-taʻlîm, Yahudi-Arap dünyasında İbnü’l-Ekfânî’nin ismi zikredil-
meksizin üretilmiş bir eserdir. Ahmed b. Ömer b. Hilâl el-Mâlikî er-Rebî tarafından 
tasavvufî çizgide telif edilen ed-Dürrü’l-manzûm fî beyâni hasri’l-ulûm adlı eserde de 
yine İrşâdü’l-kāsıd esas alınmıştır. Kalkaşendî Subhu’l-aʻşâ’sında onu büyük oranda 
aktarmakta, Taşköprizâde’nin Miftâhu’s-saâde’sinin ve bu eserin Türkçe tercümesi 
olan Mevzûâtü’l-ulûm’un, İrşâdü’l-kāsıd’ın büyük bir kısmını içerdiği görülmektedir. 
Ayrıca Kâtib Çelebi’nin Keşfü’z-zunûn’una da kaynaklık ettiği açıktır. Taşköprizâde ile 
Kâtib Çelebi üzerinden Sıddîk Hasan Hân’ın da Ebcedü’l-ulûm adlı eserinde İrşâdü’l-
kāsıd’dan faydalandığı anlaşılmaktadır. Bunların dışında çağdaş dönem çalışmalarına, 
örneğin Wiedemann’ın İslâm ilim tarihi çalışmalarında yine en çok İrşâdü’l-kāsıd’a 
başvurduğu görülmektedir.4

İrşâdü’l-kāsıd’ın yazma nüshalarından yirmiye yakını İstanbul kütüphanelerinde 
bulunmaktadır. Eserin ilk neşri İngilizce tercümesiyle birlikte Aloys Sprenger tarafından 
1849’da Kalküta’da yapılmıştır. Daha sonra sırasıyla Mahmud Ebü’n-Nasr (Kahire 
1318/1900), M. Selim el-Âmidî el-Buhârî (Beyrut 1904), Abdüllatîf Muhammed el-Abd 
(Kahire 1978), Abdülmün‘im Muhammed Ömer (Kahire 1990), Muhammed Avvâme 
(Cidde 1414/1994) ve son olarak Mahmud Fâhûrî, Muhammed Kemâl ve Hüseyin 
Sıddık (Beyrut/1998) tarafından tahkiki yapılarak yayımlanmıştır. Ayrıca İsrail’de 
yayımlanan bir dergide mûsiki bölümünü A. Shiloah Fransızcaya çevirmiş,5 Januarius 
Justus Witkam da eserin Hollandaca tercümesiyle birlikte tenkitli neşrini yapmıştır.6

İrşâdü’l-kāsıd hakkında tespit edebildiğimiz kadarıyla Batı’da yapılan ilk çalışma 
1850’de el-Milel ve’n-nihal’i Almancaya çeviren Theodor Haarbrücker’in, 1859’da 
orta düzeyde bir lisenin (Realschule) yıllık raporunda kaleme aldığı “Muhammad 
ibn Ibrahim al-Ansâri’s arabische Enzyklopädie der Wissenschaften, vornehmlich in 
pädagogischer Beziehung” (Özellikle Pedagojik Açıdan Muhammed İbn İbrahim el-
Ensârî’nin Arapça Bilimler Ansiklopedisi) başlığını taşıyan yirmi altı sayfalık yazısıdır.7 

4 Eilhard Wiedemann, Aufsätze zur arabischen Wissenchaftsgeschichte, ed. W. Fischer, Hildesheim: G. 
Olms, 1970, s. 589-595. 

5 Amnon Shiloah, “Deux textes inédits sur la musique”, Yuval: Studies of the Jewish Music Research 
Centre ed. Israel Adler, Kudüs: Magness Press, 1968, c. I, s. 221-248.

6 J. J. Witkam, De Egyptische Arts Ibn al-Akfānī [gest. 749/1348] En zijn Indeling van de Wetenschap-
pen, Leiden: Ter Lugt Pers, 1989.

7 Theodor Haarbrücker, “Muhammad ibn Ibrahim al-Anssâri’s arabische Enzyklopädie der Wissen-
schaften, vornehmlich in pädagogischer Beziehung”, Jahresbericht über die Louisenstädtische Re-
alschule içinde, Berlin: Lange, 1859.
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Haarbrücker çalışmasında İrşâdü’l-kāsıd’ın giriş bölümünde yer alan öğretimin amacı, 
öğrenmenin değeri, yazma ve okumaya dair başlıklar ile metafizik ve peygamberliğe 
(nevâmîs) dair kısımları ele almıştır. O, makalesinde, ayrıntılarına girmemekle birlikte 
İbnü’l-Ekfânî’nin ilimler tasnifinin listesine de yer vermiştir. Haarbrücker’in makale-
sinin en dikkat çeken yönü, İbnü’l-Ekfânî’nin metninde kapalı bir şekilde bırakılmış 
olmasına rağmen peygamberlikle ilişkili olan İlm-i nevâmîsin, ilimler tasnifinde yerine 
ilişkin çözüm denemesidir. O, nazarî ilimlerin alt başlığı olarak kendi inisiyatifiyle 
“Tanrısal İlimler” (Die Wissenschaft vom Götlichen) şeklinde yeni bir başlık ekleye-
rek “ilâhiyyât” ile “nevâmîs”i bu başlığın altında ele almıştır. Bu konu ileride detaylı 
olarak ele alınacağı için burada bu bilgiyi vermekle yetiniyoruz.

“İrşâdü’l-kāsıd”ın Üslûbu, Yöntemi ve İlimler Tasnifi 

Kitaba bir mukaddime ve iki girişle başlayan İbnü’l-Ekfânî, mukaddimede eğitim 
ve öğretime talip olan kişinin uyacağı âdabı, birinci girişte ilmin önemiyle âlimin de-
ğerini, ikinci girişte ise pedagojik açıdan öğrenim ve öğretimin kurallarını izah eder. 
İbnü’l-Ekfânî eserin girişinde ebedî mutluluğu (es-saâdetü’l-ebediyye) elde edebilmek 
için beşerî nefsin teorik/nazarî ve pratik/amelî kuvvelerinin yetkinleşmesi gerektiğini, 
dolayısıyla eseri (risâle) yazmaktaki amacının faziletleri elde edip rezîletlerden uzak 
durulabilmek için gerekli olan ilimlerin çeşitlerini bütün ayrıntısıyla açıklamak olduğunu 
ifade eder, bu açıklamadan ikincil olarak başka hususlarda da istifade edilebileceğini 
söyleyerek, yazım amacını özetleyen birtakım maddeler sıralar: 

1. Saf ve temiz olan nefisleri insanî yetkinleşmeye teşvik etmek,
2. Bir ilmi öğrenmek isteyen kimsenin, o ilminden nasıl istifade edileceğini araş-

tırdığında bilgi ve öngörüye vâkıf olmasını sağlamak,
3. Her bir ilmin haddizatındaki seviyesi ve değeri bir diğer ilme ve onu öğrenenin 

dumuna nispetledir; tıpkı âhirette fayda sağlayan yönüyle bir olgunluk (kemâl) ya da 
yaşama dair ahlâklı (edeb) olmayı öğrenmek gibi,

4. İlimler arasında hangisinin daha faziletli, şerefli, güvenilir, ya da daha zayıf ve 
yetersiz olduğunu mukayese etmek gerekir. İbnü’l-Ekfânî bunun tespiti için ileride bir 
ölçütün (misbâr) belirleneceğini ifade etmiştir, 

5. Bir kimse, herhangi bir olgunun bilgisine dair herhangi bir ilimle bir bilgiye 
sahip olduğunu öne sürse ayrıntılı bir biçimde bu ilmin konusu, amacı, ilkeleri, prob-
lemleri, ilimler arasındaki yeri hakkındaki bir bilgiye sahip olmalıdır ve olgu hakkındaki 
iddiasıyla ilgili sahip olduğu zannını bunlarla güzelleştirmelidir,

6. Dile hâkim bir kimsenin (el-müteeddibü’l-mütefennin) bir ilimde zikredilenlerde 
eş anlamlı kelimeler ve onların ilk anlamları arasındaki farkı bilmesi, 

7. Herhangi bir rütbeye sahip olan kimse, mertebesinin yüceliği ve marifetinin 
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kemâli bakımından ilim ehline benzemek isteyebilir. 
İbnü’l-Ekfânî mukaddimesinin sonuç bölümünde ilimleri 11 aslî ilime ayırdığını 

belirtir. Bunlardan altısı teorik felsefî (ulûm-ı hikemiyye nazariyye) ilimdir: Metafizik/
İlm-i ilâhî, riyâziyyat (hendese, hey’e, aded, mûsîkā) ve ilm-i tabiî şeklindedir. Ayrıca 
bunların yanı sıra bir de amelî ilimlerden söz eder: Bunlar da siyaset, ahlâk ve ev yö-
netimi (tedbîrü’l-menzil) şeklinde sıralanabilir. Buraya kadar sıralanan ilimler bizatihi 
kendileri için tahsil edilen (li-zâtihî) ilimlerdir. Bunların dışında başka ilimlere aracılık 
etmeleri bakımından olan (li-gayrihî) ilimler ise mantık ve dil bilimleridir (ilmü’l-
edeb). İbnü’l-Ekfânî eserinde yukarıdaki aslî ilimler ve onların alt branşları ile birlikte 
(furû) atmış ilim dalı ve bunlara ilişkin yaklaşık olarak 400 eser ismine yer vermiştir.8

Witkam kendi mukaddimesinde altı bölümden oluşan eserinin her bir bölümünde 
neler yaptığından söz etmektedir. O, İbnü’l-Ekfânî’nin etkisini araştırdığı altıncı bö-
lümde, ed-Dürrü’n-nazîm’den söz eder ve fakat eserin müellifini tespit edemediğini 
belirtir. Sonra Kalkaşendî’nin (ö. 1418) Subhu’l-a‘şâ fî sınâati’l-inşâ, Taşköprizâde’nin 
(ö. 1561) Miftâhu’s-saâde, Hacı Halife’nin (Kâtib Çelebi, ö. 1657) Keşfü’z-zünûn adlı 
eserlerinden bahsetmektedir. Ayrıca Witkam, İbnü’l-Ekfânî’nin kendinden önce kaleme 
alınmış fihristlerden yararlandığını ifade edererek bunlar arasında İbn Sînâ, Fârâbî, 
İbnü’n-Nedîm ve Şehristânî’nin isimlerini zikreder.9

İlmin ve Âlimin Değeri 

İbnü’l-Ekfânî’ye göre ilmin değerini anlamak için Allah’ın kendisini “ilim sahibi 
olmakla” nitelemesi, ayrıca peygamberlere ve velîlere ilim bahşetmiş olması yeterlidir. 
Onun ifadesiyle: “Miras bırakılabilecek değerli şeylerden en şereflisi ilimdir.” İlmin 
değerini anlatmak için birçok âyet ve kelâm-ı kibâra yer veren İbnü’l-Ekfânî, Eflâtun’a 
nispetle şu sözü aktarır: “İlmi talep et ki seçkinler (havâs) seni yüceltsin, malı talep et 
ki halk seni yüceltsin, zühtü talep et ki herkes seni yüceltsin. İlim herbir kimseye tesir 
eder, cehalet ise aksine, herkesin kendisinden kaçtığı ve sevmediği bir şeydir. İnsan 
sanki hiçbir şey bilmeyen bil-kuvve/potansiyel bir varlıktır –elbette mutlak anlamda 
değil– ancak ne zaman öğrenmeye başlarsa o zaman bilfiil insan olur. Mutlak anlamda 
cehalet durumunda ise hayvandan da aşağı bir seviyede olur.”10 

Eflâtun’dan beri ahlâk düşüncesinde temel olarak insanî faziletlerin dördünden söz 
edilmiştir ki bunlar: İlim (nefs-i nâtıkanın fazileti), cesaret (nefs-i gazabiyenin fazileti), 
iffet (nefs-i şeheviyyenin fazileti) ve adalettir (âdil olmanın/hak gözetmenin fazileti). 
İbnü’l-Ekfânî’ye göre burada zikredilenlerin en değerlisi şüphesiz nefs-i nâtıkadır ve 

8 İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kāsıd, neşredenin girişi, s. 9.
9 İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kāsıd, neşredenin girişi, s. 10.
10 İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kāsıd, s. 14.
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ona ait fazilet de ilimdir ki bu onu diğerlerinden daha üstün kılar. İnsan ancak ilimle 
yetkinleşebilir; diğer üç fazilet, sair canlılarda da bulunabilir ancak ilim sadece insana 
hastır ve sadece insan ilimle melekler seviyesine ulaşabilir.11

İlimler değer bakımından farklılaşırlar, örneğin konusu itibariyle tıp insan bedenini 
ele alır ve kıymeti tartışılmazdır; gayesi bakımından ahlâk, insanî faziletlerin bilgi-
sinin öğrenilmesini hedefler; gereksinim duyulması bakımından fıkıh ilminin değeri 
tartışılmaz. Bunların dışında ayrıca bu itibarların hepsi ve daha fazlasını kendisinde 
toplayan ilimler de vardır ki bunların başında ilm-i ilâhî/metafizik gelir. Konusu en 
şerefli, gayesi faziletli ve kendisine duyulan ihtiyaçsa en önemli olan ilim de metafiziktir. 
Ayrıca İbnü’l-Ekfânî’ye göre her ilmin mutlak surette bir faydası (menfaa) vardır. Bu 
faydalar 1. ya âhirete yöneliktir (meâd), 2. ya dünya hayatına yöneliktir (meâş), 3. ya 
da insanın olgunlaşmasına yöneliktir (el-kemâlü’l-insânî).12

Kimi zaman ilimler kendilerini diğerlerinden daha değerli addebilirler, tıbbın 
gayesini diğer ilimlerden üstün görmesi ya da fıkhın kendisini mutlak olarak en değerli 
ilim kabul etmesi böyledir, ancak İbnü’l-Ekfânî’ye göre bunların aksine en değerli 
ilim ilmü’t-tevhîd’dir. İlimlerin gayesi ne mal ne de övgü içindir, bilakis hakikatle 
aydınlanmak ve ahlâkın güzelleşmesi (tehzîbü’l-ahlâk) içindir.13

Öğrenim ve Öğretimin Şartları

Her türlü eğitim ve öğretimin zihnî olduğunu vurgulayan İbnü’l-Ekfânî, ilmi 
tecrübî ve kıyasî şeklinde ikiye ayırdıktan sonra, bilginin tasavvur ve tasdik olarak 
sınırlandığını, tasavvurun had ve resmden türetilmiş tanıma (kavl-i şârih) ulaşmaya 
çalıştığını, tasdikin ise kıyasın sûreti olan öncüllerden netice elde etmek olduğunu 
ancak kimi zaman yakīnî bilgi elde edilirken, bazen iknâ dışında bir netice alınama-
dığını belirtir. Kudemânın, ilmin sağlıklı bir biçimde aktarılması için sözlü geleneğe 
dayandığı, ehli olmayanın eline geçmesin diye ilimlere ilişkin öncelikle kitap telif 
edilmediğini ve fakat kimi zaman öğrenci sayısının ya da ilginin zayıflaması netice-
sinde bir ilim dalına dair bilginin ortadan kalkmaması için kitapların kaleme alındığını 
söyleyen İbnü’l-Ekfânî’ye göre, bu kitaplarda yine değerini bilemeyecek kimselerin 
eline geçmemesi için çeşitli sembolik anlatımlara başvurulmuş ve bu amaçla delâlet 
türlerinden mutabakat ve tazammun dışarıda bırakılarak iltizâmla sınırlandırılmıştır.14 

11 İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kāsıd, s. 14.
12 İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kāsıd, s. 15.
13 İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kāsıd, s. 15.
14 İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kāsıd, s. 16. Gazzâlî de bu üç delâlet türünü anlatırken iltizâm yoluyla tarif 

yapmanın mümkün olmadığını ve müphem yönünü şöyle anlatır: “Tariflerde geçerli olan delâlet türü, 
mutabakat ve tazammun delâletleridir. (...) İltizâm yoluyla delâlete ise tariflerde itibar edilmez. Zira 
iltizâmda delâlet edilen şey, sınırsız ve belirsizdir. Zira bir şeyin lâzımları ve lâzımlarının lâzımları bir 
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Burada zikredilen amacın gerçekleşmesi ve mümkün olduğu kadarıyla hatasız 
kitaplar kaleme alabilmenin ön şartı olarak her bir kitabın başında sayısı sekizi bulan 
temel başlıktan (er-ruûs) söz edilir. İbnü’l-Ekfânî’ye göre bunlar: 1. amacı, 2. yararı, 
3. nişânesi (es-sime), 4. ortaya koyan şahıs (vâzıʻ), 5. ilmin türü, 6. kitabın seviyesi, 
7. kitabın sistemi ve, 8. öğretimde kullanımı şeklindedir. Bunlardan en kapalı görünen 
“es-sime”, başlığın bütün muhtevayı kuşatacak biçimde içerikle uyumlu olmasına 
işaret etmektedir.15 

İbnü’l-Ekfânî’ye göre ilim tahsilinde beş farklı öğreti mevcuttur ki bunlar sırasıyla 
şöyle ifade edilebilir: 

1. Terkîb: Öncülün matlûba işaret etmesidir.
2. Tahlîl: Öncüllerin tekrarlanması.
3. Tahdîd: Bir şeyin sınırlarıyla hakikatine delâlet etmesidir.
4. Burhân: Doğru öncüllerden elde edilen doğru kıyastır ki hakka’l-yakīn’de son 

bulur.
5. İknâ: Yukarıda zikredilen dördü dışında yetinilecek sonuncu yol ise Allah’ın 

doğruya ulaştıracağına dair inançtır.16

Ona göre öğrenim ve öğretimin de (tâlîm ve taallüm) on iki şartı vardır, bunlar: 
1. Bizâtihi talep edilen bir ilmin öğrenilmesi neticesinde maddî kazanç, makam 

ve şöhret elde etmek değil, mükâfatı doğrudan Allah’tan beklemek gerekir.
2. Kişi kendisine yük oluşturacak olan değil, kendi tabiatına uygun olan ilmi öğren-

mek için ona yönelmelidir; her insan ilim tahsiline müsait değildir, bir ilimde başarısız 
olan bir kimse, kendi tabiatına uygun olan bir başka ilimde iyi bir neticeye ulaşabilir.

3. Öncelikle belirlenen ilmin mertebesini, gayesini, ne zaman ve nasıl okumak 
gerektiğini bilmelidir.

4. Bu ilim başından sonuna içerdiği “mesâil” ile uyumlu olmalıdır ve bu uyum 
duruma göre delillerle ispatı, tasavvuru ve anlaşılması için en uygun yoldur. 

5. İlmî olan ve ilmî olmayan şeklinde iyi ve tasnif edilmiş kitapların (el-kütübü’l-
ceyyide ve’l-kütübü’l-musannefe) bilinmesi gerekir ki İbnü’l-Ekfânî bunlardan ilmî 
olanların “muhtasar”, “mutavassıt” ve “mebsût” olarak üçe ayrıldığını ve her bir ilim 
dalında bunlara yer vereceğini belirtir.

6. İrşad eden, nasihatkâr ve güvenilir bir hocadan ders almak gerekir. Zira bir 
ilmi öğrenmek isteyen kimse hocadan bağımsız olarak kendi zihnine güvenerek yola 

kural ve kaideye bağlanıp tespit edilemez. Dolayısıyla iltizâm, lafzı sonsuz mânaya delâlet eden bir 
şey olmaya götürür ki bu muhaldir.” Bkz. Ebû Hâmid el-Gazzâlî, Miʻyârü’l-ilm: İlmin Ölçütü, çev. Ali 
Durusoy-Hasan Hacak, İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2013, s. 50. 

15 İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kāsıd, s. 16.
16 İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kāsıd, s. 17.
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çıkmamalıdır. “İlim satırda değil sadırda taşınır (el-ilm fi’s-sudûr lâ fi’s-sutûr)”. Örneğin 
zekâsı ve dehâsıyla İbn Sînâ dahi, kendi zekâsına güvenerek yola çıktığında yanlışa düş-
mekten emin olamamıştır. Dolayısıyla yetkin bir hocanın (el-üstâzü’l-kâmil) talebenin 
zihnini tertip etmesi, kendi ahlâkıyla ona örnek olması gerekir. Zira başlangıç seviye-
sindeki bir talebe sadece mesâil ve ahkâmı kavrayabilir. Hoca ise ilmin meselelerinin 
imkân tanıdığı ölçüde şüpheleri öne sürmeli ve daha sonra onların çözümünü ortaya 
koymalıdır. Böylece talebe ortaya yolu tutan muhakkiklerin seviyesine erişebilsin. 

7. Akran ve yaşdaş kimselerin, rekabet ve üstün gelmek için değil konuyu tahkik 
için yardımlaşmak amacıyla müzakere etmesi gerekir. 

8. İlim, boyunda taşınan bir emanettir ve ona sahip olan ne ihmâl eder bir kenara 
bırakır ne de hak ettiğinin aksine sessizliğe gömer. Bu nedenle ilim, ehline verilmeli-
dir. Bu noktada İbnü’l-Ekfânî kadîm bir hikemî sözü aktarır: “İnci domuzun boynuna 
takılmaz yani ilim ehli olmayana verilmez.”

9. Kişi ilimde, ulaşılamayacak bir seviyeye vardığına inanmamalıdır, zira “Aşırı 
cüretkârlık mahrum bırakır (tayş yûcibü’l-hırmân).”

10. Her ilmin aşamayacağı bir sınırı vardır; dolayısıyla bir şeyin kendisiyle ta-
nımlanması, nahiv ilminde burhanî delil ya da astronomide (ilm-i heyet) cedelî kanıt 
aranması doğru değildir.

11. Bir ilmin diğer bir ilme ne öğretim esnasında ve ne de münazarada karıştırılma-
ması gerekir. Nitekim tabiplerin önde geleni Galen bu yüzden çokça hataya düşmüştür.

12. İlim tahsilinde hoca baba mesabesindedir, öğrenci arkadaşlar (er-refîk) kardeş, 
talebe ise evlât hükmündedir; dolayısıyla bunların hepsi için riayet edilmesi gereken 
haklar vardır. İbnü’l-Ekfânî burada ilim hakkında sıkça zikredilen ve bizim kültürü-
müzde de yaygın olarak kullanılan bir söze yer verir: “Bilmelisin ki iyi olan her şey 
için bir engel vardır, ancak ilim için pek çok engel söz konusudur (alâ külli hayrin 
mâniun fe ale’l-ilmi mevâniʻ).”17 

İlimlerin Sayımı (el-Kavl fî Hasri’l-Ulûm)

İlimler amaçları bizâtihi kendileri için olan ve olmayan şeklinde ikiye ayrılır. 
Bizâtihi kendileri için olanlar hikemî ilimlerdir ve burada hikmetten maksat nefs-i 
nâtıkanın gücü yettiği ölçüde teorik ve pratik (nazarî/amelî) yetkinliği elde etmesidir. 
Teorik yetkinlik varolanların bilgisi ve durumu hakkında yakînî inancın oluşmasıyla 
(bi-husûli’l-i‘tikādâti’l-yakīniyye); amelî yetkinlik ise nefsin tezkiyesi yoluyla fa-
ziletleri elde edip rezîletlerden uzaklaşmasıyla gerçekleşir. Başka bir şeyden dolayı 
(li-gayrihî) talep edilen ilimler ise âlet olarak kabul edilir ki bunlar mâna için olursa 

17 İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kāsıd, s. 17-20.
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mantık; lafız ve yazıdan hareketle kendisi aracılığıyla mânaya ulaşmak için olursa 
ilm-i edeb (dil bilimleri) adını alır. Teorik/hikemî ilimler ise üçe ayrılır: Yüce olanı 
metafiziktir (ilm-i ilâhî), orta olanı riyâzî ilimlerdir ve aşağı olan da tabiî ilimlerdir. 
Akıl ve duyuda cisimleşmiş maddeden mücerred olan şeyler ilm-i ilâhî’nin, zihinde 
ve dış dünyada maddî olan şeyler tabiî ilimlerin, zihin olmaksızın şeylerin tecerrüdü 
imkânsız olduğundan sadece zihinde maddeden soyutlanabilen şeyler ise riyâzî ilim-
lerin konusuna dahildir. Riyâzî ilimler hendese, aded, heyet ve müzik şeklinde dörde 
ayrılır. Amelî ilimler ise ahlâk, siyaset ve tedbîrü’l-menzildir. Buraya kadar sıralanan 
ilimler aslî, bunların dışında zikredilecek olan ilimler ise fer‘îdir.18

el-Burhân’da açıklandığı üzere hakiki ilimlerin tamamının bir konusu (mevzû), 
ilkesi (mebâdî), problemleri (mesâil) ve amacı (gaye) olması gerektiğini belirten 
İbnü’l-Ekfânî, eserinde bütün ilimlerin konularını zikrettiğini ifade ederek ilimlerin 
konuları itibariyle birbirlerinden ayrıştıklarına dair bilgiyi tekrarlar.19 

İbnü’l-Ekfânî yazım yöntemi olarak her ilmin tanımını, yararını, kimi zaman zik-
redilen ilimden önce bilinmesi gereken ilimleri sıralar; ardından bu ilme dair eserleri 
özet (muhtasar), orta uzunlukta (mutavassıt), konuyu enine boyuna tartışan (mebsût) 
yer yer de kapsamlı (müştemil) şeklinde tasnife tabi tutarak bunların örneklerine yer 
vermektedir. Kimi zaman da ilim dalındaki daha özel alanlara dair yazılmış (kütübü’l-
münferide) eserlerin adlarını zikretmektedir. Burada yapılan tasnife uygun olarak ilimler 
ve o ilimlerde okutulan eserler makale sonundaki tabloda ayrıntılı olarak görülebilir. 

Dil Bilimleri/İlm-i Edeb

Eserin hacmi göz önünde bulundurulduğunda uzunca sayılabilecek bir girişten 
sonra İbnü’l-Ekfânî ilimleri ayrıntılı bir biçimde tasnife girişir. Li-zâtihî olmayan 
ilimler altında yer alan ilm-i edeb (dilbilimleri) ve mantık ilimlerinden ilkiyle eserine 
başlar. İlm-i edebin alt başlıklarını ise şöylece sıralar: 1. el-Luga, 2. Sarf, 3. Meânî, 4. 
Beyân, 5. Bedîʻ, 6. Aruz, 7. Kavâfî, 8. Nahiv, 9. Yazım kuralları, 10. Okuma kuralları. 
İbnü’l-Ekfânî dil bilimlerini sıraladıktan sonra bunların sadece Arapçaya has olmayıp 
Yunanca gibi diğer tüm dillerde bulunduğunu belirtir.20 Ayrıca Bedîʻ ilmini anlatırken 
“Allah’ın kitabının anlaşılmasına vesile olduğu için bu ilmin ilimlerin en yararlısı ve 
derecelerin en üstünü” olduğunu ifade eder.21

Bu bölümde dikkat çeken hususlardan biri İbnü’l-Ekfânî’nin meânî ilminden söz 

18 Her ne kadar bazı kaynaklarda on aslî ilim olduğu ifade edilerek mantık da bunlar arasında zikredilse 
de, gerçekte mantık ve dil bilimleri “li-zâtihî” olmadıklarından aslî ilimler arasında yer almamaktadır. 
Bkz. Fazlıoğlu, “İbnü’l-Ekfânî”, s. 22-24. 

19 İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kāsıd, s. 20-21.
20 İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kāsıd, s. 22.
21 İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kāsıd, s. 24.
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ederken herhangi bir eser ismine yer vermemiş olmasıdır. Bu sahada biricik kitabın 
Mîsem el-Bahrânî tarafından kaleme alındığını ancak buna meânî, beyân ve bedî‘ 
sahasındaki müelliflerin hepsine birlikte yer verileceğini söyler ancak daha sonra bu 
bölümlerde ne Bahrânî’den ne de eserinden söz eder. İsmine yer verilmeyen eserin 
Kavâidü’l-merâm fî ilmi’l-kelâm olması muhtemeldir. Ayrıca Bahrânî’den üstün körü 
bahsediliyor olması, onun Şiî olmasıyla da ilişkili olabilir.

 
Mantık

Li-zâtihî olmayan ilimlerden ikincisi olan mantığın kurucusunun Aristoteles ol-
duğunu belirtmiş ve onun mantığı dokuz kısma ayırdığını öne sürmüştür: 1. Îsâgūcî 
,)ايساغوجي( 2. Kategoriler )قاطيغورياس(,  3. Peri Herminias )باريرمينياس(,  4. Analitikler 

,)طوبيقى( Topikler .6 ,)باديطيقى( Burhân/Apodeiksis .5 ,)أنولوطيقى(   7. Retorik )ريطوريقى(,  8. 
Şiir )طوريقى(,  9. Sofistik deliller )سوفسطيقى(.  

İbnü’l-Ekfânî, sıraladığı Aristo mantık külliyatından ilki olan Îsâgūcî’nin kendi 
devrine ulaşmadığını ancak Porfiryus tarafından aktarıldığını belirtmektedir. Ayrıca 
aklî ilimlerin anahtarı (miftâhu’l-ulûmi’l-akliyye) olarak adlandırdığı mantığın, mâna-
nın ölçütü (mîzânü’l-meânî) olarak kabul edilmesi gerektiğini ve bu durumun nahvin 
lafza, aruzun şiire nispeti gibi olduğunu belirterek, Gazzâlî’nin “mantık bilmeyenin 
ilmine güvenilmez” ifadesini hatırlatır ve onun bu ilmi, “ilmin ölçütü (miʻyârü’l-ilm)” 
şeklinde isimlendirdiğini de eklemektedir.22 

Mantık ilminin kurucusunun Aristoteles olduğunu belirten İbnü’l-Ekfânî, tarihte 
Kategoriler’in mantık külliyatının içerisine dahil edilmesi ve düzenlenmesine ilişkin 
bir tartışmanın varlığını hatırlatarak, Öklid’in geometriye dair eserinde bunu gerçekleş-
tirdiğine dair bir görüşü beyan etmekle birlikte, bunun gereksiz bir tartışma olduğunu 
ifade eder (el-münâkaşa fî hâzâ gayru müfîde).23

Mantığa dair literatürü aktarırken İbnü’l-Ekfânî ikili bir tasnife gider. Öncelikle 
doğrudan mantık eserlerini kısa, orta ve hacimli şeklinde sıralar; daha sonra da fizik 
ve metafiziğe ilişkin eserlerin içerisinde de ayrıca mantığa genişçe yer verildiğini ifa-
de ederek bunlar içerisinden de en önemlilerini kısa, orta ve hacimli eserler şeklinde 
sınıflandırır. Fârâbî ve İbn Rüşd’ün Arisoteles’in mantık metinlerini özetlediğinden ve 
bunlar üzerine pek çok şerh kaleme alındığından söz eden İbnü’l-Ekfânî, bu konuda 
muhtasar olarak Kâtibî’nin Aynü’l-kavâid, Urmevî’nin el-Menâhic, Semerkandî’nin 
el-Kıstâs ve Tûsî’nin et-Tecrîd adlı eserlerini zikreder. Onun mantık sahasında muta-
vassıt olarak nitelediği eserler ise Hûnecî’nin Keşfü’l-esrâr’ı ile İbnü’l-Bedîʻ el-Ben-
dehî’nin bu eser üzerine yazdığı hâşiyenin yanı sıra Kâtibî’nin Câmiu’d-dekāik’i ile 

22 İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kāsıd, s. 28.
23 İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kāsıd, s. 29.
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İbn Vâsıl’ın Nuhbetü’l-fiker’idir. Hacimli eserler (mebsût) ise Fahreddin er-Râzî’nin 
el-Mantıku’l-kebîr’i, Semerkandî’nin Şerhu’l-kıstâs’ı, Kâtibî’nin Şerhu Keşfi’l-esrâr’ı, 
İbn Sînâ’nın devasa nitelikteki (el-bahrü’l-hadm) eş-Şifâ’sının “Mantık” bölümüdür. 
Ancak bunların dışında fizik ve metafiziğe dair eserlerin mantık kitaplarıyla bir arada 
kaleme alındığı da görülür ki bunlardan bir kısmı şunlardır: Muhtasar olanlar Ebherî’nin 
Keşfü’l-hakāik ve Tenzîlü’l-efkâr’ı; mutavassıt olanlar Sühreverdî’nin et-Telvîhât’ı, 
Fahreddin er-Râzî’nin el-Mülahhas’ı ve Ebherî’nin Mülahhas haşiyesi, Urmevî’nin 
Metâliu’l-envâr’ı, İbn Kemmûne’nin el-Hikmetü’l-cedîde’si, Ebü’l-Berekât el-Bağ-
dâdî’nin el-Mu‘teber’i; mebsût olan eserler İbn Sînâ’nın eş-Şifâ’sı, İbn Kemmûne’nin 
Şerhu’l-Telvîhât’ı, Kâtibî’nin Şerhu’l-Mülahhas’ı ile Tûsî’nin Şerhu’l-İşârât’ıdır.24 

  
Metafizik/İlâhî

İbnü’l-Ekfânî metafiziği, “hakikatlerin tahakkuku, ona ârız olanlar, maddeden 
mücerred olan varlıklar bakımından aralarındaki genellik-özellik ilişkileri ile taayyün 
ve sübût bakımından bütünüyle varlık hakkındaki araştırmadır” şeklinde tanımlamıştır. 
Konusu ise rubûbiyeti kuşatması bakımından “ilm-i ilâhî”, varlıkların küllîlerini/türsel 
sûretlerini kuşatması bakımından “ilm-i küllî”, madde ve maddî şeylerden tecerrüde 
imkân tanıdığı için de “mâ baʻde’t-tabîa/metafizik” şeklinde değerlendirilmiştir. Onun 
gelenekte kendi dönemine kadar oluşan metafiziğin, teoloji ve ontolojiyi kuşatan 
yapısını veciz bir biçimde özetlediği açıktır. Ona göre beş aslî cüz’ü vardır: 1. varlık, 
mâhiyet, birlik, çokluk, zorunlu, mümkün, kıdem, hudûs, sebep, sebepli gibi genel 
kavramlar (umûr-ı âmme), 2. İlimlerin ilkelerinin tamamı, öncülleri ve seviyeleri, 3. 
Hak olan ilâhın varlığının ispatı; birliğinin ve rubûbiyette tek oluşunun delili, sıfatla-
rının ispatı, zâtında çokluk olmadığı, 4. akıllar, nefisler, melekler, cinler ve şeytanlar 
gibi mücerred cevherlerin ispatı, hakikatleri ve hâlleri, 5. bedenden ayrıldıktan sonra 
insanî nefsin halleri, meâd gibi konular ele alınmaktadır.25 

Metafiziğin asıl amacı insanın yetkinleşmesi, öte dünyadaki mutluluğudur. Me-
tafizik, diğer ilimlerden üstündür ve diğer ilimler ilkelerini ondan aldıkları için ona 
muhtaçtır, zira ondan sonra ilim yoktur (lâ ilme baʻdeh). 

Hukemâ zümresinin başı Aristoteles’tir ve bu konuda onun Metafizik (Mâ Baʻde’t-
tabîa) kitabı; bu eserin amacının özeti niteliğinde olan Fârâbî’nin Telhîs’i onun için 
anahtar mesabesindedir; bundan sonra Fahreddin er-Râzî’nin el-Mebâhisü’l-meşrikıy-
ye’si ile Esûlûcyâ’sı26 gelir. İbnü’l-Ekfânî burada güzel bir dil oyunu ile Esûlûcyâ’nın 

24 İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kāsıd, s. 29.
25 İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kāsıd, s. 29.
26 Râzî’nin kendi ifadesiyle: “Bizim bu kitabımız ilm-i ilâhî hakkındadır ki o Yunan dilinde Esûlûcyâ 

olarak isimlendirilir.” Fahreddin er-Râzî, el-Metâlibü’l-âliye mine’l-ilmi’l-ilâhî, c. I-IX, nşr. Ahmed 
Hicâzî es-Sekkā, Beyrut: Dârü’l-kitâbi’l-Arabî, 1407/1987, s. 33.
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meşhur adı Metâlib’e de göndermede bulunarak “metâlib bu mebâhis’le doludur (meş-
hûn bi-mebâhis hâzihi’l-metâlib)” ifadesine yer vermektedir. Ancak kimi zaman bu 
ilimdeki düşüncelerin görünüşü dine aykırı izlenim uyandırabilir, tahkik edildiğinde ise 
farklılıkların lafzî olmanın ötesine geçmediği görülecektir. İbn Rüşd’ün el-Faslü’l-makāl 
adlı eseriyse bu tür tartışmalara açıklık kazandırmayı vadetmektedir. Bu konulardaki 
araştırmacıların yolu yakīnî burhân ortaya koymaya dayalıdır. Ancak riyâzet yoluyla 
insan nefsini saflaştırma yolunu seçen zâhitler ki çoğunlukla onlar zevkî olarak açık-
seçik bir biçimde keşfederler ve vicdan haricinde delil ikame etmeksizin tasvir ederek 
açığa çıkarırlar. İbnü’l-Ekfânî’ye göre “Bizim dinimizin zâhitleri sûfîlerdir (nüssâku 
milletinâ hümü’s-sûfiyye).” Keşf, zevkî bilgi, nefsin arındırılmasına dair eserlerin 
başında Sühreverdî’nin Avârifü’l-maârif gelir, daha sonra Cilyânî’nin el-Meşâriʻi, 
Kuşeyrî’nin Risâle’si, Ebû Tâlib el-Mekkî’nin Kūtü’l-kulûb’undan söz edilebilir. 
Ancak İbnü’l-Ekfânî’ye göre İbnü’l-Arabî’nin el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye’sinden daha 
kapsamlısı ve faydalısı yoktur. Müçtehidlerden araştırma ve nazarla yola çıkıp nefsin 
saflaşması ve tecride ulaşanlar da vardır ki bunlar iki fazileti birleştirir, iki güzelliği 
birden elde ederler. Bunlar arasında Sokrat, Eflâtun ve Sühreverdî sayılabilir. Öyle ki 
Hikmetü’l-işrâk böyle bir tecerrüd sürecinin neticesidir.27 

İbnü’l-Ekfânî’ye göre her kim Sadreddin Konevî’nin Miftâhu’l-gayb’ını açıp 
ve Tefsîru Fâtiha’ya girdiyse doğru yola erişir, cenneti kazanır ki müçtehidlerin yolu 
budur ve sıraladığımız isimler kendi dönemlerindeki tek tük isimlerdir (ve hüm efrâdün 
fi’l-edvâr). Ona göre çoğunluk (cumhûr) için bu meselede “nazar” yolu kaçınılmazdır, 
insan tabiî şuura ve beşerî yetkinliğe ulaşmak için doğuştan bir istekle gönderilmiştir 
ve İbn Tufeyl’in Hayy b. Yakzân’da açıkladığı üzere kişi hayvanla ortak olmayan 
yanlarını zamanla keşfeder. Ancak Hayy b. Yakzan yukarıda zikredilen müçtehidlerin 
yoluna birçok engel sebebiyle ulaşamaz.

Nazarı talep edenler ile onun sınırında duranlar şeklinde iki farklı grup vardır:
1. İbnü’l-Ekfânî, nazarı talep edenler arasında Dualistler (seneviyye), Sâbiîler, 

Mecûsîler, Maniheistler, Keyûmersiyye, Mazdekiyye, Zurvâniyye, Merkûniyye, Zer-
düştiyye, Beysâniyye, Harsâniyye, Kantariyye, Beydâniyye, Kâzımiyye, Tabîiyye, 
Ehlü’l-ehvâ gibi fırkaları zikreder. 

2. Nazar’dan sarf-ı nazar edenler ise kendilerine peygamber gönderilmiş olanlardır. 
Peygamberlerin sözlerinin doğru kabul edilmesi için sıradan hadiselerin aksine çeşitli 
mucizeler ortaya çıkar. İbnü’l-Ekfânî bu durumu ele alacak olan sahanın “ilm-i nevâmîs” 
olduğunu, ancak bu konuyu ilâhiyyât bahsi tamamlandıktan sonra ele alacağını belirtir.28 

O, kendi asrına kadar olan din sahiplerini (milliyyûn) Müslümanlar, Yahudiler ve 
Hıristiyanlar şeklinde üçe ayırır ve sonrasında Şehristânî’nin el-Milel ve’n-nihal’inin 

27 İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kāsıd, s. 30. 
28 İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kāsıd, s. 31-32.
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izini takip eder. Konuya Hz. Peygamber’den nakledilen şu hadis-i şerifle başlar: “Sizden 
önce Ehl-i kitap yetmiş iki fırkaya ayrıldı, siz ise yetmiş üç fırkaya ayrılacaksınız ve 
yetmiş ikisi cehennemdedir ve biri cennette olacaktır ki o da Ehl-i sünnet ve’l-cemaattir 
(el-cemâatü ve’l-müslimûn).”29 

İbnü’l-Ekfânî müslüman fırkalardan başlamak suretiyle sırasıyla hepsine yer ver-
mektedir. Müslümanların beş hususta ittifak ettiklerini (şehâdet, namaz, oruç, zekât, 
hac) ve bunun dışında kalan Allah’ın sıfatlarını ispatı, sıfatların kabul veya reddi, 
fiil-sıfat ayrımı, kader, kulun fiili, vaʻd ve vaîd, kötülük problemi, nübüvvet, imâmet 
gibi konularda ise ihtilâfa düştüklerini ve bunlar hakkında kelâmcılardan Şehristânî 
gibi âlimlerin eser telif ettiğini belirtir. 

İbnü’l-Ekfânî, Muʻtezile’den başlayarak, Cebriye, Sıfâtiyye, Hâricîler, Mürcie, 
Şîa gibi mezhepler ve alt gruplarıyla, Yahudi ve Hıristiyan mezheplerinin isimleri ve 
temel inanç önermeleri hakkında kısa bilgiler vermektedir. Eserin bu kısmı büyük 
ölçüde Şehristânî’nin el-Milel ve’n-nihal’ini hatırlatıyorsa da sıralamada çeşitli fark-
lılıklar gözlenmektedir. Ayrıca kimi zaman el-Milel ve’n-nihal’de bulunmayan farklı 
bilgiler de aktarmaktadır. Örneğin Hafs b. Ebü’l-Mikdâm’ın temsil ettiği Hafsiyye 
ekolü hakkında “Eflâtuncu ideleri (el-müsülü’l-Eflâtuniyye) savundukları”na dair bilgi 
el-Milel ve’n-nihal’de yer almamasına rağmen İrşâdü’l-kāsıd’da görülmektedir.30 Yine 
el-Milel ve’n-nihal’de zikredilen dört Yahudi fırkasına (Anâniyye, İseviyye, Mukāribe 
ve Yudgāniyye, Sâmirîler) karşın İbnü’l-Ekfânî Yahudilerde çok sayıda fırkanın bu-
lunduğunu belirttikten sonra üç meşhur mezhepten söz etmektedir: Rabbâniyyûn, 
Kurrâûn, Sâmiriyyûn.31 

Nevâmîs

Nübüvvete niçin ihtiyaç duyulduğu ve nübüvvetin durumuyla hakikati hakkında 
bilgi sahibi olunan ilimdir. en-Nâmûs (kanun/şeriat) vahiy, vahiy meleği ve sünnet 
hakkında dile getirilir. Bu ilmin nübüvvetin gerekliliği, insan bâki olmaya duyduğu 
ihtiyaç, hakiki nübüvvet ile sahte peygamberlerin farkları, nebî ve resullere has muci-
zelerin keyfiyeti ile sıddîk ve evliyalara has olan kerametlere (el-kerâmâtü’l-muhtassa 
bi’s-sıddîkīn ve’l-evliyâ) dair bilgi sahibi olmak gibi yararları vardır.32 

Bu konu hakkında yazılan Aristoteles ve Eflâtun’un kitapları ile daha geniş olarak 
Fârâbî’nin Ârâü ehli’l-medîneti’l-fâzıla’sından söz edilebilir. Nevâmîs sekiz şerʻî ilme 
ayrılır: 1. Kıraat, 2. Rivâyetü’l-hadîs, 3. Tefsir, 4. Dirâyetü’l-hadîs, 5. Usûlü’d-dîn, 6. 

29 İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kāsıd, s. 32; Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 1 (hadis nr. 4597).
30 Şehristânî, İslâm Mezhepleri: el-Milel ve’n-nihal, çev. Mustafa Öz, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2005, s. 

138-139; İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kāsıd, s. 37.
31 İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kāsıd, s. 38. 
32 İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kāsıd, s. 40.
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Usûlü’l-fıkıh, 7. İlmü’l-cedel, 8. İlmü’l-fıkıh.33 Bu konu makalenin ilerleyen kısmında 
problematik açıdan ele alınacağından burada İrşâdü’l-kāsıd’ın “Nevâmîs”ten sonraki 
başlığı olan tabîiyyâta geçebiliriz.

Fizik (Tabiiyyât)

Fizikte duyulur cismin değişime konu olması bakımından haller ve durumlar 
araştırılır ve cisim bu bakımından tabîiyyâtın konusudur. Aristoteles fiziği sekiz kısma 
ayırmıştır: 1. es-Semâu’t-tabîî, 2. Semâ ve âlem, 3. Oluş ve bozuluş (kevn ve fesâd), 
4. Meteoroloji (el-âsârü’l-ulviyye), 5. Madenler (el-meâdin), 6. Bitkiler, 7. Hayvanlar 
ve 8. Duyu ve duyulur olan (el-his ve’l-mahsûs). Aristoteles’in bu sekiz kısımla ilgili 
sekiz kitabı vardır ve İbn Sînâ bu kitapları soyut bir biçimde ele aldı (cerredehâ) ve 
önemli kısımları tercüme etti; İbn Rüşd ise başarılı bir biçimde özetledi. Fizik ilminin 
altında yer alan diğer bilimler (furû) şunlardır: tıp, baytara/beyzara, ferâset, rüya tabiri, 
ahkâm-ı nücûm, sihir, tılsım, simya ve kimyadır.34 İbnü’l-Ekfânî sıraladığı bu ilimlerin 
herbiri ile ilgili, dikkat çekici bilgiler vermektedir. Örneğin o, tıp ilminin nazarî ve 
amelî olarak iki kısma ayrıldığını belirtmekte, nazarî kısmın kıyasî, amelî kısmın ise 
tecrübî olduğunu ancak muhakkiklerin bu ikisini birleştirdiğini (el-muhakkikūn ce-
meû) ifade etmektedir. İlm-i firâsetin çalışarak elde edilecek bir ilim olmayıp (leyset 
ulûmen iktisâbiyye) sezgisel bir tahmine dayandığını; rüyanın peygamberliğin kırk 
altı cüz’ünden biri olduğunu belirtir. Yine sihir konusunda Hint, Yunan, Nebâtî, Sâbiî 
ve İbrânî ekollerden söz eden İbnü’l-Ekfânî, geç dönem filozoflarının Hint uygula-
malarını (re’yü’l-hind) gördüklerini ve bir kısım Türklerin de onların yöntemlerini 
benimsediklerini ifade etmektedir.35 O, literatürde yaygın olan düşüncenin aksine 
kimyanın İbrânîce şîm-yeh شيم يه  kelimesinden türediğini ve Allah’ın adı anlamına 
geldiğini ifade etmektedir.36 “Yeh” Yehova’nın kısa yazımıdır, zira Yahudi inancında 
Yehova’nın telaffuzu yasak, yazımı sakıncalı olduğundan “O” anlamına gelen “Yah”, 
“Yeh”, “Yâ” vb. şekillerde yazılmış ve İbrânîce tam hali olan “Yahve” Tevrat’ta geç-
mekle beraber kutsal kitabın dışında çoğunlukla kısa şekli kullanılmıştır. Dolayısıyla 
İbnü’l-Ekfânî’nin “şem-yeh”den (שמיה)  hareketle yaptığı etimolojik göndermenin 
haklı olma ihtimali oldukça yüksektir.

Eserin riyâziyyat bahsinde hendese/geometri, aded/matematik, müzik, heyet/
astronomi başlıkları, bunların alt dalları/furû olarak isimlendirilen ve bu ilimlerle 
ilişkili olan yan ilim dallarına yer verilmiştir. 

İrşâdü’l-kāsıd’ın hâtimesi ise müellif tarafından Îsâgūcî formatında hazırlan-

33 İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kāsıd, s. 41.
34 İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kāsıd, s. 45-46.
35 İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kāsıd, s. 47-49.
36 İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kāsıd, s. 51.



204 Cahid Şenel

mıştır. Hâtimede, eserin öğrencinin bilgilendirilmesine (irşâdü’l-müteallim) yönelik 
hazırlandığı belirtilerek yeni başlayanlara çok faydalar sağlayacağı ifade edilmiş ve bu 
risâlenin dışında başka bir esere bakma ihtiyacı duymaksızın “had”, “resm”, “külliyât-ı 
hams”, “makūlâtü’l-aşere”, “tasavvur”, “tasdîk” ve “yakīn” gibi temel kavramların 
açıklamasına yer verilmiştir.37 

İrşâdü’l-kāsıd’ın muhtevasına dair sunduğumuz çerçeveden sonra eserde karşı-
laştığımız birkaç bilgi hatasından burada söz etmek yerinde olur. Büyük bir ihtimalle 
müellifin elindeki kaynaklarda bulunan birtakım yanlış bilgiler esere de sirayet etmiş 
görünüyor. Örneğin Eflâtun’a ait olan Timaous diyaloğu Aristoteles’e nispet edilmiş,38 
Aritmetik (el-aded) konusunda kaleme alınan eserlerden “mebsût” kategorisindeki 
eserin müellifini Aristoteles’in babası (vâlidü Aristûtâlîs) Gerasalı Nikomakhos (ö. 120) 
şeklinde aktarılmıştır.39 Ancak Gerasalı Nikomakhos’un Aristoteles’ten yaklaşık olarak 
dört asır sonra yaşamış bir şahsiyet olduğu ve ayrıca Aristoteles’in ahlâk felsefesine 
dair eserini kendi oğlu Nikomakhos’a nispetle kaleme alarak eserine Nikomakhos’a Etik 
adını verdiği bilindiğinden, İbnü’l-Ekfânî’nin aktardığı bilginin bu isim benzerliğine 
dayandırılmış olmalıdır. Dolayısıyla onun isim benzerliği dolayısıyla “Aristoteles’in 
babası” ifadesini kullanmış olması muhtemeldir. Nihaî olarak ahlâk konusunda “mü-
tevassıt” eser olarak İbn Miskeveyh’in Tehzîbü’l-ahlâk’ı yerine, metafizik ağırlıklı 
olan el-Fevzü’l-asgar’ını zikretmiş olması da, İbnü’l-Ekfânî’nin en azından adı geçen 
eserlerin içeriğine ilişkin zaman zaman yeterli bilgiye sahip olmadan işaretlerde bu-
lunduğunu göstermektedir.40  

Son olarak İrşâdü’l-kāsıd’ın bizâtihi kıymetinin yanı sıra ilim tarihi bakımından 
sahip olduğu birtakım hususiyetleri de burada belirtmek gerekir. Zira bu eser ilmî 
bir disiplin olarak hadis sahasında dirayet ve rivayet ayrımını yapan ilk metindir.41 
Ayrıca tefsir usulüne dair yazılan kısım, bu sahadaki ilk girişimlerden kabul edilme-
lidir. Yine İrşâdü’l-kāsıd, ilimler sınıflandırması (tasnîfü’l-ulûm) cihetinden gerek 
kendisinden önce kaleme alınmış eserler dikkate alındığında ve gerekse kendisinden 
sonra yazılan metinlere etkisi açısından –özellikle de XX. yüzyıla kadar etkisi sürmüş 
olan Taşköprizâde ve Kâtib Çelebi’ye olan tesirine işaretle– yazım, üslûp, sistematik 
yapısı, muhtevası itibariyle mîlad kabul edilmesi gereken bir eserdir. Eserin hacmi ile 
muhtevası mâkūsen mütenasiptir, onun bu derece kısa bir metinde bu kadar kapsamlı 
ilim dalı, âlim ve literatür bilgisini sunması ve bu ilimlerin her birini tanımlayarak 
değerlendirmede bulunması ve ayrıca her ilim dalı için müfredatı da tayin etmesi 
hayret uyandırıcıdır.

“İrşâdü’l-kāsıd” ve Öncesindeki İlim Tasniflerinde Şer‘î İlimlerin

37 İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kāsıd, s. 64-67.
38 İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kāsıd, s. 50.
39 İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kāsıd, s. 60.
40 İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kāsıd, s. 64.
41 Fazlıoğlu, “İbnü’l-Ekfânî”, s. 22-24.
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 (Nevâmîs) Yer Edinme Süreci

Burada ontolojik ve epistemelojik bakımdan iki farklı varlık tasavvurunun uz-
laştırılması ya da uzlaşmazlığı üzerindeki yorumlar tartışılacaktır. Felsefe/hikmet ve 
dinin varlık üzerinde sahip oldukları kanaatin bir yansıması olarak bilgi/ilim ile bu 
ilmin tasnifi farklı biçimlerde yorumlanmıştır. “İlimler tasnifi”ne dair İslâm dünyasın-
da kaleme alınan metinler çoğunlukla filozofların elinden çıktığı için doğrudan aklî/
poizitif ilimlere göndermede bulunan, ancak bunun yanısıra dîni ilimleri de bir şekilde 
bu tasnife yerleştirme çabasında olan metinlerin ortaya konduğu görülür. Bu anlamda 
Fârâbî, Âmirî, İhvân-ı Safâ ve İbn Sînâ gibi felsefî ekol içinde değerlendirebileceğimiz 
isimlerin tasniflerine değineceğiz. Son olarak İbnü’l-Ekfânî’nin ilimler tasnifi literatürü 
içerisinde bulunduğu pozisyonu tespite çalışacağız. 

Burada temel problem, vahyin/peygamberliğin ve ana kaynağı vahiy olan dîni 
ilimlerin metafiziğin altında yer alıp almaması ilişkindir. Zira yukarıda İbnü’l-Ek-
fânî’nin metafiziğin konularını varlık, sebeplilik, ispât-ı vâcip, ukūl ve nüfûs ile ruhun 
ölümsüzlüğü ve eskatoloji ile sınırladığını ifade etmiştik. Ancak buna rağmen metafi-
zikten hemen sonra “Nevâmis” başlığını dile getirmesi konuyu ele alanlarca bir takım 
farklı tasnif denemelerine yol açmıştır. Örneğin İbnü’l-Ekfânî hakkında yapılmış olan 
çalışmalardan ulaşabildiğimiz en eski kaynak Theodor Haarbrücker’in makalesidir. 
O, yaptığı tasnifte tabiiyyât, riyâziyyat ve “tanrısal ilimler” (Die Wissenschaft vom 
Götlichen) şeklinde üçlü tasnif yapmış, sonuncusunu nevâmîs ve metafizik başlıklarına 
ayırmıştır.42 Haarbrücker’in nevâmîsi de Efkânî’nin tanımlamasına uygun biçimde 
ilâhî yasa ya da vahiy (göttliche Offenbarung) olarak çevirdiği görülür. 

Konuya ilişkin netliği, ilâhî/metafizik olandan özellikle de klasik dönemde tam 
olarak ne anlaşıldığını belirlemekle mümkündür. Gerek filozofların gerekse çağdaş 
araştırmacıların metafizik ile dinî ilimler arasında kurdukları yakın ilişki birtakım karı-
şıkları da beraberinde getirmektedir. Semâvî dinlerle sınırlı tutulduğunda, her dinî olan 
ilâhîdir ve fakat her ilâhî/metafizik olan dinî değildir. Böylece İbnü’l-Ekfânî öncesinde 
yapılan ilim tasniflerinde dinî ilimlerin/nevâmîs nerede durduğunu tespite çalışalım.

İslâm dünyasında ilim tasnifi denildiğinde ilk akla gelen isim Fârâbî’dir (ö. 950) 
ve o ilimleri dil, mantık, matematik, fizik ve metafizik, siyaset/fıkıh/kelâm olmak 
üzere beş bölüm şeklinde tasnife tabi tutmuştur.43 Fârâbî’nin kelâm ve fıkıh gibi ilim-
leri ilm-i siyasetin içinde değerlendirmiş olması, onun siyaset felsefesinin ve kendine 
has perspektifinin bir neticesidir. Dolaysıyla felsefî bir tasnif olarak adlandıracağımız 
Fârâbî’nin ilimler tasnifinde, dinî ilimler hakkında ayrıntılı bir açıklama yer almazken, 

42 Haarbrücker, “Muhammad ibn Ibrahim al-Anssâri’s arabische Enzyklopädie der Wissenschaften”, s. 
19.

43 Fârâbî, İhsâü’l-ulûm, nşr. Ali Bû Mülhim, Beyrut: Dâr ve mektebetü’l-hilâl, 1996. Ayrıca bu metnin 
çevirisi için bkz. Fârâbî, İlimlerin Sayımı, çev. Ahmet Arslan, Ankara: Vadi Yayınları, 1999.
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eserin sonunda iman-amel ayrımı üzerinden fıkıh ilmini; fıkıhla olan ilişkisi üzerinden 
de kelâm ilmini kısaca izah etmekle yetinmektedir. Nihaî olarak onun dinî ilimleri 
amelî hikmetin bir alt disiplini olarak değerlendirdiği görülmektedir. Ayrıca Fârâbî’nin 
“erdemli din, felsefeye benzer”44 ifadesi, onun dîni ilimleri felsefeden ayrı görmediği 
ve kendi felsefî sisteminin bir gerekliliği olarak tasavvur ettiğine işaret etmektedir.

İslâm felsefe tarihinde zamansal olarak Fârâbî ile İbn Sînâ’nın arasında neşet 
eden bir diğer önemli isim Âmirî’dir (ö. 992). O, el-İʻlâm bi-menâkıbi’l-İslâm adlı 
eserinde ilimler tasnifine yer vermekte ve ilimleri dinî (millî) ve aklî olmak üzere ikiye 
ayırdıktan sonra her birini de hissî, aklî ve hissî/aklî şeklinde üç aslî bir de âlet ilmi 
olmak üzere dörde ayırmaktadır. Dinî ilimler böylece hadis (hissî), kelâm (aklî), fıkıh 
(hissî/aklî) olarak üçe ayrılır ve bu ilimlerin âleti de dildir. Aklî ilimler ise fizik (hissî), 
metafizik (aklî) ve matematik (hissî/aklî) olmak üzere üçe ayrılır ve aklî ilimlerin âleti 
ise mantıktır. Şu halde Âmirî tarafından din ile felsefe arasında kurulan bu denge, pey-
gamberle filozof arasında da kurulmaktadır, nitekim onun ifadesiyle “Her peygamber 
filozoftur, fakat her filozof peygamber değildir.”45 Âmirî’nin tasnifi ve düşünceleri 
dikkate alındığında onun, dinî ilimleri felsefî ilimlerin karşısına konumlandırdığı 
ve benzerlikler kurarak her iki bilgi türünün de aynı değere sahip olduğu inancında 
olduğu kolayca anlaşılmaktadır. Burada dikkat çeken bir husus da onun dinî ilimleri, 
aklî ilimler ile eşdeğer bir konumda değerlendirme biçimi ile duyusal ve aklî olmak 
üzere yaptığı ikili ayrımıdır. Fârâbî’de felsefî ilimlerin içinde yer alan siyaset ilminin 
bir alt başlığı olarak yüzeysel bir konumda olan fıkıh ve kelâmın, Âmirî’nin tasnifin-
de akıl-vahiy ilişkisi bağlamında karşılıklılık esasına dayalı bir biçimde yer edinmiş 
olduğu da görülmektedir. Dahası Âmirî dinî bilgiyi kaynağı vahiy olması hasebiyle 
diğer ilimlerin de dayandığı esas/temel olarak kabul etmektedir. Ona göre tüm nazarî 
bilginin dayandırıldığı vahiy bilgisi, şüphe götürmez yanı, aklî bir kanıtlamaya ihtiyaç 
duymayan yönü itibariyle de diğer tüm ilimlerin kaynağı ve ilkesi durumundadır.46

İhvân-ı Safâ düşüncesine gelince, burada üçlü bir ilimler tasnifine gidildiği gö-
rülmektedir, bunlar: 1. riyâzî, 2. şerʻî/vazʻî, 3. felsefî/hakiki. İlk olarak zikredilen 
riyâzî ilimler, matematiğin değil okuma-yazma, gramer, şiir vb. temel eğitimle (il-
mü’l-âdâb) ilgili bilgileri ihtiva etmektedir. Felsefî ilimler de matematik, mantık, fizik 
ve metafizik şeklinde alt başlıklara sahiptir.47 Dinî ilimler ise temel ayrımda kendine 
yer bulmakla birlikte, nihaî olarak felsefî ya da “hakiki ilimlerle” karşılıklı bir ilişki 

44 Fârâbî, Kitâbü’l-Mille, nşr. Muhsin Mehdi, Beyrut: Dârü’l-meşrik, 1968, s. 46. Ayrıca bu metnin çe-
virisi için bk. Fatih Toktaş, “Fârâbî’nin Kitâbü’l-Mille Adlı Eserinin Takdim ve Çevirisi” Divan: Di-
siplinlerarası Çalışmalar Dergisi içinde, VII/12 (2002/1), s. 261.

45 Âmirî, el-İ‘lâm bi-menâkıbi’l-İslâm, nşr. Ahmed Abdülhamid el-Gurâb, Riyad: Dârü’l-isâle, 
1408/1988, s. 80.

46 Âmirî, el-İ‘lâm, s. 101-102.
47 İhvân-ı Safâ, Resâilü İhvâni’s-Safâ ve hullânil’l-vefâ, nşr. Ârif Tâmir, Beyrut: Menşûrâtü Uveydâti’d-

devliyye, 1995, c. I, s. 259-263. 
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içinde değerlendirilmiştir. 
İbn Sînâ’nın (ö. 1037) ilimler tasnifi yaptığı yerlerde yasa koyucu sanatın (es-

sınâatü’ş-şâria) yanı sıra “nevâmîs” kavramına da açık bir biçimde yer verdiği görülür. 
İbn Sînâ’nın amelî felsefeden geleneksel olarak kabul gören birey, aile ve toplum ile 
ilgili eylemlerin düzenlenmesi şeklindeki üçlü tasnifi benimsidiği açıktır.48 Burada asıl 
sorulması gereken sorularsa şunlardır: 1. “Nevâmîs” amelî felsefenin tamamına mı 
yoksa bir kısmına mı tekabül eder? 2. Amelî felsefe üçe ayrıldıktan sonra dördüncüsünü 
yasa koyucu sanat (es-sınâatü’ş-şâria) olarak belirlemenin anlamı nedir?49 3. Genel 
anlamıyla din, amelî felsefeyi tayin ediyorsa, niçin ayrıca amelî felsefeye ihtiyaç duyul-
maktadır? 4. Dinin tüm detaylarıyla tikel bir surette amelî felsefeye ilkelerini vermesi 
mümkün müdür? 5. Amelî felsefenin ilkelerini nevâmîs tayin ediyorsa ilke verici olmak 
bakımından o, amelî felsefenin mi yoksa nazarî felsefenin mi bir alt dalı sayılmalıdır? 
İbn Sînâ çerçevesinde bu soruların bir kısmına literatürde ayrıntılı cevaplar arandığı 
için50 amelî akıl/felsefe ve nevâmîs arasındaki ilişkiyi bir kenara bırakarak burada bizi 
doğrudan ilgilendiren ilimlerin tasnifi cihetinden konuyu tartışmayı sürdüreceğiz. Bu 
nedenle de İbn Sînâ’nın ilimleri açık bir biçimde tasnif ettiği iki eseriyle tartışmayı 
sınırlı tutacağız. İlk olarak Aksâm’daki pasajla başlamak uygun olacaktır: 

Bu ilmin “peygamberlik” ve “dinle” ilgili kısmı, o ikisinin [Eflâtun-Aristo] “nevâmîs” 
hakkındaki kitaplarında içerilmektedir. Filozoflar yasa (nâmûs) ile genel olarak halkın 
zannettiği gibi hile ve düzenbazlık anlamlarını kastetmezler. Bilakis onlara göre yasa, 
vahyin inmesiyle sabit ve kâim hâle gelmiş kanundur (sünne). Araplar da vahyi indiren 
meleği nâmûs olarak adlandırırlar.51 

Devamında yasa koyucu sanatın (es-sınâatü’ş-şâria) işlevleri sıralanır: 1. peygam-
berin varlığı, insanın türünün varlığı, âhiretin varlığının, 2. dinlerde ortak olan ve bir de 
zaman ve mekâna göre değişiklik arz eden emir ve yasakların hikmetinin 3. ve son olarak 
da gerçek paygamber(lik) ile sahte peygamberlerin farkı bilinir.52 Sonuç itibariyle İbn 
Sînâ Aksâm’da ilimleri nazarî-amelî, nazarî disiplinleri aslî ve fer‘î olmak üzere tekrar 
bölümler. Böylece fizik, matematik ve metafiziğin ana ve yan konuları belirlenmiş olur. 
Burada bizim için önemli olan kısım amelî felsefenin altında “nevâmîsi” işledikten 
sonra metafiziğin fer‘î kısmında yeniden vahiy, nübüvvet ve meâd konularını ele almış 
olmasıdır.53 Böylece Aksâm’daki tasnif nazarî (fizik, matematik, metafizik) ve amelî 

48 İbn Sînâ, eş-Şifâ: el-Medhal, nşr. el-Eb Kanavâtî, Mahmud el-Hudayrî, Fuâd el-Ehvânî, Kahire 1951, 
s. 14-15.

49 İbn Sînâ, Mantıku’l-meşrikıyyîn ve’l-Kasîdetü’l-müzdevice fi’l-mantık, nşr. Ayetullahü’l-uzmâ el-
Mar‘aşî, Kum 1405, s. 8.

50 M. Cüneyt Kaya, “Peygamberin Yasa Koyuculuğu: İbn Sînâ’nın Amelî Felsefe Tasavvuruna Bir Giriş 
Denemesi”, Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, XIV/27 (2009/2), s. 57-91. 

51 İbn Sînâ, Risâle fî aksâmi’l-ulûm ve’l-hikme, Halide Yenen, “İbn Sînâ’da İlimler Tasnifi ve Risâle fî 
aksâmi’l-ulûm ve’l-hikme ” içinde, Kutadgubilig, S.14 (2008), s. 85.

52 İbn Sînâ, Risâle fî aksâmi’l-ulûm ve’l-hikme, s. 85.
53 İbn Sînâ, Risâle fî aksâmi’l-ulûm ve’l-hikme, s. 91.
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(ahlâk, ev idaresi, siyaset ve bunlarla ilgili olan şeriat ve peygamberlik (en-nübüvve 
ve’ş-şerîa) hikmet şeklinde belirlenmiştir. Bu pasajın sonunda peygamberlik ve din 
(en-nübüvve ve’ş-şerîa) için “bu, hikmet-i ameliyyeden bir cüzdür” diyerek amelî 
felsefenin içinde ele almış ve ilk olarak peygamberin zorunluluğu konusunu buna dahil 
etmiş,54 diğer taraftan eserde fizik, matematik ve metafiziğin hem “asıl”larından hem 
de “furû”undan söze eden İbn Sînâ, metafiziğin “furû”unu peygamberlik ve vahyin 
neliğine dair bir bilgi türü olduğunu eklemiştir. Vahyin insana nasıl geldiği, paygam-
berin mucizeleri, gaybdan haber vermesi, salih amel işleyen takva sahiplerinin vahye 
benzeyen ilham ve mucizeye benzer olan kerametleri nasıl elde edindikleri, âhiret hayatı 
ve ruhun ölümsüzlüğü konularını ihtiva etmektedir.55 Dolayısıyla peygamberlik hem 
nazarî disiplinin sonunda hem de amelî disiplinin sonunda yer almaktadır. Yukarıda 
zikredilenlerden hareketle, diğer tüm disiplinler için gerçerli olan “ilkeler ilmi” olan 
metafiziğin, diğer tüm disiplinlere ilkelerini verdiği için metafiziğin sonunda ilkesel 
olarak ele alındığı; amelî hikmetin sonunda zikredilmekle de pratiğe dair bilgimizin 
kaynağının da peygamber olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

İbn Sînâ, bir diğer eseri olan Mantıku’l-meşrikıyyîn’de ilimleri nazarî ve amelî 
olarak taksim ettikten sonra amelî hikmetin alt disiplinlerine yasa koyucu sanatı da 
(es-sınâatü’ş-şâria) ekler. Bireyin, evin ve toplumun “tedbîr”ine eklenen bu son disiplin 
için ihtiyaç duyulan kanunun/yasanın kaynağının ilâhî vahiyle desteklenen peygam-
berin bilgisiyle ihdas edildiği açıktır.56 Filozof, özellikle ev idaresi ve siyasette ortak 
karar almaya (müşâreke) duyulan ihtiyacı vurgulayan ve uzlaşmanın meşrû bir kanunla 
(kānûn meşrûʻ) tamamlandığı ifade etmiştir. Ev yönetimi gibi küçük ortaklık ya da 
ülke yönetimi gibi büyük ortaklık olsun fark etmez, her ikisi için de bir tek şahsa ve 
sanata ihtiyaç vardır ki o da peygamberliktir. Burada herhangi bir yanlış anlaşılmaya 
meydan vermemek için olsa gerek İbn Sînâ, bu sanatın sonradan uydurulmuş, insanlar 
tarafından ihdas edilmiş ve akıl sahibi herhangi bir kimsenin kolaylıkla elde edebile-
ceği bir sanat olmadığını, aksine Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberden söz 
ettiğini açıkça ifade eder.57

Gelinen noktada Aksamü’l-ulûm’da metafiziğin içinde konuyu ele alması bir ka-
rışıklık ve muğlaklığa yol açsa da yukarıdaki açıklamalar bir arada düşünüldüğünde 
İbn Sînâ’nın amelî felsefenin ve özellikle de siyasetin, peygamber yani din tarafından 
belirlendiğine dair görüşü netlik kazanmış olur, dahası felsefenin her meselesinde 
hacimli eserler kaleme alan ve bu eserlerinde yazacağından söz ettiği hâlde filozofun 
amelî felsefeye dair müstakil bir eser kaleme almamış olması da daha anlamlı hâle 
gelmiş olur. Böylece ahlak ve siyasetin temel ilkelerinin peygamber aracılığıyla din 
tarafından belirlendiğini kabul ettiği de anlaşılmaktadır. 

54 İbn Sînâ, Risâle fî aksâmi’l-ulûm ve’l-hikme, s. 85.
55 İbn Sînâ, Risâle fî aksâmi’l-ulûm ve’l-hikme, s. 91.
56 İbn Sînâ, Mantıku’l-meşrikıyyîn, s. 8.
57 İbn Sînâ, Mantıku’l-meşrikıyyîn, s. 7-8. 
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Son olarak İbnü’l-Ekfânî’nin nevâmîs’i konumlandırma biçimine bakalım ve 
selefleriyle mukayese etmeye çalışalım. İbnü’l-Ekfânî, “ilmü’n-nevâmîs” başlığıyla bu 
ilimleri metafizikten sonra ele almış, konusu olarak peygamberliğin hâlleri, hakikati, 
peygabere duyulan ihtiyaç olarak belirlemiş, “nâmûs”un vahiy, vahyi indiren melek 
ve yasa (sünne) anlamına geldiğini ifade etmiştir.58 Bu konuya dair atıfları Eflâtun, 
Aristo ve Fârâbî’nin Ârâü ehli’l-medîneti’l-fâzıla’sınadır. Sonrasında “nevâmîs” ilminin 
ihtiva ettiği ilimleri de 1. Kıraat, 2. Rivâyetü’l-hadîs, 3. Tefsir, 4. Dirâyetü’l-hadîs, 
5. Usûlü’d-dîn, 6. Usûlü’l-fıkıh, 7. İlmü’l-cedel, 8. İlmü’l-fıkıh şeklinde sıralamış ve 
bunları ayrı başlıklar hâlinde ele almıştır. Ancak İbnü’l-Ekfânî eserin en sonunda amelî 
felsefenin alt başlıkları olan siyaset, ahlâk ve tedbîrü’l-menzili kısaca ele almış ve “Bu 
üç ilim için yöntecilerin peygamberin hayatına göz atarak istifade etmesi gerekir, onun 
hayatından daha fazla fayda sağlıyacak bir şey yoktur.” diyerek bu faslı kapatmış-
tır.59 Şu hâlde onun ne Fârâbî’de ne de İbn Sînâ’da karşılaşmadığımız bir yol çizdiği 
açıktır. Zira metafiziği merkeze alan ve diğer tüm ilimleri ona göre konumlandıran 
Fârâbî’nin çizgisinde olduğu düşüncesinden hareketle İbnü’l-Ekfânî’yi bu çerçevede 
değerlendirerek yapılan yorumların isabetli olmadığını belirtmek gerekir.60 Zira İbnü’l-
Ekfânî din ilimlerine açtığı alan itibariyle, tam da Fârâbî’nin yaptığının aksine, din 
ilimlerini, amelî ilimlerin altında yer alan siyasetin içine yerleştirmek yerine, onlardan 
tamamen bağımsız bir biçimde, nazarî-amelî ayrımının da dışında konumlandırmayı 
tercih etmiştir. Ayrıca İbnü’l-Ekfânî, filozofların tasniflerinde yer vermedikleri ya da 
genel olarak atıfta bulundukları dinî ilimlere dair oldukça ayrıntılı bilgiler vermiş, 
onları tanımlamış, ilk olarak bu ilimlerin metodolojilerine dair yorumlar yapmıştır. 
Ancak bu durum onun tasnifinde akıl-vahiy ilişkisini esas alarak tüm bilimleri vahyin 
merkezinde oluşturduğu anlamına da gelmemelidir. Sonuç itibariyle antik Yunan’dan 
beri geçen sürede İslâm filozofları teorik-pratik ayrımını ne kadar ayrıntılandırsa da 
“nevâmîs” ilminin tam olarak nerede durduğu İbnü’l-Ekfânî’ye kadar net bir biçimde 
ortaya konmuş değildir. Her ne kadar İrşâdü’l-kāsıd’da açıkça ifade edilmemiş ve 
tayin edilmemiş bir durum var gibi görünse de, eserdeki sıralama dikkate alındığında, 
metafizikle diğer disiplinler arasındaki köprüyü, “nevâmîs” başlığıyla peygamber/vahiy 
ve bu ikisine bağlı olan ilimlerin kurduğu anlaşılmaktadır. İbnü’l-Ekfânî öncesinde 
–dinî ilimlere peygamber üzerinden atıflar yapılsa da– vahye/şeriate dayalı olan dinî 
ilimlerin, ilim tasniflerinde bu denli açıklıkla ilk kez İrşâdü’l-kāsıd’da yer verildiği 
bir hakikat olarak görünmektedir. 

İbnü’l-Ekfânî, kitabına son veririrken amelî hikmetten söz eder. Kitabın hâtime 
ve dua cümlelerinin hemen öncesinde yer alan ve amelî hikmetin tümünü içerecek 
şekilde şunu ifade eder: “Siyâset, ahlâk ve ev idaresi hususunda başarılı ve faziletli 
yöneticilerin yaşamlarından (siyer) istifade edilmelidir, ancak bu konularda peygamberî 

58 İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kāsıd, s. 40.
59 İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kāsıd, s. 64.
60 Ömer Türker, “İslâm Düşüncesinde İlimler Tasnifi”, Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, S. 22 (2011), s. 555. 
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hayattan (es-sîretü’n-nebeviyye) daha faydalı bir şey yoktur.”61 Şüphesiz bu anlayış 
meşşâî çizginin peygamberliğe açtığı alanın devamı niteliğindedir ve İbnü’l-Ekfânî 
sonrasında nevâmîs ile siyaset arasındaki ilişki daha net kurulacaktır.62 Ancak İbn 
Sînâ’nın açıkça pratik felsefenin bir parçası olarak gördüğü din ve peygamberliğe 
(en-nübüvve ve’ş-şerîa) dair olan nevâmis ilmi, İbnü’l-Ekfânî’nin tasnifinde her ne 
kadar siyasetle peygamberî hayat arasında bir ilişki kurulsa da, asıl olarak bütün dîni 
ilimleri ihtiva eden bir araştırma alanının çatısı konumundadır. 

Tablolar Hakkında 

Birinci ekte yer alan şema bizim İrşâdü’l-kāsıd’dan hareketle yaptığımız İbnü’l-
Ekfânî’nin ilimler tasnifidir; eklerde yer alan ikinci tablo Haarbrücker’in makalesinde 
hareketle şekillendirilmiştir. Ekteki son tabloda ise İrşâdü’l-kāsıd’da geçen ilim-eser 
listeleri derlenmiştir. Burada ana ilimler büyük harflerle, bu ilimlerin altında yer 
alan alt-disiplinlerse küçük harflerle yazılmıştır. İbnü’l-Ekfânî eserinde, kimi zaman 
kitap isimlerini vermeksizin sadece işaret etmekle yetindiği yerlerde, ulaşabildiğimiz 
metinlerin tam ismini vermeye özen gösterdik. Örneğin İbnü’l-Ekfânî, İbn Berrî’nin 
Cevherî’nin es-Sıhâh’ı üzerine önemli işaretleri olduğuna (ve aleyhi nüket müfîde 
li’bni’l-Berrî) değinmekle yetinir. Ancak biz İbn Berrî’nin bu eserine tabloda et-
Tenbîh ve’l-îzâh (ifsâh) ammâ vakaa (mine’l-vehm) fî (Kitâbi)’s-Sıhâh şeklinde yer 
verdik. Aynı şekilde İbnü’l-Ekfânî, Sâgānî’nin de es-Sıhâh üzerine yazdığı hâşiyesi 
ve tekmilesi olduğunu belirtir. Biz yine tabloda eserin tam adına et-Tekmile ve’z-zeyl 
ve’s-sıla li-kitâbi Tâci’l-luga ve Sıhâhi’l-Arabiyye li’l-Cevherî şeklinde yer vermeyi 
uygun gördük. Son olarak tabloda yer alan köşeli parantezlerin makale yazarına ait 
olduğunu belirtelim.
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ıştır. 

- Fahreddin er-R
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- İbn R
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akāl 

M
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T
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FİZ
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üctehidûn) 
 

- Sühreverdî: Avârifü’l-m
aârif 

- C
ilyânî: M

eşâriʻ 
- K

uşeyrî: Risâle 
- Ebû Tâlib el-M

ekkî: K
ūtü’l-kulûb 
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ekkiyye 
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onevî: M
iftâhu’l-gayb 
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M
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İbn M

âlik: 
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itâbü’r-Ravza 
Şürûhü’ş-Şâtibî 

R
ivâyetü’l-hadîs 

B
u bölüm

de zikredilen 
eserler genel tasniften 
farklı olarak dört farklı 
başlık altında 
toplanm

ıştır 

K
ütübü’l-M

ecm
â' 
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uhârî 

- M
üslim
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- Ebû D

âvud 
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izî 
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- D

ârekutnî  
 

M
üsnedât 
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- Tefsîrü’l-K
urtubî 

- Fahreddin er-R
âzî: M

efâtîhu’l-gayb 
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“AKIL” VE “ZEKÂ” KAVRAMLARI ÜZERİNDEN
 BİR MEDENİYET OKUMASI

Ahmet Emre Dağtaşoğlu*

A DISCUSSION ON CIVILISATION THROUGH THE CONCEPTS 
OF REASON AND INTELLIGENCE

ÖZ
“Medeniyet” meselesi birçok araştırmacının üzerinde durduğu bir konudur. Ge-
nellikle medeniyetlerin sosyo-politik özelliklerine yoğunlaşan ve tarihsel bir 
yaklaşım izleyen bu araştırmaların önemli bir kısmı, medeniyetler arasında çe-
şitli bağlamlarda karşılaştırmalar yapmaktadır. Bu çalışmada da bir karşılaştır-
ma yapılacak olmasına rağmen, mesele “akıl” ve “zekâ” kavramları üzerinden 
temellendirilmeye çalışılarak farklı bir yol izlenecektir. Bu amaçla önce “akıl”, 
“zekâ” ve “medeniyet” kavramları tanımlanacak, ardından Batı Avrupa ve Doğu 
Akdeniz medeniyetlerinin sosyo-politik özellikleri Roma İmparatorluğu’nun çö-
küşü başlangıç kabul edilerek incelenecektir. Buna bağlı olarak, “akıl” ve “zekâ” 
kavramları üzerinden söz konusu medeniyetlerin nasıl değerlendirilip karşılaştı-
rılabileceği üzerinde durulacaktır. Sonuç olarak da genel bazı değerlendirmele-
rin yanı sıra Türkiye özelinde ne gibi tespitler yapılabileceği ve günümüz sorun-
larıyla ilgili doğru teşhisler koyabilmek için, çalışma boyunca temellendirilen 
fikirlerin bize ne gibi kolaylıklar sağlayacağı gösterilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: akıl, zekâ, medeniyet, doğu, batı, Rönesans, Ortaçağ, Fe-
odalizm, kilise, devlet.
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ABSTRACT
It is a fact that a number of academicians discuss the issue of “civilisation”. 
A considerable amount of the studies, which concentrate on the socio-political 
features of civilisations in a historical manner, make comparisons between these 
civilisations in different contexts. Despite the fact that another comparison will 
be made in this study, the problem will be discussed from a different viewpoint 
through the concepts of “reason” and “intelligence”. For this purpose, firstly the 
concepts of “reason”, “intelligence” and “civilisation” will be determined. Then, 
Western and Eastern Mediterranean civilisations will be discussed from the 
point of their socio-political features taking the collapse of the Roman Empire 
as starting point. Furthermore, some details will be emphasized including how 
these civilisations can be compared and taken in consideration through the 
concepts of “reason” and “intelligence”. Finally, what assessments especially in 
the case of Turkey will be evaluated, and what benefits we would achieve out of 
the ideas those tried to be clarified throughout the study to find proper solutions 
will be indicated.
Keywords: reason, intelligence, civilisation, east, west, Renaissance, Mediaeval, 
Feudalism, church, state.

...

Giriş

Felsefi araştırmalarda kavramları yerli yerinde kullanmak büyük önem taşımakta, 
buna bağlı olarak ele alınan konular olabildiğince sınırlandırılmaktadır. Bu sebeple 
farklı alanlara gönderimde bulunan kavramları birlikte düşünmek ve bunlar arasında 
bağlantılar kurmaya çalışmak kimi tehlikeler içermektedir. Özellikle de “akıl”, “zekâ” 
ve “medeniyet” gibi hem günlük dilde hem de bilimsel çalışmalarda farklı bağlamlarda, 
çok çeşitli anlamlarla kullanılan kavramlar söz konusu olduğunda bu tehlike bir kat 
daha artmaktadır. Ancak, bu tehlikelere rağmen, ele alınan mesele yeterince temel-
lendirilebilirse ufuk açıcı sonuçlar elde edilebileceği ileri sürülebilir. Bu çalışmada da 
“akıl”, “zekâ” ve “medeniyet” kavramları arasında nasıl bir bağlantı kurulabileceği 
üzerinde durulacak, buna bağlı olarak Batı Medeniyeti ile Doğu Akdeniz medeniyetleri1 
arasında ne gibi farklılıklar olduğu bu kavramlar üzerinden açıklanmaya çalışılacaktır. 
Sonuç olarak Akdeniz’in doğusunda gelişen medeniyetlerin mirasçısı olan Türkiye’de 
sürekli dillendirilmesine rağmen tam teşhis edilemeyen ve teşhis edilemediği için de 
çözülemeyen kimi sorunlarla ilgili tespitler yapılacaktır. 

1 Hentsch’in belirttiği üzere “Orta Doğu” kavramı Avrupa merkezli etnik bir kavramdır. Bu sebeple, bu 
çalışmada Hentsch’in kullandığı “Akdenizli Doğu” kavramı tercih edilmiştir. Bu konuda bkz. Thierry 
Hentsch, Hayali Doğu: Batı’nın Akdenizli Doğu’ya Bakışı, çev. Aysel Bora, 2. Baskı, Metis Yay., 
İstanbul 2008, s. 15.
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Kavramsal Çerçeve

Makalenin konusunu oluşturan kavramların birçok muğlak yönü bulunması sebe-
biyle bu kavramların çalışmada hangi bağlam ve anlamlarda kullanılacağının sıkı bir 
biçimde tanımlanması gerekmektedir. Zira söz konusu kavramlardan akıl ve zekâ sosyal 
yapı ile bağlantılı oldukları kadar biyolojik yönleri de olan çok boyutlu kavramlardır. 
Üstelik bu yetilerin bireyler açısından kalıtsal olan özellikleri değişmemekle birlikte 
sosyal ortamın şartlarına göre gelişmekte ya da zayıflamaktadırlar. Buna, söz konusu 
kavramların tarihsel arka planlarının muğlaklığı da eklenirse konunun hassasiyeti 
anlaşılacaktır. Bu çalışmada ise meselenin biyolojik tarafı bir tarafa bırakılarak kav-
ramların genel tanımları yapılacak ve sosyo-politik yapının bunlar üzerindeki etkisi 
makale boyunca temellendirilmeye çalışılacaktır. 

İkisi de bilişsel süreçlerle, dolayısıyla düşünmeyle ilgili olan akıl ve zekânın ister 
ayrı yetiler ister aynı yetinin farklı vecheleri olduğu düşünülsün, bunlar arasındaki ay-
rımın ortaya konması gerekmektedir. Akıl “sistemleştiren, amaç koyan ve muhakeme 
yürüterek bir konunun farklı boyutlarını kavramayı sağlayan, bu sayede çok katmanlı 
sorunları teşhis etmeyi mümkün kılan” yetidir. Pole da bu tanımla paralellik arz eden 
bir biçimde “akıl, kuşatıcı genellik olan sistemi taleb eder”2 tespitinde bulunur. Zekâ 
ise “karşılaşılan günlük sorunları çözme3 ve içinde bulunulan ortama uyum sağlama” 
yetisidir.4 Bu bakımdan günlük hayatta karşımıza çıkan ve çok katmanlı olmayan 
sorunları çözmemizi sağlayan yeti zekâ iken, çok katmanlı olan ve çözümü için geniş 
bir perspektif ile teorik bakış açısı gerektiren sorunların hem teşhisi hem de çözümü 
için devreye giren yeti akıldır. 

Bu ayrımı, mübadele yöntemi ve para kullanımı arasındaki farkı göstererek ör-
neklendirmek mümkündür. Şöyle ki günlük ihtiyaçları karşılamak için mübadele 
yöntemini kullanmak zekânın ürünüdür. Buna mukabil, parayı icad etmek ve daha da 

2 D. Pole, “The Concept of Reason”, Education And The Development of Reason, eds. R. F. Dearden, P. 
H. Hirst, R. S. Peters, Routledge&Kegan Paul, London and Boston 2010, s. 120. Bu noktada, akıl eleş-
tirisini felsefesinin temeline koyan Kant’ın akla ve idelere yüklediği görev hatırlatılabilir. Çünkü o da 
aklın düzenleyici ve sistemleştirici yanına vurgu yapmakta, onun ayırıcı özelliklerinden biri olarak bu 
hususun altını çizmektedir. Bu konuda bkz. Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, A 643-645/B 
671-673, Felix Meiner Verlag, Hamburg 1998.

3 Yaygın bir biçimde genel kabul gören bu tanımın totoloji olduğunu düşünüp benimsemeyenler de bu-
lunmaktadır. Ancak mantık açısından bunun totoloji olduğunu ileri sürmek yerinde olmadığından bu ça-
lışmada söz konusu tanımı benimsemekte bir sakınca görülmemiştir. Bkz. Pieter A. Vroon, Intelligence: 
on Myths and Measurement, North-Holland Pub., Amsterdam&New York&Oxford 1980, s. 28.

4 Günümüz psikoloji araştırmalarında “akıl” kavramı metafizik yönlerinin de bulunması sebebiyle olsa 
gerek pek tercih edilmemekte, onun yerine ölçülebildiği varsayılan “zekâ” kavramı kullanılmaktadır. 
Ama bu kavramın da çeşitli tanımları olduğu gibi duruma ve bağlama göre değişen anlamları bulun-
maktadır. Bkz. Rita L. Atkins vd., Psikolojiye Giriş, çev. Yavuz Alogan, 4. Baskı, Arkadaş Yayınevi, 
Ankara 2008, s. 425-433. Ayrıca bkz. Selçuk Budak, Psikoloji Sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yay., 
2005, s. 848-849.
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ötesinde paranın yönetimi için kurumlar oluşturmak, kredi ve sigorta gibi yöntemler 
geliştirmek aklın işidir. Çünkü burada, mübadelede olduğu gibi günlük bir çözüm 
değil, birçok bileşeni hesaba katmayı ve üç dört adım sonra karşılaşılacak sorunları 
öngörmeyi gerektiren sistemli ve çok katmanlı bir düşünme işi söz konusudur. Erich 
Fromm’un bu düşünceyi destekleyen şu pasajını alıntılamak yerinde olacaktır.

Akıl (reason), düşünce yoluyla insanın dünyayı işleme (manipulate) becerisi olan zekânın 
(intelligence) aksine, dünyayı düşünce yoluyla kavrama yetisidir. Akıl insanın hakikate 
ulaşma, zekâ ise dünyayı daha başarılı bir biçimde işleme aracıdır; ilki esas olarak insanın 
beşeri, ikincisi hayvani parçasına aittir.5

Bu pasajda aklın hakikate ulaşmak için bir araç olduğunun belirtilmesi, dolayı-
sıyla teorik bir özellik taşıdığının ima edilmesi yukarıda aktarılanlarla paralellik arz 
etmektedir. Aynı zamanda düşünce tarihinde aklın neden insana has bir yeti olarak 
değerlendirdiğini de bu pasajdan yola çıkarak anlamak mümkündür. Şöyle ki, hayvanlar 
da zekâ ile çevrelerine uyum sağlamakta ve hatta bu çevreyi belli ölçülerde dönüştüre-
rek sorunlarını çözmeyi başarmaktadırlar. Ancak bilebildiğimiz kadarıyla kuşatıcı bir 
teorik yetiyi, yani aklı zorunlu koşan kurumlar ihdas edememişlerdir. Bunun sebebi 
de, belirtilmiş olduğu üzere, zekânın çok katmanlı olmayan günlük sorunları çözen bir 
yeti olmasına karşılık aklın kuşatıcı bir muhakemeyle, farklı boyutları hesaba katarak 
ilerleyen ve üç dört adım sonrasını öngören bir yeti olmasıdır.  

Cemil Meriç’in “Batı irfanının iki yüz yıldır sabit bir tarife hapsedemediği bu ele 
avuca sığmaz mefhum”6 diyerek tarif ettiği medeniyet kavramının da akıl ve zekâda 
olduğu gibi kesin ve net tanımlarını yapmak oldukça zordur. Ancak medeniyeti birçok 
kültürün ortak referans noktasını oluşturan değerler bütününü vazeden “kültürler-üstü-
kültür”7 şeklinde tanımlamak mümkündür. Şöyle ki her toplumun referans noktalarını 
oluşturan kültürel değerleri bulunmaktadır. Bu değerler o topluma karakterini veren 
temel ilkelerdir. Ancak kültürler birbirlerinden yalıtılmış olmayıp sürekli ilişki içinde 
bulunmaktadırlar. Birbirlerine hem tarihi hem coğrafi bakımdan yakın olan ve temel 
ilkelerde çatışmayan kültürleri bir potada eriterek, hepsini çevreleyen bir referans 
sistemi meydana getiren üst yapıyı medeniyet olarak tanımlamak mümkündür. 

Aynı medeniyet dairesine mensup kültürler arasında benzerliklerin çok olmasına 
rağmen farklı medeniyet dairesine giren kültürler arasında ciddi farklar bulunmak-
tadır. Zira farklı medeniyetlerden bahsetmek demek, birbiriyle ilkesel bazda çatışan, 
dolayısıyla farklı referans sistemlerine sahip olan kültürel yapılardan bahsetmek de-
mektir. İşte akıl ve zekâ kavramları üzerinden bir medeniyet okuması yapma imkânı 
da bu noktada doğmaktadır. Şöyle ki akıl ve zekâ, biyolojik kalıtsal tarafları bir yana 

5 Erich Fromm, The Sane Society, Routledge&Kegan Paul, London&New York 2008, s. 62.
6 Cemil Meriç, Umrandan Uygarlığa, 20. Baskı, İstanbul: İletişim Yay., 2013, s. 81.
7 Ş. Teoman Duralı, Çağdaş Küresel Medeniyet: Anlamı, Gelişimi, Konumu, 2. Baskı, İstanbul Dergâh Yay., 

2003, s. 31. Bu konuda ayrıca bkz. Cemil Meriç, Kültürden İrfana, 1. Baskı, İstanbul İletişim Yay., 2013, 
s. 66.
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bırakılırsa, sosyal şartlardan etkilenmekte, bu şartların durumuna göre keskinleşmekte 
ya da körelmektedir. Örneğin “zekâ (intelligence) ve kültürel evrimsel süreçler tarih 
boyunca karşılıklı bir etkileşim içinde olmuşlardır.”8 Bunun belli ölçülerde akıl için de 
geçerli olduğunu ileri sürmek mümkündür. Bu bağlamda Richard Nisbett “toplumsal 
uygulamalar düşünme alışkanlıklarını doğrudan doğruya etkileyebilir”9 demekte, Nermi 
Uygur ise “aklın … konumu, iklimi, çağı, tarih koşulları uyarınca birbirine benzeme-
yen çeşit çeşit görünümlere büründüğü; bu çeşitliliğinse, yüzeysel bir başkalık değil, 
kültürün yapısal bir belirlenimi olduğu kanısındayım”10 tespitinde bulunmaktadır. Bu 
sebeple, akıl ve zekânın yukarıda kısaca üzerinde durulan özelliklerinden yola çıkıp 
iki medeniyetin sosyo-politik arka planlarındaki farklılıklara dayanarak bir karşılaş-
tırma yapmak mümkün görünmektedir. Bu amaçla şimdi Batı Avrupa’da meydana 
gelen sosyo-politik değişimler ile Akdeniz’in doğusundaki medeniyetlerin özellikleri, 
Batı Roma’nın çöktüğü dönem başlangıç noktası alınarak incelenmeye çalışılacaktır. 

Batı Avrupa Medeniyeti’nin Sosyo-Politik Özellikleri

Batı Avrupa Medeniyeti’nin özelliklerini anlamak için, Roma İmparatorluğu’nun 
çöküşünden itibaren yaşanan gelişmeleri ana hatlarıyla da olsa bilmek gerekmektedir. 
Çünkü bu bölgenin kendine has şartları ile bu şartlar doğrultusunda ortaya çıkan politik 
ortam büyük oranda belirleyici olmuş ve sonraki gelişmelere zemin hazırlamıştır. Söz 
konusu dönemde dört önemli gelişme olduğu görülmektedir. Bunlar, merkezi yönetimin 
dağılması sonucu feodal bir yapının ortaya çıkması, oluşan otorite boşluğunu her alanda 
kilisenin doldurmaya başlaması, müslümanların Akdeniz ticaretine hakim olmaları 
sebebiyle ticaretin zayıflaması, Norman akınlarının sosyal düzeni tehdit etmesidir.

İlk olarak merkezi otoritenin dağılmasını ele alacak olursak, siyasi yönetimin 
hemen hemen tümüyle bağımsız olan feodal birimlere ayrıldığını görürüz. Bu feodal 
birimlerin her birinin kendi içine kapalı bir ekonomi ve hukuk sistemi ile işlemesi feodal 
lordların kendi bölgelerinde kral gibi davranmalarına ve merkezi otoriteyi temsil eden 
hükümdara karşı ciddi bir güç oluşturmalarına neden olmuştur.11 Bu sebeple “feodal 

8 R. Fernandez-Ballesteros; M. Juan-Espinosa; Francisco-Jose Abad, “Sociohistorical Changes and In-
telligence Gains”, Environmental Effects On Cognitive Abilities, eds. Robert J. Sternberg&Elena L. 
Grigorenko, Lawrence Erlbaum Associates Pub., USA 2001, s. 386. Bu yaklaşımı eleştiren araştırma-
cılar da bulunmaktadır, bu konuda genel bir değerlendirme için bkz. Joan G. Miller, “A Cultural-Psyc-
hology Perspective on Intelligence”, Intelligence, Heredity, and Environment, Eds. R. J. Sternberg&E. 
L. Grigorenko, Cambridge University Press, 2nd Edition, USA 1999, s. 270 vd.

9 Richard E. Nisbett, Düşüncenin Coğrafyası, çev. Gül Çağalı Güven, İstanbul: Varlık Yay., 2005, s. 43.
10 Nermi Uygur, İçi Dışıyla Batı’nın Kültür Dünyası, 2. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yay., 2006, s. 35. Ayrı-

ca, soyut düşünmenin gelişmediği ve tasım gibi basit mantıksal çıkarımlara bile yatkın olmayan sözlü 
kültürler bu konuda güzel bir örnek oluşturmaktadır. Bu konuda bkz. Walter J. Ong, Sözlü ve Yazılı Kül-
tür: Sözün Teknolojileşmesi, çev. Sema Postacıoğlu Banon, 4. Baskı, İstanbul: Metis Yay., 2007, s. 67-72.

11 Bkz. Thomas Ertman, Birth of Leviathan: Building States and Regimes in Medieval and Early Modern 
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düzende kral sadece ismen ve tacıyla kraldır”12 yani hükmü bulunmamakta ve lordlar 
tarafından ciddi biçimde baskı altında tutulmaktadır. Ortaçağ’da karşımıza çıkan bu 
siyasi yapı modern döneme kadar devam etmiş ve Ortaçağ boyunca güçlü bir merke-
zi devlet kurulamamıştır. Bu anlamda “Ortaçağ, merkezi otoritenin güçlü olmadığı, 
devletlerin birliğinin olmadığı bir süreci ifade eder.”13 Visigot, Lombard, Karolenj ve 
Marovenj gibi devletlerin ise aslında güçlü bir merkezi yapıya sahip olmadıkları bilin-
mektedir.14 Bu hususta Aydın ve Berge’nin şu ifadelerini aktarmak yerinde olacaktır.

Merkezî iktidarlar üzerine yapılan vurgulara fazlaca itibar etmemek gerekir. Bütün Ortaçağ 
boyunca en üst egemenlik odağı olarak görülen merkez ile bu merkezin denetiminden 
mümkün olduğunca kaçmaya çalışan yerel güçler arasındaki iktidar paylaşımı mücadelesi 
sürmüş ve bu çelişkinin hallinde merkezî iktidar odakları çoğunlukla ödün vermek suretiyle 
durumlarını koruyabilmişlerdir.15 

Bu süreçte karşımıza çıkan diğer bir önemli husus ise, oluşan otorite boşluğunu 
dolduran kilisenin kurumsallaşması ve hem siyasi hem iktisadi hem de dini bir güç 
olarak kendini kabul ettirmesidir. Şöyle ki daha “MS 9. yüzyıldan önce Batı Avru-
pa’nın ekili arazilerinin yaklaşık üçte biri doğrudan kiliseye aitti.”16 Merkezi otoritenin 
kaybolduğu bu dönemde her ne kadar lordlar kendi bölgelerinde hukuki anlamda güç 
sahibi idiyseler de, Kilise’nin genel olarak hukuk alanında da ciddi bir ağırlığı bulun-
maktaydı. “Papa otoritesinin temel alındığı mükemmel bir Kilise yasa ve mahkemesi 
oluşturulmuştu.”17 Hıristiyan Avrupa toplumlarının birliğini belli ölçülerde sağlayan da 
yine kilise idi. Çünkü “kilise, bütün Hıristiyan dünyasına yayılmış bir örgüttü. Herhangi 
bir Taç’tan daha güçlü, daha yaygın, daha eski ve sürekliydi.”18 Tüm bunlara dayanarak, 
Ortaçağ’da Kilise ve ruhban sınıfının yaşamın her alanında hâkim olduğunu, ayrıca 
otorite boşluğunu da büyük oranda yine kilisenin doldurduğunu söylemek mümkündür. 

Aynı dönemlerde İslâmiyet’in gelişip serpilmesi ve müslümanların Akdeniz tica-

Europe, Cambridge University Press 2004, s. 39. Bu konuda ayrıca bkz. Ömer Çaha, “Osmanlı’da 
Sivil Toplum”, A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Vol. 49, No. 3-4, Jan. 1994, s. 80.

12 M. E. Şen; M. A. Türkmenoğlu, “Avrupa Feodalitesi İle Osmanlı Tımar Sistemi Üzerine Bir Mukaye-
se”, The Journal of Academic Social Science Studies, Vol. 5, Issue 4, August 2012, s. 190.

13 Cahit Aydemir; Sema Yılmaz Genç, “Ortaçağın Sosyoekonomik Düzeni: Feodalizm”, Elektronik Sos-
yal Bilimler Dergisi, c. 10, S. 36, 2011, s. 228. 

14 Bkz. Ü. Hassan; H. Berktay; A. Ödeka, Türkiye Tarihi 1, İstanbul: Cem Yayınevi, 1989, s. 102. Bu konu-
da ayrıca bkz. Segâh Tekin; Esra Banu Sipahi, “Kent, Yönetim, Siyaset ve Düşünce Bağlamında Ortaçağ 
Avrupasına İlişkin Genel Bir Değerlendirme”, Tarih Okulu Dergisi, S. XVII, Mart 2014, s. 194.

15 Suavi Aydın; Metin Berge, “Feodaliteye Giden İki Yol: Avrupa ve Bizans”, Kebikeç, S. 1, Ankara 
1995, s. 142.

16 R. B. Ekelund; R. F. Hebert; R. D. Tollison; G. M. Anderson; A. B. Davidson, Sacred Trust: The Me-
dieval Church as an Economic Firm, Oxford University Press, New York 1996, s. 8.

17 Margaret Deanesly, A History of The Medieval Church 590-1500, London&New York: Routledge: 
2005, s. 79.:

18 Leo Huberman, Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla, çev. Murat Belge, 15. Baskı, İstanbul İletişim 
Yay., 2014, s. 22. Ayrıca bkz. Henri Pirenne, Ortaçağ Avrupası’nın Ekonomik ve Sosyal Tarihi, çev. 
Uygur Kocabaşoğlu, 7. Baskı, İstanbul: İletişim Yay., 2014, s. 22. 



Akıl ve Zekâ Kavramları Üzerinden Bir Medeniyet Okuması 229

retini büyük oranda ele geçirmeleri de Avrupa’yı ciddi biçimde etkileyen bir olgudur. 
Zira ticaret sayesinde canlılığını koruyan kentler, bu imkânın önünün de kesilmesiyle 
birlikte önemlerini yitirmişlerdir. Henri Pirenne konuyla ilgili şu tespitleri yapmaktadır. 

İslâmiyet’in yayılmasının Afrika ve İspanya kıyılarını kontrol altına alışı ve bu yayılmanın 
daha sonra tiran denizindeki limanları kapsaması üzerine kentsel faaliyet hızla sona erdi. 
Bizans ticareti sayesinde kentsel faaliyetin varlığını sürdürdüğü Venedik ve Güney İtalya 
dışında her yerde görülen bir ortadan kalkıştı bu.19 

Ticaret imkânının kısıtlanması ve şehir hayatının canlılığını yitirmesi oldukça 
önemli bir gelişmedir. Çünkü başka kültürlerle etkileşimin azaldığı, şehir hayatının 
önemini yitirip kır hayatının canlanmaya başladığı, ticaretin ekonomide hemen hemen 
hiç etkisinin olmadığı bir ortam, toprağa bağlı kapalı bir sistem olan feodalizmin ge-
lişmesi ve süreklilik arz etmesi için uygun bir zemin oluşturmaktadır. Tüm bunlara, 
asayişi bozan ve ciddi güvenlik sorunlarına sebep olan Norman akınları eklenince 
feodal sistem daha da güçlenmiştir. Zira merkezi yönetimin yokluğunda güvenlikleri 
sağlanamayan ve şehirlerin canlılığını yitirmesiyle kırlara çekilen insanlar lordlara sığın-
mak zorunda kalmışlardır. Dolayısıyla Batı Avrupa’da feodalizmin hem yerleşmesinde 
hem de süreklilik arz etmesinde müslümanların Akdeniz ticaretini ele geçirmesinin 
ve kuzeyden gelen Norman akınlarının büyük bir etkisi olduğu görülmektedir. Şen 
ve Türkmenoğlu’nun konuyla ilgili şu tespitleri de bu görüşü destekler niteliktedir.

Neticede Macar ve Norman akınlarının Batı Avrupa’da oluşturduğu yıkımın küllerinden 
Ortaçağ feodalitesinin doğduğu, Akdeniz’de iyice gerilemekte olan ticaretin de İslâm 
fetihleri ile birlikte durgunlaşmasının arttığı ve sonuç olarak İslâm yayılmasının da feo-
dalitenin oluşumuna katkıda bulunduğu sonucuna varılabilir.20 

Yukarıda sayılan tüm gelişmeler az ya da çok birbirlerini beslemişler ve Roma’nın 
çöküşünden sonra Batı Avrupa’da tüm Ortaçağ boyunca sürecek bir sosyo-politik yapıyı 
meydana getirmişlerdir. Bu yapıda merkezi otoritenin bulunmadığı, feodal lordların 
hüküm sürdüğü, toprağa bağlı kapalı bir ekonominin geçerli olduğu, dolayısıyla güçlü 
bir devletin ortaya çıkmadığı görülmektedir. Meydana gelen siyasi, iktisadi ve hukuki 
boşluğu, yine bu dönemde güç kazanarak kurumsallaşan kilise doldurmakta, bu anlamda 
Ortaçağ’da Avrupa’ya vizyon veren, sistemli bir biçimde hukuki ve siyasi sorunları 
ele alıp çözümler sunmaya çalışan kurumun kilise olduğu görülmektedir. Kilisenin 
feodal düzene uygun bir evren tasavvuru geliştirmesi sayesinde de bu sosyo-politik 
yapı oldukça uzun sürmüştür.21

Feodal yapının sürekliliğini sağlayan şartların sarsılmasının ilk nedeni ise, yine 
kurduğu evren tasavvuruyla bu yapıyı destekleyen kilise olmuştur. Çünkü kilisenin 

19 Henri Pirenne, a.g.e., s. 52. Bu konuda ayrıca bkz. Cahit Aydemir; Sema Yılmaz Genç, a.g.e., s. 227.
20 M. E. Şen; M. A. Türkmenoğlu, a.g.e., s. 193. Bu konuda ayrıntılı bir inceleme için bkz. Marc Bloch, 

Feodal Toplum, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara: Savaş Yay., 1983, s. 6, 13 vd.
21 Bu konuda bkz. Henri Pirenne, a.g.e., s. 38. 
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başını çektiği Haçlı Seferleri dini açıdan süreklilik arz eden sonuçlar doğurmamasına 
rağmen hem ticari hem de kültürel açıdan gelişmelere neden olmuştur. Kapalı bir 
yapı içinde hayatlarını sürdüren Batı Avrupalılar diğer kültürlerle temasa geçtikleri 
gibi, yabancı mallara olan talep arttığı için ticaret de tekrar canlanmaya başlamıştır.22 
Dolayısıyla savaş aynı zamanda bir köprü görevi görmüş ve Akdeniz’in doğusu ile 
Avrupa’nın batısı arasındaki ticaretin canlanmasını sağlamıştır.23 Doğudan taşınan 
felsefi çalışmalar ve entellektüel birikim ise düşünce hayatında değişimler yaşanmasını 
ve Rönesans’ın ortaya çıkması için uygun bir zeminin oluşmasını sağlamıştır.24 Bu 
nedenle 12. yüzyıldan itibaren Avrupa bir dönüşüm evresine girmiştir.25 

Avrupa’da bir dönüşümün zorunlu olmasının sebebi ise yukarıda işaret edilen ge-
lişmelerin eski toplum yapısının şartlarını zorlamasıdır. Şöyle ki toprağa bağlı kapalı bir 
toplum yapısı olan feodal sistemin ne hukuk kuralları ne eğitim sistemi ne de kurumları 
yeni şartlarda karşılaşılan sorunları çözmemektedir. Çünkü ticaretin canlanmaya başla-
masıyla birlikte şehirler de yeniden hareketlenmiş ve ağırlık merkezi köylerden kente, 
topraktan ticarete dönmeye başlamıştır. Ancak uzun zamandır şehir hayatının sönmüş 
olduğu Batı Avrupa’da tacirler birçok sorunla karşılaşmışlardır. Örneğin feodal sistemin 
hukuk kuralları yeni çıkan sorunlara yanıt verememektedir.26 Merkezi bir yönetimin 
eksikliği yüzünden tacirler her bölgenin mahalli lordlarının yönetmelikleriyle ayrı ayrı 
uğraşmakta ve feodal karmaşa yüzünden sorunlar yaşamaktadırlar.27 Tüm bunların dışında, 
ticaret için büyük kolaylık sağlayan bankacılık, kredi ve sigorta işlemlerinin geliştirilmesi 
ve bunların sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için okuma yazma bilen elemanlara 
ihtiyaç duyulmaktadır.28 Ayrıca, feodal sistemin bireye özgürlük alanı bırakmayan sıkı 
yapısı ticareti engellemekte olduğundan daha özgür bir ortam talep edilmektedir.29

12. yüzyılda karşımıza çıkan bu gelişmeler feodal sistemi belli noktalardan zor-
lamaya başlamıştır. Ancak bu düzenin hemen değişmesi mümkün olmamıştır, aksine 
feodal sistem ve onun kurumları gücünü uzun süre korumuş, yeni bir yapının ortaya 
çıkması yüzyıllar almıştır. Örneğin 12. yüzyılda başlayan bu gelişmelere rağmen fe-
odal yapı ancak 14. yüzyıla doğru çözülmeye yüz tutmuştur. Ama yine de ona bağlı 
bulunan aristokratik yapı çözülmeden kalmıştır.30 16. yüzyıl gibi nispeten geç bir 

22 Bkz. Leo Huberman, a.g.e., s. 31-32.
23 Bkz. Thierry Hentsch, a.g.e., s. 66-67.
24 Bkz. P. Saari; A. Saari; J. L. Carnagie (eds.), Renaissance and Reformation: Almanac Vol. 1, Thomson 

Gale, USA 2002, s. 22.
25 Bkz. Halis Çetin, “Liberalizmin Tarihsel Kökenleri”, C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, c. 3, S. 

1, 2002, s. 82.
26 Bkz. Henri Pirenne, a.g.e., s. 64.
27 Bkz. Leo Huberman, a.g.e., s. 85 ve 92.
28 Avrupa’da ilk seküler okullar ve üniversitelerin açılmaya başlaması temelde ticari ihtiyaçları karşıla-

maya yönelik bir girişimdir. Bkz. Henri Pirenne, a.g.e., s. 141-142. Ayrıca bkz. Thomas Ertman, a.g.e., 
s. 27.

29 Bkz. Henri Pirenne, a.g.e., s. 63. 
30 Bkz. T. Tolga Gümüş, “Feodalizm: Avrupa Tarihinde Yeni Yaklaşımlar”, Ankara Üniversitesi Dil ve 
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dönemde bile merkezi yönetimce çıkartılan yasalara itibar edilmediği ve bu sebeple 
aynı yasaların tekrar tekrar gündeme getirildiği bilinmektedir.31 Bu durum da aslında 
feodal yapının etkisinin hala güçlü bir biçimde sürdüğünü göstermektedir. Bu sebeple 
olsa gerek birçok araştırmacıya göre feodal yapının etkisi sürekli azalmasına rağmen 
son noktayı Fransız Devrimi koymuştur.32 

Feodal sistemin sarsılmaya başlamasına paralel olarak Ortaçağ Avrupasının ye-
gane otoritesi kilisenin de gücünün kırılmaya başladığı görülmektedir. Çünkü ticaret 
sayesinde toplum sekülerleşmeye, kilisenin sosyal ve kültürel tekeli kırılmaya baş-
lamıştır.33 Örneğin canlanan kentlerde ortaya çıkan orta sınıf, kiliseye karşı kralların 
yanında yer almıştır. Çünkü merkezden yönetilen, kısmen özgür bir ortam yaratan bir 
devlet onların hem ticaret yapabilmelerini kolaylaştırmakta hem de yeni evren tasav-
vurlarına daha uygun düşmektedir. Bunun bir sonucu olarak ilerleyen dönemlerde, 
yani “13. ve 14. yüzyıllarda devlet yöneticileri tarafından kilisenin gücüne meydan 
okunmuş, benzer bir biçimde, soylular da yükselen kentlerde gelişen orta sınıftan 
korku duymaya başlamışlardı.”34

12. yüzyılda başlayan bu süreçte kilisenin gücünün kırılmasına neden olan olgular, 
ilerleyen asırlarda ağırlıklarını daha da çok hissettirmişlerdir. Daha 14. yüzyılda İncil’in 
tercüme edildiği, dolayısıyla ruhban olmayanlar tarafından da okunup anlaşılabildiği 
ve kiliseye karşı protestoların başladığı görülmektedir.35 Bunların bir sonucu olarak 
16. yüzyılda başlayan Reform hareketi, aynı yüzyıl içerisinde çok yaygın bir kabul 
görmüştür. İngiltere’de kurulan Anglikan Kilisesi ile 11. yüzyılda zaten ayrılmış olan 
Doğu Kilisesi de hesaba katılacak olursa36 16. yüzyıl sonunda Katolik Kilisesi’nin 
Avrupa üzerindeki tekelinin büyük oranda kırılmış olduğunu söylemek mümkündür. 

 Görüldüğü üzere 11. ve 12. yüzyıllardan itibaren Avrupa’da bir değişim başla-
mıştır. Bu değişim yavaş da olsa asırlar içerisinde hem feodal düzenin çözülmesine 
neden olmuş hem de Ortaçağ Avrupası’nın en güçlü mercii olan kilisenin gücünün 
kırılmasını sağlamıştır. Nihayet 16. yüzyılın sonuna gelindiğinde eski düzen gücünü 
büyük oranda kaybetmiş olmasına rağmen yeni düzenin nasıl kurulması gerektiği ile 
ilgili net fikirler bulunmamaktadır. Çünkü Rönesans ve ardından Reform Avrupa’daki 
tek otorite olan kilisenin yetkesini yıkıp feodal düzeni de çözdüğünde bir sorun ortaya 
çıkmıştır. Bu sorun ise hayatın nasıl ve neye göre tanzim edileceği, buna bağlı olarak 
otoritenin nasıl sağlanacağı sorunudur. Takdir edilebileceği üzere hayatın tanziminin 

Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, c. 29 S. 47, s. 54.
31 Bkz. Leo Huberman, a.g.e., s. 124.
32 Bkz. Leo Huberman, a.g.e., s. 174. Ayrıca bkz. Hilmi Yavuz, Avrupa’nın Zihin Tarihi, 2. Baskı, İstan-

bul: Timaş Yay., 2013, s. 145.
33 Bkz. Halis Çetin, a.g.e., s. 83.
34 P. Saari, A. Saari, J. L. Carnagie (eds.), a.g.e., s. 11.
35 Bkz. P. Saari, A. Saari, J. L. Carnagie (eds.), a.g.e., s. 146.
36 Bkz. P. Saari, A. Saari, J. L. Carnagie (eds.), a.g.e., s. 21, 107 ve 147.
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hangi referans sistemelerine göre yapılacağı ise aklı zorunlu koşan teorik bir iştir. 
Başka bir deyişle, hayatın tanziminde referans noktalarını büyük oranda belirleyen, 
Avrupa’ya vizyon vererek çok katmanlı sorunların çözümünde akıl işlevini gören 
kiliseden doğan boşluk nasıl bir kurumla doldurulacaktır?

Bu soruna siyasi yanıt, kurulan monarşilerle ve ardından modern dönemde ortaya 
çıkan ulus devletlerle verilmiştir.37 “Modern devletler ise ülkeleri üzerinde egemenlik 
iddia eden siyasi örgütlenmenin kendine has mülki biçimleridir ve diğer devletlerden 
bağımsızdır.”38 Gelişen ticaretin ve merkezi yönetime ihtiyaç duyan orta sınıfın varlığı 
da bunun için gerekli sosyal zemini hazırlamıştır. Entelektüel düzeyde ise Rönesans ile 
başlayan süreçte ortaya çıkan ilkeler bu konuda belirleyici olmuştur. Çünkü Rönesans 
hümanizmi insanın temele alınmasını sağlamış, buna bağlı olarak insanın ayırt edici 
yetisi olan akıl ön plana çıkmıştır. 17. yüzyıl ve sonrasında hayatın tanziminde aklın 
çok belirleyici bir rol almasının temel nedenlerinden birisi budur. Böylelikle kiliseden 
boşalan otorite boşluğunu akıl doldurmaya başlamıştır.39 Batı Avrupa Medeniyeti’nde 
akla yapılan vurgunun sebeplerinden birisi budur. 

Sonuç itibariyle, Batı Avrupa’da Ortaçağ’ın başlangıcından itibaren güçlü bir 
merkezi yönetim karşımıza çıkmamaktadır. Bu boşluğu kilise belli ölçülerde doldur-
muştur. Ancak onun da evren tasavvuru feodal düzenle örtüştüğü için, belli ölçülerde 
Avrupa’ya vizyon vermesine ve aklı temsil etmesine rağmen, merkezi yapısı güçlü 
bir devlet işlevi görmemiştir. 11. ve 12. yüzyıllarda ticaretin artmasıyla çözülmeye 
başlayan feodal yapı sonraki yüzyıllarda etkisini kademeli olarak yitirirken, aynı ge-
lişmeler kilisenin de toplumsal hayattaki belirleyici konumunu geriletmiştir. Ancak 
eski düzenin yıkılmaya başlamasıyla birlikte yeni düzenin nasıl inşa edileceği sorusu 
gündeme gelmiştir. Bu soruların önce Machiavelli, ardından Hobbes, Locke ve Rous-
seau gibi düşünürler tarafından farklı bağlamlarda cevaplandırılmaya çalışılması bir 
tesadüf değildir. Aksine yeni ilişkiler çerçevesinde devletin niteliklerinin neler olması 
gerektiği, devlet ve birey arasında nasıl bir ilişki kurulacağı türünden sorunlar çözüm 
beklemektedir. Modern Avrupa’da karşımıza çıkan kurumların ve “doğal haklar”, 
“liberalizm”, “sivil toplum” gibi meselelerin tartışılmasının arka planında böyle bir 
tarihsel birikim bulunmaktadır. Bu anlamda Batı’da devlet ve devletin bireyle olan 
ilişkisi geniş çaplı tartışmalara konu olmuştur ve merkezi otoritesi güçlü gerçek ulus 
devletlerin kurulabilmesi için 16. yüzyıl sonrasını beklemek gerekmiştir. 

37 Bkz. P. Saari; A. Saari; J. L. Carnagie (eds.), a.g.e., s. 91 ve 95.
38 Christopher W. Morris, An Essay on the Modern State, Cambridge University Press, USA 2002, s. 46.
39 Bu konuda bkz. Frank Thilly, Felsefenin Öyküsü-II Çağdaş Felsefe, çev. İbrahim Şener, İstanbul: 

İzdüşüm Yay., 2007, s. 30 vd. Ayrıca bkz. Martin Heidegger, Nietzsche’nin Tanrı Öldü Sözü ve Dünya 
Resimleri Çağı, çev. Levent Özaşar, Bursa: Asa Kitabevi, 2001, s. 21.
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Doğu Akdeniz Medeniyetlerinin Sosyo-Politik Özellikleri

Batı Avrup’dakinin aksine Doğu Akdeniz medeniyetlerinde devlet her zaman 
güçlü bir yapıya sahip olmuş ve toplumsal yaşamın her alanında belirleyici bir rol 
oynamıştır. Doğu’da karşımıza çıkan bu olgu Montesquieu’dan beri dikkati çeken bir 
mesele olmuştur ve genellikle coğrafi şartların bir sonucu olarak değerlendirilmiştir. 
Örneğin “Montesquieu’ye göre geniş çöl ve stepler bazı yaşamsal işlerin görülebilmesi 
için mutlak ve merkezi imparatorlukların oluşmasını hazırlamıştır.”40 

Doğu toplumlarında merkezi yönetimin güçlü olmasının nedenlerini coğrafi 
şartlarda arayarak, konuyu ayrıntılı bir biçimde ilk temellendiren ise Marx olmuştur. 
Ona göre Hindistan’da devletin güçlü olmasının nedenlerinden birisi su kullanımının 
düzenlenmesi gerekliliğidir.41 Marx, başka bir yazısında bu düşüncesini Akdeniz’in 
doğusundaki medeniyetlere de teşmil ederek coğrafi şartların getirdiği zorunlulukların 
merkezi yönetimleri gerekli kıldığını iddia etmektedir. Marx’ın söz konusu yazısındaki 
şu pasaj onun bu fikrini açık bir biçimde ortaya koymaktadır.

Mısır ve Hindistan’da olduğu gibi Mezopotamya ve İran’da da su baskınları toprağı ve-
rimli kılmak için kullanılmaktadır. … suyun ekonomik ve ortak kullanım zorunluluğu … 
yönetimin merkezi müdahalesini gerekli kılmaktadır. Bu sebeple bütün Asya yönetimleri 
kamu işlerini yapma görevi üstlenmişlerdir.42 (İtalik vurgular tarafımdan)

Weber de Marx’ın Doğu toplumlarıyla ilgili yaptığı bu açıklamaya katılmaktadır. 
Zira o da coğrafi şartların Doğu’daki siyasi yapılanmaya etki ettiğini düşünmekte ve 
Marx’ta olduğu gibi sulama ile ilgili sorunların çözülebilmesi için merkezi bir otori-
tenin ortaya çıktığını ileri sürmektedir. Lütfi Sunar’ın konuyla ilgili ifadelerini burada 
alıntılamak yerinde olacaktır. 

Weber’e göre Doğu’nun patrimonyal sistemi kendine özgü bir dizi özellik etrafında şekil-
lenmekte ve Batı’dan farklılaşmaktadır. Evvela tarım için büyük kanallar inşa etme ve bu 
kanalları koruma ihtiyacı merkezi güçlü bir bürokratik yapının doğmasına ve bunun siyasi 
bir sisteme dönüşmesine neden olmuştur. Zira su sorunlarının çözümü için gerekli olan 
çok sayıda kişinin örgütlenmesi ve idare edilebilmesi ancak böyle bir merkezi bürokrasi 
ile mümkün olabilmektedir.43

Weber bu konuda Marx’tan farklı olarak bir de savunma sorunları üzerine dikkat 
çekmektedir. Ona göre doğal savunmadan yoksun olan su boyu uygarlıkları dağların 
ve çöllerin göçebelerinin akınlarından korunmak için sürekli bir askeri güce gerek-
sinim duymuşlardır, dolayısıyla askeri güç bu toplumlarda oldukça belirleyici bir rol 

40 Lütfi Sunar, Marx ve Weber’de Doğu Toplumları, İstanbul: Ayrıntı Yay., 2012, s. 75.
41 Bkz. Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, vol. 1, trans. Ben Fowkes, Penquin Books, 

3th ed., Great Britain 1982, s. 650.
42 Karl Marx, “The British Rule in India”, New-York Daily Tribune, June 25 1853, çevrimiçi: https://

www.marxists.org/archive/marx/works/1853/06/25.htm (Erişim tarihi, 15.02.2016).
43 Lütfi Sunar, a.g.e., s. 162.
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oynamıştır.44 Takdir edilebileceği üzere, süreklilik arz eden bir askeri yapılanmanın 
kontrol edilebilmesi için gelişmiş bir siyasal örgütlenmeye ihtiyaç vardır. Sezer ve 
Özcan bu hususa başka bir açıdan daha vurgu yapmaktadırlar. Onlara göre “toprağın 
tükenmesi ya da elverişliliğinin yitmesi riskine karşı tarım dışında üst düzeyde siyasal 
bir örgütlenmeye ihtiyaç duyulmuştur”.45 Dolayısıyla Doğu toplumlarındaki siyasal 
örgütlenme sadece savunma işleriyle ilgilenmemekte, aksine toplumda düzenin sağ-
lanması için, Marx’ın da belirtmiş olduğu üzere, her türden kamu sorununu çözmekle 
mükellef kılınmaktadır. Bu bakımdan Doğu toplumlarında merkezi devlet güçlü bir 
organizasyon yetisine sahip olmuş ve çok katmanlı sorunların hem teşhisinde hem 
de çözülmesinde oldukça etkin bir görev üstlenmiştir. Dolayısıyla bu merkezi devlet 
yapısı Doğu’da akıl işlevini yerine getirmiş ve toplumun düzen içerisinde varlığını 
sürdürmesini sağlamıştır. Tüm bu nedenlerden ötürü Doğu’da tarih sahnesine çıkan 
merkezi yapısı güçlü devletlerin hepsine kutsallık atfedildiği de görülmektedir.46 

Doğu ve Batı arasındaki bu fark, Osmanlı tımar sistemi ile Batı feodalizmi kıyas-
landığında daha açık bir biçimde görülmektedir. Şöyle ki, Batı’daki feodal sistemde 
lord toprağın sahibidir ve onun toprakları üzerinde çalışan köylüler köle olmasalar 
bile özgürlükleri birçok açıdan sınırlanmıştır. Merkezi bir hukuk sisteminin olmaması 
sebebiyle lord aynı zamanda sahibi olduğu bölgenin yargıcı durumundadır. Bu sebeple 
feodal yapıda lordlar merkezden bağımsız hareket edebilmekte ve hatta merkeze baskı 
uygulayabilmektedirler. Ancak Osmanlı tımar sisteminde kendisine tımar verilen kişi 
bir devlet memuru olduğundan her an görevinden azledilebilir.47 Ayrıca tımar sahibi 
kişi köylülerin lordu olmadığı gibi onlarla ilişkisini merkezi otoritenin koyduğu hukuki 
kurallar belirlemektedir.48 Dolayısıyla Osmanlı tımar sisteminin feodal yapı ile benzer 
yanları olmakla birlikte ciddi ayrımları da bulunmaktadır. Bu ayrımların hemen hepsinin 
neşet ettiği temel nokta ise Batı Avrupa’da güçlü bir merkezi yapı olmamasına rağmen, 
Osmanlı’nın merkezi yapısının çok güçlü olmasıdır. Merkeziyetçilik konusundaki bu 
ayrım hususunda Machiavelli de şu dikkat çekici karşılaştırmayı yapmaktadır. 

Bu iki yönetim tarzının örnekleri çağımızda Türk ile Fransa kralıdır. Bütün Türk monarşisi 
tek bir baş tarafından yönetilir; ötekiler onun kullarıdır. Krallığını sancaklara bölmüştür 
ve oralara keyfince yöneticiler atar, isterse yerlerini değiştirir, isterse görevden alır. Fransa 
Kralı ise tersine çok eski soydan gelme ve her biri kendi tebasmca sevilip sayılan bir yığm 
büyük derebeyi arasında yaşar. Derebeylerinin her birinin soydangelme ayrıcalıkları vardır 

44 Bkz. Lütfi Sunar, a.g.e., s. 162.
45 Baykan Sezer; Ufuk Özcan, “Geleneksel Doğu’da Şehirlerin Doğuşu ve Gelişmesi”, Sosyoloji Yıllığı 

9, İstanbul 2002, s. 465-466.
46 Bu konuda bkz. Baykan Sezer; Ertan Eğribel; Ufuk Özcan, “Devlet Üzerine”, Sosyoloji Yıllığı 9, 

İstanbul 2002, s. 453.
47 Bkz. Pınar Ülgen, “Ortaçağ Avrupasında Feodal Sisteme Genel Bir Bakış”, Mukaddime, S. 1, 2010, s. 

15.
48 Bkz. Ü. Hassan; H. Berktay; A. Ödeka, a.g.e., s. 121. Ayrıca bkz. M. E. Şen; M. A. Türkmenoğlu, 

a.g.e., s. 197 ve 201.
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ki kral başına dert açmadan bunlara dokunamaz.49

Sonuç itibariyle Doğu toplumlarında merkezi bir siyasal yapılanma ortaya çıktığı 
görülmektedir. Hayatın her alanında etkin olan devlete, hemen her yerde kutsallık 
atfedilmiştir.50 Bu sebeple Doğu Medeniyeti’nin, Batı Medeniyeti’nin sosyo-politik 
tarihsel arka planından oldukça farklı bir arka planı vardır. İki medeniyet arasındaki 
bu farkın siyasetten ahlâka, sanattan felsefeye, hukuktan eğitime kadar hayatın hemen 
her alanında etkisi olduğunu söylemek mümkündür. Ancak bu konuların hepsinin tek 
tek ele alınması yerine bunları da açıklamak için daha kapsayıcı teorik bir çerçeve 
sunduğu düşüncesiyle şimdi “akıl” ve “zekâ” kavramları bağlamında bu fark üzerinde 
durulacaktır. 

Akıl ve Zekâ Kavramları Bağlamında Batı ve 
Doğu Akdeniz Medeniyetleri

İnsanın biyolojik, sosyolojik, psikolojik ve entelektüel birçok ihtiyacı bulun-
maktadır. Bu ihtiyaçları karşılamak için kültür içerisinde çeşitli kurumlar meydana 
getirilmiştir. Söz konusu kurumlar arasındaki ilişkileri düzenleyen devlet, kurumlar 
üstü bir kurum işlevi görmektedir. Dolayısıyla devletin temel işlevi, sorunları çözmek 
ve ihtiyaçları gidererek toplumdaki düzeni sağlamaktır.51 Bu bakımdan, devlet yapısı-
nın güçlü olduğu toplumlarda sorunlar devlet erkanı tarafından teşhis edilip çözüme 
kavuşturulur. Ancak, devlet, kurumlar üstü bir kurum olduğu için gündelik meselelere 
değil, kurumlarla ilgili sorunlara yönelmektedir. Çünkü kurumların sorunsuz işlemesi 
demek, gündelik sorunların da kolay çözülebilmesi anlamına gelmektedir. Takdir edi-
lebileceği üzere kurumlar üzerine düşünmek ve bilinçli kararlar almak teorik bir bakış 
açısı gerektirmektedir. Bu sebeple devleti yönetenlerin, yeni sorunlar çıkmaması için 
uzun vadeli planlar yaparak amaçlar belirlemesi gerekmektedir.

Devlet yapısının güçlü olduğu toplumlarda devleti yönetenlerin teorik bir bakış 
açısına sahip olması, sorunları teşhis ederek çözmesi, uzun vadeli planlar dahilinde 
amaçlar koyarak yeni sorunlar çıkmasını önlemesi yeterlidir. Devletin vatandaşlarının 
sadece günlük sorunlarını çözmek için çaba harcamaları yetmekte, teorik bakış açısı 
gerektiren meseleler üzerine düşünmeleri gerekmemektedir. Yukarıda tanımlanmış 
olduğu üzere akıl “sistemleştiren, amaç koyan ve muhakeme yürüterek bir konunun 

49 Machiavelli, Prens, çev. Nazım Güvenç, 2. Baskı, İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi, 1994, s. 53. Bu 
konuda ayrıca bkz. Max Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, trans. 
Ephraim Fischoff vd., eds. G. Roth; C. Wittich, University of California Press, USA 1978, s. 1072 vd.

50 Bkz. Ayhan Bıçak, Evren Tasavvuru: Kendini Bilmek ya da Evreni Kurmak, İstanbul: Dergâh Yay., 
2012, s. 107-113.

51 Bkz. Ayhan Bıçak, Tarih Düşüncesinin Oluşumu, İstanbul: Dergâh Yay., 2004, s. 28 vd. Ayrıca bkz. 
Ayhan Bıçak, Tarih Metafiziği, İstanbul: Dergâh Yay., 2014, s. 154 vd. 



236 Ahmet Emre Dağtaşoğlu

farklı boyutlarını kavramayı sağlayan, bu sayede çok katmanlı sorunları teşhis etmeyi 
mümkün kılan” yeti olduğundan, devlet yapısının güçlü olduğu Doğu Akdeniz me-
deniyetlerinde, devleti yöneten kadroların akıl işlevini gördükleri söylenebilir. Zekâ 
ise “karşılaşılan günlük sorunları çözme ve içinde bulunulan ortama uyum sağlama” 
yetisi olduğundan, günlük sorunları çözmeleri yeterli olan vatandaşların akıldan ziyade 
zekâları keskinleşmiştir.52 Doğu Akdeniz toplumlarında devletin nihai başvuru mercii 
olarak görülmesinin ve teorik konulara duyulan ilgisizliğin nedeni budur. Richard 
Nisbett’in “Asyalı yaşam tarzında pek fazla muhakeme veya görüş alışverişi yoktur.”53 
tespitinin arkasında da aslında bu sosyo-politik yapı yatmaktadır. 

Batı Avrupa Medeniyeti’nde ise, yukarıda temellendirilmeye çalışıldığı üzere, 
modern döneme kadar güçlü bir devlet karşımıza çıkmamaktadır. Bu sebeple Avru-
pa’nın vizyonunu belirlediği için akıl işlevi de gören kilisenin otoritesinin yıkılması 
ve feodal düzenin çözülmesiyle ortaya çıkan kaos ortamında insanlar günlük sorunları 
aşan karmaşık meselelerle yüzyüze kalmışlardır. Sorunları teşhis edip çözecek merkezi 
bir yapının olmaması sebebiyle yeni yapılanmaların nasıl olması gerektiği konusunda 
birçok düşünür teoriler geliştirmek zorunda kalmıştır. Sorunları teşhis etmek ve kalıcı 
çözümler üretebilmek için herkesin çaba sarf etmesi gerekmiştir. Bu çaba ise teorik 
bir çabadır ve günlük sorunları çözmekle mükellef zekânın bunda katkısı sınırlıdır. 
Dolayısıyla Batı’nın bu sosyo-politik arka planı aklı keskinleştirmiş ve seçkin bir 
zümreyle sınırlı kalmayıp topluma şamil bir biçimde kullanılmasını sağlamıştır.

Merkezi devlet yapısının güçlü olduğu bir tarihsel gelenekten gelen Doğu toplum-
larında son yüzyıllarda yaşanan sorunlara neden etkili çözüm bulunamadığı sorusu akla 
gelebilir. Bunun iki açıklaması vardır. İlk olarak üç beş adım sonrasıyla ilgili planlar 
kurulup çok sayıda bileşen hesaba katılsa da hatalar yapılması muhtemeldir. İkinci 
olarak, coğrafi keşiflerin doğurduğu sonuçlarda olduğu üzere tahminleri aşan siyasi ve 
iktisadi gelişmelerin meydana gelmesi, dolayısıyla değişen değerler ve koşullar nede-
niyle uzun vadeli planların bile sorunları çözmek konusunda yetersiz kalabilmesidir.54 

52 Aklın asgari düzeyde müdahil olduğu zekâ kurnazlık olarak tanımlanabilir ve kurnazca yapılan eylemler 
genelde olumsuz sonuçlar doğurur. Günlük dilde kullanılmakta olan “şark kurnazı” deyimi aslında bu 
gerçeği ifade etmektedir. Yine Anadolu’nun bazı bölgelerinde kullanılan “Allah zekânı güdecek akıl ver-
sin” deyimi de “akıl” ve “zekâ” arasında kurulması gereken ilişkiyi veciz bir biçimde ifade etmektedir.

53 Richard E. Nisbett, a.g.e., s. 68.
54 Buna, 16. yüzyılda değişen ticaret yollarının Osmanlı’ya vereceği zararları asgariye indirmek ve siyasi 

bazı konularda ellerini güçlendirmek için Osmanlı padişahları tarafından Batılı devletlere tanınan kapi-
tülasyonlar örnek olarak gösterilebilir. Burada birçok bileşeni hesaba katarak uzun vadeli planlar yapan 
bir aklın işlediği görülmektedir. Ancak yaşanan çok sayıda siyasi ve iktisadi değişim nedeniyle kesin 
sonuçlar alınamamıştır. Kapitülasyonlar’ın tarihi çok gerilere gitmesine ve çeşitli nedenleri bulunma-
sına rağmen İnalcık’ın da belittiği üzere ilk gerçek kapitülasyon 16. yüzyılda karşımıza çıkmaktadır. 
Bu konuda bkz. Halil İnalcık, “Osmanlı’nın Avrupa ile Barışıklığı: Kapitülasyonlar ve Ticaret”, Doğu 
Batı, S. 24, Ankara 2003, s. 67. Ayrıca bkz. Ertuğrul Acartürk; Ramazan Kılıç, “Osmanlı Devletinde 
Kapitülasyonların İktisadi ve Siyasi Perspektiften Analizi”, H. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dergisi, c. 29, S. 2, 2011, s. 7.
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Günümüz bağlamında konuya yaklaşmak gerekirse, Batı Medeniyeti’nin son asırlarda 
baskın hâle gelen değerleri sebebiyle değişen dünya şartları devletlerin yapısını etki-
lemiş ama Doğu toplumlarında yeni şartlara uygun bir düzenleme yeterince başarılı 
bir biçimde gerçekleştirilememiştir. 

Sonuç

Makale boyunca temellendirilmeye çalışıldığı üzere Batı ve Doğu Akdeniz mede-
niyetlerinin sosyo-politik arka planları çok farklı özellikler taşımaktadır. Bu özellikleri 
sebebiyle Doğu’da zekâ keskinleşirken Batı’da akıl keskinleşmiştir. Yine yukarıda 
vurgulandığı üzere bu iki yeti arasına çok net bir sınır çekmek mümkün değildir, ak-
sine bu yetiler birbirlerini karşılıklı olarak beslemekte ve birinin yokluğunda diğeri 
işlevini hakkıyla yerine getirememektedir. Dolayısıyla Doğu’da aklın Batı’da ise 
zekânın olmadığı iddia edilmemekte, aksine bu yetilerin keskinleşip körelmesi dikkate 
alınmaktadır. Buradan yola çıkarak iki medeniyet arasındaki farkları daha ayrıntılı bir 
biçimde ele almak mümkündür. Ancak bu makalenin sonucu olarak Türkiye özelinde 
bazı tespitler yapmaya çalışılacaktır. 

Merkezi devlet yapısının güçlü olduğu bir tarihsel arka plandan geldiğimiz için 
bizim kültürümüzde de akıl, zekâ kadar keskinleşememiştir. Bunun birçok örneğini 
çevremizde görmemiz mümkündür. Örneğin Türkiye’de hâlâ devam eden gecekondu-
laşmanın nedenlerinden birisi aklın müdahil olmadığı bir zekâ kullanımıdır. Şöyle ki, 
insan barınma ihtiyacını karşılamak için zekâsıyla çevresini değiştirip dönüştürerek 
barınaklar yapabilir. Ancak sadece bu ihtiyaca yönelerek zekâsını çalıştırdığında uzun 
vadede çok daha çetrefil sorunlara sebep olabilmektedir. Çünkü ileride çıkabilecek so-
runların hesaplanması, yaşam alanı oluşturacak bir barınağın ne gibi özellikler taşırsa 
daha işlevsel olabileceği, barınağın kurulacağı yerin bu iş için uygun olup olmadığı, 
ilerleyen zamanlarda bu barınağın kullanışlı olup olmayacağı gibi hususların teşhis 
edilip hesaba katılabilmesi ancak teorik bir bakış açısının gelişmesi ve sistemleştiren 
bir yeti olan aklın işe dahil olmasıyla mümkündür. 

Başka bir örnek ise hukuk alanından verilebilir. Zira hukuk, sorunları çözmekle 
yükümlü kurumları insanlarla bütünleştirerek devletleşmeyi mümkün kılan unsurlar-
dan birisidir.55 Dolayısıyla örf ve âdetleri aşarak sistemleşen bir yapı olması hasebiyle 
hukuk, günlük sorunları aşan teorik bir özelliğe sahiptir. Bu yönüyle uzun vadeli 
sorunları da hesaba katarak meydana getirilen yasalar kapsayıcı oldukları kadar za-
manda süreklidirler ve bu özellikleriyle aklın işleyişine zekâdan çok daha fazla ihtiyaç 
duymaktadırlar. Fakat söz konusu yasalar sistemli bir biçimde, uzun vadeli sorunları 

55 Bkz. Ayhan Bıçak, Evren Tasavvuru: Kendini Bilmek ya da Evreni Kurmak, İstanbul: Dergâh Yay., 
2012, s. 126.
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da içerecek vizyonla hazırlanmadıklarında, yani akıl işin içine yeterince dahil olma-
dığında işlevsiz kalmaktadırlar. Türkiye’de yasaların sürekli değiştirilmesi bir tesadüf 
olmayıp bu yasaların hazırlanışında günlük kaygıların ön planda tutulması, dolayısıyla 
akıldan çok zekânın işe müdahil olması, böyle bir istikrarsızlık ortaya çıkarmaktadır.  

Yukarıda da belirtilmiş olduğu üzere Batı Medeniyeti’nin son asırlarda baskın hâle 
gelen değerleri sebebiyle değişen dünya şartları tüm toplumları ve kurumları etkile-
miştir. Bu değişimlere uygun yenilenmenin gerçekleştirilememsi durumunda yaşanan 
sorunlar artarak devam edecektir. Çünkü bir toplumun sorunlarının çözülebilmesi 
kurumların sağlıklı işlemesiyle mümkündür. Gerekli değişimleri yapabilmenin yolu 
ise hem çağımızı etkileyen değerleri iyi kavramak hem de bağlı bulunulan medeniyet 
ile hâkim medeniyet arasındaki farkları teorik bir biçimde inceleyebilmekten geçmek-
tedir. Bu ise aklın keskin bir biçimde kullanımıyla mümkündür. Hem dünyanın hem de 
Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunların çözümünde ihtiyaç duyulan şeylerden biri, 
birkaç adım ötesini hesaplayabilen, çok farklı bileşenleri dikkate alan, bu sayede çok 
katmanlı sorunları teşhis edebilen aklın etkin biçimde kullanılabilmesidir. 
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“MECMÛ‘A-İ FÜNÛN”DA MODERN DOĞA BİLİMLERİ

Bilal Yurtoğlu*

MODERN NATURAL SCIENCE IN “MECMÛ‘A-I FUNÛN”

ÖZ
Bu çalışmada, Osmanlı dönemindeki ilk popüler bilim dergisi olup Haziran 
1862’den Haziran 1867 tarihine kadar beş yıl boyunca kırk yedi sayısı neş-
redilmiş Mecmû‘a-i Fünûn’da yer alan ve modern doğa bilimleriyle ilgili altı 
yazı tanıtılıp incelenmiştir. Bunlar Kadri Bey’in “Alâ’im-i Semâviye”, Dâniş’in 
“Kuvve-i Elektrikiye”, Hacı İskender’in “Arzın Hareket-i Yevmiyesinin Mâd-
det-i İsbâtı”, Münif Paşa’nın “Târîh-i Telgraf”, Safvet Paşa’nın “Suyun Mâhiyet 
ve Envâ‘ı ve Havâss-ı Hikemiye ve Kimyeviyesi” ve Mehmed Şevkî’nin “İlm-i 
Hey’et” başlığını taşıyan yazılarıdır. Birinci yazıda meteoroloji olaylar, ikinci 
de elektrikle ilgilidir. Üçüncü yazıda Dünya’nın dönüşüyle ilgili olarak 1851’de 
Paris’te Leon Foucault tarafından yapılan deney anlatılmaktadır. Münif Paşa, 
elektrikli telgrafın bulunmasına götüren bilimsel çalışmalardan söz etmektedir. 
Safvet Paşa yazısında su dolayısıyla kimyadaki bazı gelişmelerden bahsetmek-
tedir. Son yazıda, Güneş sistemi ve kuyruklu yıldızlar hakkında Batı’da yapılan 
bazı bilimsel gözlemler ve sonuçları anlatılmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Mecmû‘a-i Fünûn, Osmanlı’da modern doğa bilimleri, ele-
mentler, atom, molekül, atmosfer basıncı, Foucault’nun Pantheon’daki deneyi, 
elektromanyetizma, Güneş sistemi, genel çekim, kuyruklu yıldızlar.

ABSTRACT
This artical includes introducing and examining of six popular writings about 
modern natural science in Mecmû‘a-i Fünûn. It was the first popular scientific 
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monthly magazine published in the Ottoman period from June 1862 to June 1867. 
1t was published by an science association called Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye. 
The most active people in the association was Münif Paşa. First writing bears 
“Alâ’im-i Semâviye” title penned by Kadri Bey is concerned with meteorological 
events. “Kuvve-i Elektrikiye” named article of Daniş Bey is about the electrical 
power. In the third writing called “rzın Hareket-i Yevmiyesinin Mâddet-i İsbâtı” 
penned by Hacı İskender the author tells us scientific experiment made in 1851 
at the Paris Pantheon church. The writing of Münif Paşa titled “Târîh-i Telgraf” 
is about the telegraphy history. The writing of Safvet Paşa named “Suyun 
Mâhiyet ve Envâ‘ı ve Havâss-ı Hikemiye ve Kimyeviyesi” is relationship with 
the physical and chemical properties of water. The last writing bears “İlm-i 
Hey’et” title penned by Mehmed Şevkî describes the heliocentiric system and 
comets in astronomy.
Key Words: Mecmû‘a-i Fünûn, modern natural science in Ottoman period, 
elements, atom, molecule, atmospheric pressure, Foucault’s experiment in 
Pantheon church, electromagnetism, the solar system, gravitation, comets.

...
Giriş

Osmanlı kültür hayatının, imparatorluğun geçirdiği tarihî-siyasî gelişmeler doğ-
rultusunda, XIX. yüzyıldan itibaren neredeyse bütünüyle Batı etkisine girdiği bilin-
mektedir. Yüzyılın ortalarına doğru ilan edilen Tanzimat Fermanı’yla bu etki, bizzat 
devlet yöneticileri tarafından Batı dünyasının resmen model olarak alınmasıyla sonuç-
lanmıştır. Böylece Batı kültürü, XVIII. yüzyıl başlarında ilk olarak görüldüğü askeri 
alanın sınırlarını aşarak XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, ülkenin devlet ve 
toplum hayatında karşılaştığı siyasî, ekonomik, hukukî, malî, idarî, ticarî, eğitimsel 
vb. gibi tüm sorunların çözümü için tek kurtuluş yolu olarak görülmeye başlanmıştır. 
Bu anlayış Osmanlı kültür hayatında önceki dönemlerde görülenlerden daha büyük ve 
köklü değişimlere yol açmıştır. Bunlardan biri, Osmanlı ülkesinde Batılı tarzda bilimsel 
topluluklar kurulması ve halkı bu yönde eğitmeyi amaçlayan bilimsel dergiler çıkarıl-
maya başlanması olmuştur. Nitekim Osmanlı’da, modern bilim ve kültürü yaymak için 
Türk aydınları tarafından kurulan ilk topluluk olan Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye, bu 
dönemde ortaya çıkmıştır.1 Batıyı güçlü ve üstün yapan bilimsel bilgiyi telif ve tercüme 
kitaplar, halka açık dersler gibi çeşitli araçlarla imparatorluğun her köşesine yaymayı 
amaçlayan Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye’nin resmi kuruluş tarihi Mayıs 1861’dir.2 1865 
yılı Ocak ayında maddî sıkıntılar nedeniyle çalışmalarına ara veren topluluk, devletin 

1 Ekmeleddin İhsanoğlu, “Osmanlı Eğitim ve Bilim Kurumları”, Osmanlı Medeniyet Tarihi, ed. E. İhsa-
noğlu, İstanbul Feza, 1999, c. 1, s. 347.

2 Ali Budak, Münif Paşa. İstanbul Kitabevi, 2004, s. 173-175.
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mali desteği ile 1865 yılı Şubat ayında yeniden çalışmalarına başlamışsa da 1867 yılı 
Haziran’ında faaliyetine tamamen son vermiş ve üyeleri dağılmıştır.3 

Topluluğun en önemli başarısı Münif Paşa’nın ifadesiyle “vatan çocuklarını 
yetiştirmek amacıyla” Mecmû‘a-i ‘Fünûn adlı aylık bir dergi çıkarıp yayınlamak ol-
muştur. Topluluk kurucuları Avrupa’nın ilerlemesinin fen bilimlerindeki gelişmelere 
bağlı olduğunu düşündüklerinden Mecmû‘a-i Fünûn’u bir fen dergisi olarak tasarla-
mışlardır. Dergide Türk okuyucusunun henüz yabancısı olduğu fizik, kimya, jeoloji, 
biyoloji gibi pozitif bilimlerle tarih, coğrafya, felsefe mantık, pedagoji, iktisat ve 
maliye gibi sosyal bilimler alanındaki incelemelere yer verilmiştir. Bu yazılar Batı 
düşüncesini yansıtma amacıyla kaleme alınmış olup bunlar Avrupa’da yayımlanan 
popüler mahiyette bir kısım dergi ve kitaplardan henüz bir programa dayanmadan o 
günkü sosyal çevrenin ihtiyaçları göz önünde bulundurulmadan yapılan tercüme ve 
adaptasyondan oluşmaktadır. Bununla birlikte dergi ilerlemenin en önemli şartı olarak 
gördükleri bilimi doğrudan doğruya gündelik hayatın içine dahil etmeyi hedeflemiştir. 
Bu yönüyle Tanpınar gibi bazı araştırmacılar XIX. yüzyıl Türkiye’sinde Mecmû‘a-i 
Fünûn’un oynadığı rolü XVIII. yüzyıl Fransasında Grande Encyclopédie’nin oynadığı 
role benzetmiştir.4 

Mecmû‘a-i Fünûn’un 1862 yılı Haziran ayından 1867 Haziran ayına kadar geçen 
beş yıl boyunca derginin kırk yedi sayısı yayınlamıştır. Dergi, 1883’te Münif Paşa 
tarafından tekrar yayınlanmak istenmişse de sadece bir sayı çıkarılabilmiştir.5 Dergi, 
belirtildiği üzere Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye’nin eseri olarak yayınlanmıştır. Bununla 
beraber, topluluk ve dergi âdeta Münif Paşa’nın adıyla özdeşleşmiştir. Gerçekten hem 
topluluğu örgütleyip yıllarca yöneten hem de derginin yöneticiliği yapıp birinci sayıdan 
son sayıya kadar en çok yazı veren kişi, Münif Paşa’dır.6 Münif Paşa, 1862 Haziran 
ayında çıkan ilk sayısında, “işbu gazete” olarak nitelediği Mecmû‘a-i Fünûn dergisi-
nin “Türkiye’deki ilk Türkçe yayın” (memleketimizde Türkçe matbû‘âtın birincisi) 
olduğunu ileri sürmüştür.7 1883’te kendi eseri olarak çıkarabildiği ilk ve tek sayısının 
“mukaddime”sinde ise derginin bu kez Osmanlı Dönemi’nde Türkiye’de çıkan ilk 
“süreli yayın” (resâ’il-i mevkûte) olduğu iddia etmiş hatta “süreli yayın” (resâ’il-i 
mevkûte) teriminin ülkemizde ilk kez Mecmû‘a-i Fünûn için oluşturulup kullanıldığını 
söylemiştir.8 Bununla beraber Osmanlı İmparatorluğu’nda 1862 tarihinden çok önce 
Türkçe gazeteler ve hatta dergiler çıkarılmaya başlandığı bilinmektedir. Nitekim ilk 

3 Ekmeleddin İhsanoğlu, “Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye’nin Kuruluş ve Faaliyetleri”, Osmanlı İlmi ve 
Mesleki Cemiyetleri içinde, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1987, s.197-
220.

4 Abdullah Uçman, “Mecmûa-i Fünûn”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. 28, Ankara 2003, 
s. 270-271.

5 İhsanoğlu, “Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye’nin Kuruluş ve Faaliyetleri”, s. 212-213.
6 Budak, Münif Paşa, s. XVI.
7 Mecmû‘a-i Fünûn, Muharrem 1279, S. 1, s. 20. 
8 Mecmû‘a-i Fünûn, Rebiyülevvel 1300, S. 1, s. 1.
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Türkçe gazete İstanbul’da Tanzimat’ın ilanından sekiz yıl önce 1831’de çıkan Takvîm-i 
Vekayi’dir. Resmî olan bu gazeteyi 1840’ta çıkarılan yarı resmi Ceride-i Havadis takip 
etmiştir. İmparatorluk’ta tümüyle özel olan ilk Türkçe gazete ise Şinasi ile Agâh Efen-
di’nin 1860 yılında neşre başladığı Tercüman-ı Ahval gazetesidir. Şinasi’nin, 1862’de 
bu kez kendi başına çıkardığı Tasvir-i Efkâr’ın ardından ülkedeki Türkçe gazete ve 
dergilerin yayını çoğalmaya başlamıştır.9 

Osmanlı Dönemi’nde yayınlanan ilk Türkçe dergi ise Mecmû’a-i Fünûn değil, 
Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şahane tarafından 1265/1849 yılından itibaren tıp, 
cerrahlık, doğum ve eczacılık konularında on beş günde bir çıkarılan Vakâyi-i Tıbbi-
ye’dir.10 Bununla birlikte Mecmû‘a-i Fünûn’un kendisinden önceki çıkarılan bu yayın-
lardan çok farklı bir özelliği vardı. Gazeteler, daha ziyade devletle ilgili günlük resmî 
nitelikli haberler veya genellikle yabancı gazetelerden tercüme edilmiş dış haberler 
vermek için11 çıkarılırken Vakâyi-i Tıbbiye tamamen meslekî nitelikte bir yayındı. 
Oysa Mecmû’a-i Fünûn, “sermâye-i sa‘âdet-i dâreyn olan ‘ulûm ve fünûn-i nâfi‘anın 
memalik-i mahrûsa-i şâhânede neşr ü ta‘mîmine sa‘y eylemek niyyet-i hayriyyesiyle”12 
yani tamamen dönemin en büyük sorunu olarak görülen halkın bilgisizliğini gidererek 
halkı bilgilendirmek ve bilgi düzeyini yükseltmek amacıyla çıkarılıyordu. Pek çok 
resmi görevin yanı sıra kendisi de 1861’de Ruznâme-i Ceride-i Havadis adlı bir gazete 
çıkaran13 ve üç kez Maarif Nazırlığı yapmak gibi döneminin kültür hayatını çok ya-
kından ve ayrıntılı şekilde bilme imkânı veren görevlerde bulunan Münif Paşa, önceki 
yayınlardan haberdar olmasına karşın belki de bu nedenle, Osmanlı’da yayınlanan ilk 
dergi (resâ’il-i mevkûte) olarak Mecmû‘a-i Fünûn’u göstermiş olmalıdır. 

Buradan hareketle, Vakâyi-i Tıbbiye’nin tıp alanı ile ilgili meslekî bir dergi ve 
içerdiği yazıların bu alana ait olması da göz önünde tutularak Mecmû’a-i Fünûn’un 
ülkemizde bilimsel bilgiyi (‘ulûm ve fünûn-i nâfi‘a) halka yaymak için çıkarılan ilk 
bilim dergisi dolayısıyla ilk süreli yayın olduğu rahatlıkla söyleyebiliriz.14 

Mecmû‘a-i Fünûn dergisi, Münif Paşa ve Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye toplulu-
ğu, ülkemizde doğal olarak birçok araştırmacı ve bilim adamının ilgisini çekmiş ve 
bunlar üzerine felsefi, edebi, siyasî ve tarihi yönden pek çok araştırma yapılmıştır. 
Bu araştırmalarda dergi, muhteviyatı, dergide yer alan yazıların tanıtımı, topluluk, 
topluluğun kuruluş öyküsü, amaçları, özellikle Münif Paşa, hayatı, bilimsel ve felsefi 
zihniyeti, Türk fikir hayatındaki etkileri, modernleşme tarihimizdeki yeri gibi önemli 

9 Mustafa Nihat Özen, Son Asır Türk Edebiyatı, İstanbul: Maarif Matbaası, 1941, s. 11-12. 
10 Hasan Duman, İstanbul Kütüphanelerinde Arap Harfli Süreli Yayınlar Kataloğu 1828-1928, İstanbul: 

IRCICA, 1986, s. 442.
11 Budak, Münif Paşa, s. 152-153.
12 Mecmû‘a-i Fünûn, Muharrem 1279, S. 1, s. 18.
13 H. Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul: Ülken Yayınları, 2005, s. 68.
14 Bilal Yurtoğlu, “Türkiye’de Ormancılık Hakkında Yayınlanan İlk Osmanlıca Makale”, Kastamonu 

Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2014,14 (2), s.176.
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ayrıntılar gün ışığına çıkarılmıştır. Örneğin Akgün, Kâtip Çelebi’den sonra elit düşü-
nür yetiştiremediğimizi, bunun nedeninin Gazali’nin yanlış yorumlanması olduğunu, 
çünkü onun, felsefe, ateist ve dinsiz yapar demediğini, buraya götüren materyalist 
felsefeye karşı çıktığını, dolaysıyla Tanzimat’ın yarattığı imkanlarla Türkiye’de fel-
sefenin yeniden güzelliğini göstermeye başladığını, bu başlangıçta da Münif Paşa ve 
Mecmû‘a-i Fünûn’nun önemli yeri olduğunu söyleyerek başladığı yazısında Cemiyet-i 
İlmiye-i Osmaniye ve dergiyi incelemeye başlar. Makalede, Münif Paşa’nın dergideki 
felsefi yazılarıyla Hayrullah Efendi’nin, Kadri Bey, Mehmed Said ve Edhem Pertev’in 
yazılarından kısaca söz edilir.15

Çavdar, Mecmû‘a-i Fünûn hakkındaki makalesinde, önce kısa bir girişin ardın-
dan dergide önemli gördüğü bazı yazıları, Osmanlı Bilim Derneği diye sadeleştirdiği 
Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye’nin üyelerinin adlarını, cemiyetin bazı faaliyetlerini, 
dergi kütüphanesinde bulunan yerli yabancı kitapların isimlerini listeler hâlinde su-
nar. Ardından dergideki ekonomi, eğitim, kentleşme özellikle İstanbul ve dış politika 
hakkındaki yazıları ele alır ve şu sonuçlara ulaşır. Osmanlı aydınlanması 1860 yıllarda 
başlamıştır. Yönetim despot olmasına rağmen başta padişah olmak üzere tüm bürokrasi 
bilim ve teknolojinin tanıtılma faaliyetlerine destek olmuştur. Osmanlı aydınlarının bilgi 
düzeyi çağın çok gerisindedir. Yine de Osmanlı Türk aydının bilgi düzeyini anlamak 
için 1860 sonrası neşriyatın iyice incelenmesi gerekmektedir.16 

Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye ve Mecmû‘a-i Fünûn’un yayınlandığı dönemde 
Avrupa’da da ilgi çektiği görülmektedir. 1863 yılında Avusturya’da basılan Oesterre-
ichische Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst und öffentliches Leben adlı bir dergide 
yazar adı belirtilmeden “Die türkische wissenschaftliche Monatsschrift Medschmuai 
Fünun” başlığı ile yayınlanan bir makale, Mecmû‘a-i Fünûn’u, o âna kadar çıkmış olan 
ilk on sayısı üzerinden değerlendirmektedir. Burada Mecmû‘a-i Fünûn’un İstanbul’da 
yayınlana üç bilim dergisinden biri olduğu, derginin geniş okuyucu kitlesine ulaştığı ve 
ülkenin en seçkin kadrolarının dergiye katkıda bulundukları gibi tespitlerin ardından 
tüzüğünden hareketle Cemiyetin yapısı, amaçları, faaliyetleri değerlendirilir. Derginin 
yazı tipi, sayfa düzeni gibi baskı özelliklerinden söz edilerek bu açıdan Fransızca bir 
derginin izlerini taşıdığı ifade edilir. Osmanlıların bilim ve medeniyet kaynağının 
Fransa olduğu ve gözlerinin Paris’e çevrildiği söylenerek İngilizce, Almanca, İtalyanca 
dillerinin Türkler arasında Fransızca kadar revaçta olmadığı saptaması yapılır. Bu 
etki dolayısıyla dergide Yunanca kelimelerin bile Fransızca telaffuzlarıyla Osmanlı-
caya çevrildiğine işaret edilir. İlk on sayı itibarıyla dergide yayınlanan makalelerin 
bilimsel değerleri tayin edilmeye çalışılır. Dergideki yazıların tamamının Avrupa ders 
kitaplarından alınan temel konulardan oluştuğu ancak derginin amacına uygun olduğu 

15 Mehmed Akgün, “Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye ve Mecmua-i Fünun’un Felsefi Açıdan Taşıdığı 
Önem”, Felsefe Dünyası, S. 15, Ankara 1995, s. 52- 72.

16 Tevfik Çavdar,  “Mecmua-i Fünun Üzerine”, Amme İdaresi Dergisi, c. 15, S. 2, 83-98, (1982).
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vurgulanır. Yazı, bu iş için gönderilen Ebu Bekir Efendi’nin Ümit Burnu’ndaki Müs-
lümanlar hakkında bilgi veren mektuplarından oluşan makale hakkındaki görüşler ve 
Mecmû‘a-i Fünûn’a yönelik başarı dilekleriyle sona ermektedir.17 

 Münif Paşa ve Mecmû‘a-i Fünûn hakkındaki en kapsamlı çalışmalar Budak tara-
fından yapılmıştır. Batılılaşma Sürecinde Çok Yönlü Bir Osmanlı Aydını Münif Paşa 
adlı çok başarılı eserinde yazar, Münif Paşa’nın hayatını, gazeteciliğini, cemiyetçili-
ğini, dergiciliğini, şiirlerini, başta Mecmû‘a-i Fünûn olmak üzere çeşitli eserlerdeki 
yazılarını ayrıntılı olarak incelemiştir. Çalışma Münif Paşa’nın dönemin kültür hayatın 
içindeki diğer önemli kişi ve anlayışlarla etkileşimini, düşünceleri ve faaliyetleriyle bu 
dönem içindeki öncü ve sürükleyici rolünü ayrıntılı bir biçimde ortaya koymaktadır. 
Yazarın, dergi hakkındaki bir diğer bir çalışması Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye’nin 
pozitif bilimlerin tanınıp yaygınlaşması ve düşünce yapısının değişmesindeki rolünü 
irdelemek amacıyla kaleme aldığı Mecmûa-i Fünûn Osmanlı’nın İlk Bilim Dergisi adlı 
eserdir. Yazarın “Önsöz”deki uyarılarına rağmen konu başlıklarına varıncaya değin 
büyük ölçüde bir önceki çalışmayı yeni bir üslupla tekrar eden eserinde yeni sayılabi-
lecek yönlerden biri Mecmûa-i Fünûn‘undaki bazı makalelerden seçilmiş bölümlerin 
kitabın sonuna eklenmiş çeviri yazılardır. Bu çeviri yazılar içinde bizim aşağıda ele 
alacağımızı makalelerle ilgili bazı kısımların da yer aldığı görülmektedir.18

Mecmû‘a-i Fünûn dergisi, Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye ve Münif Paşa’nın politik, 
felsefî, tarihî vb. bakımlardan ülkemizdeki önemli araştırma konularından birini oluş-
turduğu görülmektedir. İşte biz de bu çalışmamızda, sözü geçen dergide yayınlanmış 
ve bizim astronomi, fizik, kimya, jeoloji vb. gibi alanlarla ile ilgili olduğunu düşünerek 
“modern doğa bilimleri” başlığı altında topladığımız yazıları inceleyeceğiz. Bu yazı-
larla Batı’da Rönesans’tan bu yana değişip gelişen yeni bilim ve teknolojinin hangi 
görüşlerinin, kavramlarının, teorilerinin, icatlarının ve bu çalışmaları yapan hangi Batılı 
bilim adamlarının ve eserlerinin Osmanlı toplumuna tanıtıldığı belirlemeye çalışaca-
ğız. Ancak önce derginin beş yıl boyunca yayınlamış kırk yedi sayısı içindeki bu tür 
yazıları, yayınlandığı ve tefrika edildiği sayıları ve bunların yazarlarını tespit edelim. 

Doğa Bilim Yazıları

Mecmû‘a-i Fünûn popüler düzeyde de olsa çok zengin kültürel, felsefi, tarihi, 
edebi ve bilimsel içeriği olan bir dergidir. Derginin değişik sayılarında doğa bilimleriyle 
ilgili olarak yayınlanan yazılar ve bunların yazarları şöyledir:

17 Gaye Şahinbaş Erginöz, “Aylık Türkçe Bilim Dergisi Mecmua-i Fünun’’, Osmanlı Bilimi Araştırma-
ları, ed. Feza Günergün, c. X, S. 1, İstanbul 2008, s. 186-192. 

18 Ali Budak, Mecmûa-i Fünûn Osmanlı’nın İlk Bilim Dergisi, İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 2011. Ko-
nuyla ilgili dikkate değer bir başka çalışma için bkz. Adem Akın, Münif Paşa ve Türk Kültür Tarihin-
deki Yeri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 1999. 
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Doğa bilimleriyle ilgili ilk yazı “‘Alâ’im-i Semâviye” başlığını taşımaktadır. 
Yazarının “Meclis-i Vâlâ Mütercimlerinden” Kadri olduğu söylenen yazı Mecmû‘a-i 
Fünûn’un yedi farklı sayısında yer almıştır.19 

Diğer bir yazı “Medhal-i ‘İlm-i Jeoloji”dir. Müstakil bir kitap oluşturacak kadar 
oldukça uzun olan bu makalenin yazarı “Â‘zâ-yı Meclis-i Vâlâ”dan Edhem’dir.20 Bu 
makaleye başlanmadan önce, Münif Paşa’nın makaleyle ilgili olarak “Mukaddime-i 
‘İlm-i Jeoloji” başlıklı bir tanıtım yazısı görülmektedir.21 

Doğa bilimleriyle ilgili bir başka yazı “Suyun Mâhiyet ve Envâ‘ı ve Havâss-ı 
Hikemiye ve Kimyeviyesi” başlığı taşımaktadır. Yazı “Nâzır-ı Mekteb-i Harbiye” 
Safvet, imzasıyla kaleme alınmıştır ve yazarın dergideki tek yazısıdır.22 

“Târîh-i Telgrâf” başlığını taşıyan yazı Münif Paşa tarafından kaleme alınmıştır.23 
“Kuvve-i Elektrikiye” başlıklı yazı “Erkân-ı Harbiye”den Dâniş tarafından yazılmış-
tır.24 “Arzın Hareket-i Yevmiyesinin Mâddet-i İsbâtı” başlıklı yazı ise Hacı İskender 
imzasıyla yayınlanmıştır.25 Bu iki yazarın da dergide başka bir yazısı bulunmamaktadır.

Astronomi hakkındaki “‘İlm-i Hey’et” başlığını taşıyan son yazı, Mehmed Şevkî 
tarafından kaleme alınmıştır.26 Biz burada, bu yazılardan sadece Kadri Bey, Münif 
Paşa, Daniş, Hacı İskender, Safvet Paşa ve Mehmed Şevki’ye ait olanlarını değerlen-
direceğiz. Edhem Paşa’nın son derece uzun “Medhal-i ‘İlm-i Jeoloji” adlı yazısıyla 
Münif Paşa’nın bu yazıya önsöz olarak yazdığı “Mukaddime-i ‘İlm-i Jeoloji”yi ayrı 
bir çalışmada inceleyeceğiz. 

Doğa Olaylarının Nedenleri Doğa Olaylarıdır

Bilimsel konuların anlatımının, yazın tarihimizdeki belki de ilk ve tek örneği 
olarak, hoca-öğrenci (şâkird) arasında geçen bir diyalog biçiminde düzenlenen bu 
ilginç yazı, Kadri Bey27 tarafından kaleme alınmıştır. Yazıda okuyuculara, yağmur, kar, 

19 Yazı derginin sırasıyla şu sayı ve sayfalarında yayınlanmıştır: Mecmû‘a-i Fünûn , S. 1, s. 39-44; S. 2, 
s. 79-86; S. 6, s. 249-258; S. 11, s. 470-476; S. 15, s. 106-114; S. 20, 230-238; S. 24, s. 487-492. 

20 Yazının tefrika edildiği sayı ve sayfalar şunlardır: Mecmû‘a-i Fünûn, S. 2, s. 68-74; S. 3, s. 105-110; 
S. 4, s. 137-142; S. 5, s. 205-215; S. 7, s. 289-294; S. 9, s. 376-385; S. 11, s. 459-463; S. 16, s. 178-187; 
S. 17, s. 208-217; S. 19, s. 188-193; S. 20, s. 239-249; S. 21, s. 366-370; S. 22, s. 407-416; S. 23, s. 
448-459; S. 25, s. 15-21; S. 27, s. 81-87; S. 28, s. 121-129; S. 29, s. 161-167; S. 30, s. 201-208; S. 32, 
s. 289-295; S. 33, s. 321-329.

21 Mecmû‘a-i Fünûn, S. 2, s. 65-68.
22 Mecmû‘a-i Fünûn, S. 10, s. 419-424; S. 11, s. 463-469.
23 Mecmû‘a-i Fünûn, S.11, s. 448-459.
24 Mecmû‘a-i Fünûn, S. 24, s. 483-487.
25 Mecmû‘a-i Fünûn, S. 24, s. 492-495.
26 Bu yazı derginin dört farklı sayısında tefrika edilmiştir: Mecmû‘a-i Fünûn, S. 37, s. 128-141; S. 38, s. 

192-200; S. 39, s. 236-240; S. 40, s. 241, 245.
27 Antep’te doğan Kadri Mehmed Paşa’nın (1832-1884) babası, ünlü Mütercim Asım Efendi’nin (1755-
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rüzgâr, gökkuşağı (kavs-i kuzah), gök gürültüsü, yıldırım gibi günlük hayatta sık sık 
karşılaşılan meteorolojik olayları doğuran nedenlerin bilimsel açıklamaları anlatılmak 
istenmektedir. Tam adı ilk sayıda “Hikmet-i Tabî‘iyeden ‘Alâ’im-i Semâviyeye Dâ’ir 
bir Hoca ile Şâkirdi Beyninde Muhâveredir” şeklinde, sonraki sayılarda ise kısaca 
“‘Alâ’im-i Semâviye” biçiminde anılan diyalogda bu tür olayların tümü dört nedene 
bağlanmaktadır. Bunlar hava, su, ışık (ziyâ) ve elektrik gücüdür (kuvve-i elektrikiye/
kuvve-i kehribâ’iye). Ardından da takip eden bölümler boyunca atmosfer (küre-i nesîm), 
hava, özellikleri, bu özelliklerin açıklanması, hava basıncı, barometre, rüzgâr, çeşitleri, 
fırtına, kasırga, hortum, ısı, iletkenlik konularında önemli bilgiler verilmektedir.

Yazının hemen başında, eskilerin dört unsur (‘anâsır-ı erba‘a ) arasında say-
dıkları hava ve suyun element (‘unsur) olmadığı açıklaması dikkati çekmektedir. 
Element (‘unsur) kavramı da “basit cisim” (cism-i basît) yani kimyasal işlemlerle 
bileşenlerine ayrılması mümkün olmayan, bölümleri değişik türlerden değil tek 
türden oluşan cisim şeklinde tanımlanmaktadır. Eskilerin suyun yanında havayı 
da element zannettikleri ancak sonraki bilginlerin bunun böyle olmadığını ortaya 
çıkardıkları ifade edilmekte öte yandan hava ve suyun element değil bileşik olduk-
ları söylenmekle birlikte bunların bileşenleri hakkında bilgi verilmemektedir. Daha 
önemlisi ise, isimleri belirtilmese de o âna kadar bulunan toplam element sayısının 
altmış ikiye ulaştığının zikredilmesidir.28

“Hava” ve “atmosfer” (küre-i nesîm) kavramlarının günlük dilde aynı anlamda 
kullanılmakla birlikte birbirinden ayrılması gerektiği söylenen yazıda atmosfer, yapısı 
ve özellikleri hakkında da önemli bilgiler verilmektedir. Buna göre, yerküreyi kuşatan 
hava saf değildir; içinde birçok buharlar, dumanlar, bir takım gazlar, toz, toprak, böcekler 
ve havada durabilen cisimler bulunur. Bunların hepsine birden atmosfer (küre-i nesîm) 
denir. Oysa hava denildiğinde diğer maddelerden arınmış saf hava anlaşılır. Atmosfer, 

1820) kardeşi Mehmed Emin Efendi’nin Kıbrıs mutasarrıflığı yapmış oğlu Ishak Paşa’dır. Bkz. Bu-
dak, Münif Paşa, s. 244. İlk eğitimini Antep’te gören Kadri Mehmed Paşa. Fransızca ve İngilizce 
öğrendi. Tercüme kalemine girdi. 1864’te Ticaret-i bahriye reisi, 1865’te posta nazırı olarak atandı. 
1866’da Meclis-i Hazâin başkâtibi, 1867’de Meclis-i Vâlâ kavanin başkâtibi oldu. 1868’de Meclis-i 
İdâre-i Bahriye reisi yapıldı. 1873’te Nâfia müsteşarlığı yaptı. 1876’da İstanbul şehremini görevine 
getirildi. 1877’de Şura-yı Devlet azası oldu. 1879’da Ticâret Nâzırı 1880’de ise Sadrazam oldu. Aynı 
yıl azledildi ve Edirne valiliğine gönderildi. Pamuk Ziraatine Dair Bir Risale adında bir kitabı vardır. 
Bkz. Ekmeleddin İhsanoğlu v.dğr., Osmanlı Tabii ve Tatbiki Bilimler Literatürü Tarihi, İstanbul: IRCI-
CA, 2006, c. 1, s. 215. Kadri Mehmed Paşa’nın Mecmû‘a-ı Fünûn’da başka yazıları da bulunmaktadır. 
Yayınladığı sayı ve sayfa numaralarıyla birlikte bu yazılar şunlardır: 1. “Avrupa Kıt‘asının Mevkı‘-i 
Coğrafîsi ve Ahvâl-i Târîhiyesine Dâ’ir”, No: 3, s. 111-119; No: 4, s. 146-150. 2. “Suda Boğılanların 
Sûret-i Müdâvât ve İstihlâsı”, No: 7, s. 294-300; No: 8, s. 320-330. 3. “Sergi-i ‘Umûmi-i ‘Osmânî”, 
No: 8 s. 337-342; No: 10, s. 430-434. 4. “Târîh-i Sergi Ber-Vech-i ‘Umûmî”, No: 9, s. 386-392. 5. 
“Târîh-i Banka Ber Vech-i ‘Umûmî”, No: 13, s. 10-17; No. 14, s. 52-61. 6- “Britanya Adaları Târîh ve 
Coğrafyası”, No: 16, s. 122-178; No: 17, s. 200-207; No: 18, s. 162-172. 7. “İddihâr Sandığı”, No: 21, 
s. 389-392; No: 22, s. 427-432. 8. “Keşf-i Menba‘-ı Nil”, No: 31, s. 248-258.

28 Mecmû‘a-i Fünûn, Muharrem 1279, S. 1, s. 40.
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yoğunlukları (kesâfet) farklı katmanlardan oluşur. En alttaki katman üstekilerin basıncı 
nedeniyle, en ağır ve en yoğun (kesîf) olanıdır. Üstte doğru gittikçe katmanlar hafif-
leşir. Öyle ki üst katmanlar kuşları veya bir balonu taşıyamayacak kadar hafiftir, bu 
nedenle on iki bin arşın yükseklikten sonra canlı ve insan yaşayamaz. Doğa bilimciler 
(tabî‘iyûn) arasında atmosferin yüksekliğini doksan ile yüz on bin arşın hatta daha 
fazla tahmin edenler bulunmaktadır. Havanın bir ağırlığı vardır. Bu ağırlıktan ötürü de 
basınç uygular. Havanın bir insanın vücuduna uyguladığı basınç miktarı yaklaşık on iki 
bin kıyyedir. Ancak dengeli olması nedeniyle, aslında tahammül bile edemeyeceğimiz 
derecede olan üzerimizdeki hava basıncını hissetmeyiz. Öte yandan bu basıncın insan 
için hayatî bir önemi vardır. Zira bu hava basıncı olmasa insanın kanı göz, burun, kulak 
ve dudak gibi ince organlarından dışarı fışkırırdı.29 

Burada konuyla ilgili olarak, Avrupa’da yapılan bir balon deneyinden söz edildiği 
görülmektedir. Deneyleri yapan kişilerin adları Osmanlıca imla ile “mösyö Keylusak” 
ve “mösyö Beryoski” olarak verilmekte ve bu ikisinin Milâdî 1804 yılında balonla on 
bir bin beş yüz arşın yüksekliğe kadar çıkabildikleri ancak hava basıncının düşmesiyle 
ortaya çıkan tehlike nedeniyle bedenen büyük sıkıntı yaşamaya başlamaları üzerine, 
daha fazla yükselemedikleri ifade edilmektedir. İkincisi aslını pek andırmasa da, 
“Keylusak” adı ve 1804 tarihine bakılarak burada, Fransız bilim adamları Joseph Louis 
Gay-Lussac (1778-1850) ile Jean-Baptiste Biot’nun (1774-1862) balonla yaptıkları 
ilk bilimsel amaçlı uçuştan söz edildiğini düşünebiliriz. Bu iki bilim adamı atmosfe-
rin yapısını araştırmak için bir sıcak hava balonuyla Alper’in tüm zirvelerinden daha 
yüksek olan altı bin beş yüz km yüksekliğe çıkarak havanın bileşimini ve Dünya’nın 
manyetik alanının doğasını incelemişlerdi.30 

Yazıda element değil bir bileşik olduğu vurgulanan havanın bazı fiziksel özel-
likleri şöyle verilmektedir. Renksiz (bî-renk), kokusuz (bî-râyiha), şeffaf, akışkan 
(seyyâl), nüfûz edebilir/ince (rakîk), tartılabilir (kâbilü’l-vezn), dokunulamaz (gayr-i 
kâbilü’l-lems), sıkıştırılabilir (kâbilü’l-invitâ), elastiki. Sonra da bu kavramlar birer 
birer tanımlanmaktadır. Örneğin akışkanlık, bir cismin bu arada havanın kendi başına 
bir yerden bir yere taşınabilmesidir. İncelik, havanın cisimlerin gözeneklerine nüfuz 
edebilmesidir. Bu nedenle bitki, hayvan ve madenlerin çoğunda az çok hava bulunmak-
tadır. Elastikilik ise, havanın büzülüp (invitâ) genleşebilmesi (inbisât) yani bir gücün 
etkisi altındayken büzülmesi ve güç ortadan kalkınca eski duruma geri dönmesidir. 
Havanın ağırlığının nasıl ölçülebildiğine dair bazı örneklerin ardından söz “özgül/bağıl 
ağırlık” (nisbet-i sıkliye) kavramına getirilmektedir. Buna göre, cisimlerin birbirle-
rine göre ağırlıklarını (nisbet-i sıkliye) hesaplamak için dört derecedeki damıtık su 
(mâ’-i mukattar) kıyaslama ölçüsü olarak alınmaktadır. Bir maddenin özgül ağırlığını 
ölçmek, bu ölçütle o madde arasındaki ağırlık hafiflik farkını ortaya çıkarmaktır. Bu 

29 Mecmû‘a-i Fünûn, Muharrem 1279, S. 1, s. 41-43.
30 Isaac Asimov, Bilim ve Buluşlar Tarihi, çev. Elif Topçugil, Ankara: İmge Kitabevi, 2006, s. 256.
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şekilde yapılan hesaplamalarla havanın ağırlığının suya oranının yedi yüz yetmişte 
bir olduğu bulunmuştur.31 

Acaba bir insanın bedeni üzerine etki eden hava basıncı nasıl ölçülür? Yazıda 
“derince bir mes’ele” olarak nitelenen bu sorunun cevabı verilirken bilim tarihinin 
tulumbaların işleyişi çerçevesinde ortaya çıkan çok önemli deneyleri anlatılmaktadır. 
Şöyle ki tulumbalardaki su hiçbir zaman 9 metreden daha yükseğe çıkamıyordu. Galileo 
(1564-1642) bu durumu fark etmişti. Problem, su ile hava arasında bir analoji kurarak 
“su basıncı”na karşılık bir “hava basıncı” olduğunu tasarlayan ve suyun tulumbadaki 
hareketinin nedeninin, tulumbanın bulunduğu kuyudaki su yüzeyine basınç uygulayan 
atmosferin ağırlığı olduğunu varsayan, Evangelista Torricelli (1608-1647) tarafından 
çözülmüştü. Torricelli, ayrıca sudan on üç buçuk kez daha ağır olan cıvanın, tulumbada 
su yüksekliğinin on üç buçukta biri kadar yükselebileceğini de düşünmüştü. 1643’te 
yaptığı deneyle bu varsayımlarını doğruladı.32 Konuyla ilgili daha ileri bir sonuç, eğer 
böyle bir hava basıncı varsa bunun büyüklüğü, deniz seviyesinde, yüksektekinden 
daha fazla olacağından tüpteki cıva yüksekliğinin deniz seviyesinden uzaklaştıkça 
düşeceğini varsayan Pascal (1623-1662) tarafından çıkarıldı. 1648 yılında kayınbi-
raderi tarafından gerçekleştirilen deneyler Pascal’ın varsayımını doğruladı. Atmosfer 
basıncı yükseklik arttıkça düşüyordu. Bu deneyler ayrıca atmosferin yükseklik artıkça 
inceldiğini ve sonsuz olmayıp bir sonu olduğunu gösteriyordu.33

Yazıda bilim tarihinin bu gelişmeleri, Pascal ile ilgili bölümü hariç, Galileo ve 
öğrencisi olduğu belirtilen Torricelli’nin adı açıkça zikredilip suyun yüksekliği için on 
üç buçuk arşın ve civa için de bir arşın değerleri kullanılarak anlatılmaktadır. Ardından 
da bu eşitlikten yararlanarak, yaklaşık yüz on bin arşın yüksekliğindeki atmosferin 
bir insan üzerindeki basıncının hesaplanabileceği belirtilmektedir. Şöyle ki bu deney-
lerde bir zirâ kare (zirâ terbî‘) yüzey üzerine etki eden hava basıncının bir zirâ kare 
kalınlığında ve bir arşın yüksekliğindeki cıva konisinin ağırlığına eşit olduğu ortaya 
çıkmıştır. Bu durumda, normal boylu ve cüsseli bir kişinin vücut yüzeyi iki zirâ kare 
tahmin edilirse, buna isabet edecek havanın ağırlığı iki zirâ kare ağırlığında ve bir zirâ‘ 
boyunda bir cıva sütunun ağırlığına denk olacaktır. Cıva ile suyun bağıl ağırlıkları 
bilindiğinden bir zirâ küp (zirâ mik‘ab) saf suyun (mâ’-i mukattar) ağırlığından bu 
cıva sütununun kaç kıyye geleceği kolayca hesaplanabilecektir. 

Öte yandan hava basıncı (ağırlığı) her yerde ve zamanda aynı değildir. Sözgelimi 
sıcak veya rüzgârlı günlerde hava genleştiğinden ağırlığı azalır. Yine dağlarda hava 
sütununun boyu kısalacağından hava basıncı farklı olacaktır. Yazı, hava basıncının, 
“Torricelli’nin ihtirâ‘-ı kerdesi” olduğu belirtilen ve “barometr yani mîzânü’l-hevâ 

31 Mecmû‘a-i Fünûn, Safer 1279, S. 2, s. 79-86.
32 Asimov, Bilim ve Buluşlar Tarihi, s. 148-148; John Gribbin, Bilim Tarihi, çev. Barış Gönülşen, İstan-

bul: ALFA, 2014, s. 134.
33 Gribbin, Bilim Tarihi, s. 132-135.
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ta‘bîr olunan âlet” şeklinde tanıtılan barometre ile ölçülebildiği açıklaması ile devam 
etmektedir. Ardından kâseli, eğri borulu, mineli ve mekanik biliminde (‘ilm-i cerr-i 
eskâl) mahir olduğu söylenen Fransız bilgini Eugene Bourdon’un (1808-1884) bu-
luşu olan cıvasız barometre olmak üzere dört çeşit barometrenin, yapılışı, özellikleri 
ve kullanılışı hakkında kabataslak bilgi verilmektedir. Bu anlatılarda iki dipnota yer 
verilmektedir. Bunlardan, barometrelerle ilgili açıklamalarda gerekli olmakla birlikte 
şartlar müsait olmadığı için dergiye resim konulamadığı söyleyen ikincisi bir yana 
bırakılırsa özellikle metrik ölçü sistemini açıklayan ilk dipnottaki bilgilerin bilim 
tarihimiz bakımından önemli sayılabileceğini söyleyebiliriz. Zira kâseli barometrenin 
yapımı ile ilgili açıklamalarda kullanılan milimetre terimi dolayısıyla metine iliştirilen 
bu dipnotta, bir arşının üç çeyrek metreye karşılık geldiği, bir santimetrenin bir met-
renin yüzde biri ve bir milimetrenin de metrenin binde biri olduğu belirtilmektedir. 
Ardından da bizim ölçülerimizin (mikyâs) yüzler ve binlere bölünmediği bu nedenle 
anlatımı uzun olup bazı şekilleri gerektirdiği için gerekli yerlerde mecburen metre 
usulünün kullanılacağı söylenmektedir.34

Yazının on birinci sayıda tefrika edilen bölümüne, barometre ile bir yerin rakımı-
nın nasıl ölçüleceği açıklanarak başlanmaktadır. Buna göre, barometrenin esas yararı 
yükseklik ölçmektir. Dağ yükseklikleri deniz yüzeyine göre ölçülür. Bu ölçümde 
dayanılan kural şudur: hava basıncı deniz seviyesinde en fazladır. Yükseğe çıkıldıkça 
azalır. Bu azalmanın ölçüsü on dört arşın yükseklikte bir metredir. Bu rakam ölçü alı-
narak mevkilerin birbirine göre yükseklikleri ölçülür. Ancak çok yüksek yerlerde hava 
şartları farklı olacağından bu ölçüm şekli işe yaramaz. Böyle yerlerde sıcaklık farkları 
da hesaba yansıtılarak ölçüm yapılmalıdır. Yazının bu noktasında, sıcaklık farklarını 
belirlemek için, bu kez barometreyle birlikte kullanılan termometreden söz edildiği 
görülmektedir. Termometre ile ilgili çok kısa açıklama “mîzânü’l-harâre Fransızca 
termometr ta‘bîr olunan alettir ki harâret ve burûdetin derecâtını bildirir” biçimindedir 
ve ayrıntıların gelecek derslerde verileceği taahhüt edilmektedir. 

Ardından havadan kaynaklanan meteorolojik olaylardan rüzgârın anlatımına 
geçilmektedir. Burada su ile hava arasında bir benzerlik kurularak, havanın da su gibi 
dalgalandırılabileceğinden hareketle, rüzgârların nedeninin, havanın dalgalanma ve 
çarpışması (temevvüc ve telâtum) olduğu söylenmektedir. Buna göre, suyu dalgalan-
dıran nedenler havayı da dalgalandırır. Bu nedenler çeşitlidir. Birincisi havanın ısıyla 
genleşmesidir (münbasıt). Hava sıcakla genleşir. Isınan cismin bu arada havanın 
veya suyun hacmi artar. Hacmin artması (tezâyüd-i hacm) sıcaklık nedeniyle cismin 
atomlarını (cüz’-i ferd) seyrelten genleşme gücü (kuvve-i inbisâtiye) nedeniyledir. 
Dolayısıyla hava ısındıkça genleşir, dalgalanır ve rüzgâr oluşur. 35

Hava inceliğinden ötürü, bütün maddelerden daha fazla genleşir. Havanın genleşme 

34 Mecmû‘a-i Fünûn, Cemâziyülâhır 1279, S. 6, s. 249-258.
35 Mecmû‘a-i Fünûn, Zilka‘de 1279, S. 11, s. 470-476.
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gücü, sıvılardan çok daha fazladır. Güneş ısısı veya yerin ısısı nedeniyle atmosferin 
bazı yerleri biraz ısınırsa oralardaki hava genişler, hacmi artar ve bitişiğindeki soğuk 
havayı yerinden iter. Böylece rüzgâr oluşur. Yazının bu bölümünde yerkürede en sıcak 
yerlerin oğlak (medâr-ı cedî) ve yengeç dönencesi (medâr-ı seretân) arasında bulundu-
ğu söylenerek yine bir dipnotla bu astronomik bölge hakkında şu bilgi verilmektedir. 
Buna göre, oğlak ve yengeç dönenceleri sırasıyla ekvatorun (hatt-ı istivâ) 23 derece 
28 dakika ve 30 saniye güneyinden ve kuzeyinden geçen mefrûz küçük iki dairedir. 

Yazıya göre rüzgârın diğer önemli nedenleri arasında öncelikle anılması gere-
kenlerden biri havanın elastikiyet özelliğidir. Bundan, rüzgâra yol açan sıcak havanın 
etkisiyle büzüşen ve yerini terk eden soğuk hava tabakalarının, bu etkinin ortadan 
kalkmasıyla tekrar eski yerine doğru hareketlerini anlamalıdır. Sularda oluşan buhar-
lar, yerden çıkan duman ve gazlar da havayı hareketlendirerek rüzgâr oluştururlar. 
Yazarın burada, Osmanlıca imla ile “Kitun Medru” adlı kimliğini belirleyemediğimiz 
meşhur bir kimyagerin bir balon gezisinde bu duruma maruz kalmasını, örnek olarak 
verdiğini görüyoruz. Rüzgârların şiddetini ve sıcak veya soğuk esmelerini belirleyen 
ise geçtikleri mahallerdir. Geçtiği yerlerin dar olması rüzgârın şiddetini artırır. Benzer 
şekilde örneğin Afrika gibi sıcak bölgeden gelen rüzgârlar sıcak, soğuk bölgelerden 
gelen rüzgârlar da soğuk eser. Rüzgârların zararları da geçtikleri yerlerle ilgilidir. Bu-
ralardan havadan hafif olan zararlı duman, buhar, gaz vs.’yi taşırlar. Bunlar solunuma 
zararlıdır. Yazıda, zararları bakımından çok bilinen bazı rüzgâr adlarının zikredildiği 
de görülmektedir. Bunlar Afrika’nın “semûn”, Hicâz’ın “sam” Mısır’ın “hamsîn”, 
İspanya’nın “solanu” ve İtalya’nın “siraku” denilen rüzgârlarıdır. 

Doğu veya gündoğusu, batı, yıldız veya kuzey, kıble, poyraz, keşişleme, karayel ve 
lodos şeklinde yönlere göre esen sekiz çeşit rüzgârdan bahsedilmekte fakat gemicilerin 
her iki yönün arasını sekize ayırarak rüzgârların sayısının otuz ikiye çıkardıkları vur-
gulanmaktadır. Rüzgârların sadece zararları değil, yağmur bulutlarını taşımak, havayı 
temizlemek, sıcakta serinletmek, gemiler ve yel değirmenleri gibi araçları çalıştırmak 
üzerinden ticaret ve ziraatta önemli faydaları bulunduğu belirtilmektedir. Ardından, 
doğa bilimcilerin mîzânü’r-riyâh denilen bir alet yaparak rüzgârların hızını ölçmeyi 
başardılar, denilerek anemometreden söz edilmekte ve arşın/saniye birimi kullanıla-
rak rüzgârların hızları gruplanmaktadır. Buna göre, altı veya yedi arşın/sn. hızla esen 
normal (mu‘tedil), on dört ya da on beş arşın/sn. hızla esen orta (mutavassıt) ve yirmi 
beş veyahut otuz arşın/sn. hızla esen ise şiddetli (şiddetli) rüzgârdır. Bu oranlar normal 
fırtına için otuz veya otuz beş arşın/sn. ve şiddetli fırtına için elli yahut elli beş arşın/
sn.’dir. Ancak Rusya’nın kuzey taraflarında ve Petersburg’da saniyede altmış altmış 
beş arşın arasında hatta daha fazla hızla esenleri de vardır.36 

Derginin yirminci sayısında tefrika edilen ve yine öğrenci hoca konuşması şeklinde 
düzenlenmiş bölümde önce fırtına ve hortum ardından da ısı (harâret) konusunda bilgiler 

36 Mecmû‘a-i Fünûn, Rebiyülevvel 1280, S. 15, s. 106-114. 
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verilmektedir. Rüzgâr gibi fırtına da sadece havanın dalgalanmasından kaynaklanır. 
Zararı en çok denizde verir. Yazıda, çeşitli dereceleri olan fırtınaların en şiddetlilerinin, 
bir dipnotla Meksika Körfezi ile Maracaibo Körfezi arasında gösterilen Antil Adaları 
civarında ortaya çıktığı söylenerek fırtına öncesi gökyüzünde oluşan durumlar etki-
leyici bir biçimde tasvir edilmektedir. Buna göre, fırtına öncesi hava kararır, bulutlar 
yere düşecekmiş gibi görünürler, yoğunlaşıp hareketsizleşerek ağırlaşırlar, şimşekler 
çakıp yıldırımlar düşerken vahşi hayvanlar ve kuşların korku ve dehşet verici sesleri 
ortalığı kaplar. Fırtınalar taze fidanları, genç hatta bazen büyük ağaçları yerinde söker, 
kar-gîr binaları yıkar, gemileri batırır. Hatta bir keresinde St. David Limanı önlerinde 
demirli yirmi parça İngiliz savaş gemisi tümüyle batmıştır.

Hortum, denizdeki fırtınalara denir. Hortum, havada biriken buharların aniden 
suya dönüşerek büyük bir silindir şeklinde (mahrûtiyu’ş-şekl) bir ucu denizde bir ucu 
bulutta dolaşıp durmasıdır. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte doğa bilimciler 
(tabî‘iyun), karşı yönlerden esen şiddetli rüzgârlara ve şimşek akımlarına (seyyâle-i 
berkiye) bağlarlar. Denizdeki hortumlardan korunmak için gemiciler top atarak havayı 
hareketlendirirler veya gülleli atış yaparak hortumu dağıtırlar.

Havayı genleştiren ısıyla ilgili açıklamalara gelince, burada ısı (harâret) kavra-
mının madde değil, ısı kaynağından (menba‘-ı harâret) çıkan ateş akımının (seyyâle-i 
nâriye) sonucu olarak tanımlanmaktadır. Ateş akıntısının son derece ince olduğu için 
hiçbir şekilde ölçülemediği belirtilmektedir. Soğuk (burûdet) da ısıya bağlı olarak 
tanımlanmaktadır. Buna göre soğuk, fiziksel bir varlık değildir, ısının azlığından iba-
rettir, fakat tamamen yokluğu da değildir. Çünkü her cisimde mutlaka gizli de olsa bir 
ısı (harâret-i hafiye) vardır. Isı, bu konuda sağlam bir ölçüt (mî‘yâr-ı sahîh) olmayan 
duyularla belirlenemez, termometre (mîzânü’l-harâret) ile belirlenir. Her cisimde bu-
lunan ve ısının kaynağı olan ateş akımı (seyyâle-i nâriye) artar veya azalır. Cisimden 
çıkan bu akıntı diğer cisimlere geçer ve ısı dengelenir. 

Ateş akıntısının diğer cisimlere geçmesi ortamdaki cisimlerin ısıyı soğurma (bel‘) 
özellikleri yanında ısı iletken olması (nâkilü’l-harâre) veya ısı iletken olmaması (gayr-i 
nâkili’l-harâre) ile de ilgilidir. Yoğun cisimler en çok ısı soğuranlardır. En çok ısı soğu-
ran en çok ısı iletken olandır. Bazı cisimlerin ısı iletkenlikleri bakımından çoktan aza 
doğru, madenler, taşlar, tuğla, kiremit, ahşap, yün ve pamuk, hayvan tüyleri şeklinde 
sıralandığı görülmektedir. Bu bölüm, sıralanan bu maddelerin iletkenlikleri hakkında 
günlük hayattan kahve cezvesi veya kap kacak saplarının ahşaptan yapılması, oda 
içine ağaç yerine taş döşenmesi, fırın ve ocakların tuğla veya kiremitten yapılması 
gibi örnekler verilerek bitirilir.37

Yazının tefrika edilen son bölümünde önce renklerin, ısının soğurulması ve iletil-
mesindeki etkisi açıklanmaktadır. Buna göre, cisimlerin yüzeyleri ve renkleri iletkenlik 

37 Mecmû‘a-i Fünûn, Şaban 1280, S. 20, s. 230-238.
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düzeylerini belirler. Yüzeyi parlak (mücellâ) cisimler daha az ısı soğurur ve daha az 
iletkendirler. Parlak olmayanlar da ateş akımını (seyyâle-i nâriye) daha fazla soğurup 
daha çok naklederler. Mutfaklarda kazanların dışlarının isli paslı bırakılması bu yüz-
dendir. Renklerle ısı arasındaki ilişkiyi göstermek için burada “tabî‘iyundan mösyö 
Franklin”in güneşli bir kış günü kar üzerine serdiği değişik renkte kumaş parçalarıyla 
yaptığı bir deneyin anlatıldığı görülmektedir. Deneyde kar üzerine beyaz, mavi, sarı, 
kırmızı ve siyah kumaş parçaları serilmiş bir süre sonra en çok siyah kumaş parçası 
altındaki karın eridiği buna karşılık beyaz renkli kumaş parçası altındaki karın hiç 
erimediğini tespit edilmiştir. Bu “mösyö Franklin”in Benjamin Franklin (1706-1790) 
ve söz konusu deneyin de onun ilk deneylerinden biri olduğunu biliyoruz.38

Yazı bitirilirken, son derece teorik bilimsel açıklamalara yer verildiği görülmek-
tedir. Burada önce “atom”, “molekül”, “atomsal çekim gücü”, “atomsal itim gücü” 
kavramları tanımlanmakta sonra bu yapıyla ısının ilişkisi incelenmektedir. Açıklama-
ya, un ufak edilmiş küçük bir buğday tanesi örnek verilerek, bütün maddelerin böyle 
çok küçük parçalardan oluştuğu söylenerek başlanmaktadır. Bu parçalara “atom” 
(cüz’-i ferd), “bölünemez” (cüz’-i lâ-yetecezzâ) veya “molekül” (cevher-i ferd) denir. 
“Atom” elementlerin (ecsâm-ı basîta), “molekül” bileşiklerin (ecsâm-mürekkebe) 
küçük parçalarıdır. Evrende tüm cisimler atomlarını birbirine yaklaştırıp bağlayan ve 
uzaklaştırıp ayıran iki gücün etkisi altındadır. İlki maddelerin doğasında bulunur ve 
buna “atomsal çekim gücü” (kuvve-i câzibe-i cüz’-i ferdiye) denir. “Atomsal itim gücü” 
(kuvve-i dâfi‘a-i cüz’-i ferdiye) denilen ikincisi ise ya bir maddenin atomları arasında 
bulunan veya bunlar arasına bir yolla sokulan ateş akımını (seyyâle-i nâriye) sonucu 
olduğu için buna “ısısal itim gücü” (kuvve-i dâfi ‘a-i nâriye) de denir. Maddenin katı, 
sıvı ve gaz hâli bu iki gücün hangisinin üstün veya dengede olduğuna bağlıdır. Katı 
maddede atomsal çekim gücü ne kadar fazla ise maddenin yoğunluğu (kesâfet) yani 
bağıl ağırlığı (sıklet-i izâfiye) o kadar fazladır. Gazlarda (cism-i hevâ’î) ise atomsal 
itim gücü ne kadar çoksa bağıl ağırlık o kadar azdır. Bir madde ne kadar ısıtılırsa o 
kadar ateş akımı (seyyâle-i nâriye) soğurur ve maddenin atomsal itim gücü de o oranda 
artar. Bu durumda maddenin atomları gittikçe seyrelir. Buna genleşme (inbisât) denir. 
Genleşme gücü (kuvve-i inbisâtiye) maddenin ağırlığını değil hacmini artırır. Katılar 
diğer hâldekilerden daha az genleşir. Soğuyan maddeler genleşmelerini kaybedip asıl 
hâllerine dönerler.39

Kadrî Bey’in “‘Âlâ’im-i Semâviye” adlı çok yararlı ve öğretici yazısı bu açık-
lamalarla sona ermektedir. Yazının yarım kaldığı tamamlanamadığı görülmektedir. 
Zira yazının başında meteorolojik olaylar hava, su, ışık ve elektrik gücü olmak üzere 
dört nedene bağlanmıştı. İlki bir yana bırakılırsa diğer üçünden hiç söz edilmemiştir. 
Ayrıca yazının içinde söz gelimi kimya ve mekanik meseleleri ve yine termometre 

38 http://science-edu.larc.nasa.gov/EDDOCS/franklin.html#rewritten.
39 Mecmû‘a-i Fünûn, Zilhicce 1280, S. 24, s. 487-492.
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bahsi gibi bazı konular için, açıklaması sonra gelecek, taahhüdünde bulunulmaktadır. 
Oysa yayınlanan kısımlar itibarıyla bunlardan da hiç söz edilemediği görülmektedir. 
Bu durumda aslında oldukça uzun bir şekilde tasarlanmış olmasına rağmen yazının 
daha başlamadan bitmiş olduğunu söyleyebiliriz. 

Elektriği Gösteren Araca Elektroskop Denir 

Derginin yirmi dördüncü sayısında yayınlanan ve “Erkân-ı Harbiye”den Dâniş40 
imzalı bu kısa yazının konusu, başlığında da belirtildiği üzere elektriktir. Yazıda keh-
ribaîlik özelliği (hâssa-i kehribâ’iye) de denilen elektrik gücü (kuvve-i elektrikiye), 
ipek veya yünden bir kumaş parçasıyla ovulan cisimlerde ortaya çıkan çekme (cezb) 
veya itme (def‘) özelliği olarak tanımlanmaktadır. Doğal cisimlerin, ovuşturulmayla 
elektriklenip elektriklenmemesi bakımından ikiye ayrıldığı, birincilere özcek elektrikli 
cisimler (ecsâm-ı elektrikiye-i zâtiye), asla elektrik oluşturmayan ikincilere elektrik-
lenmeyen cisimler (ecsâm-ı gayr-ı elektrikiye) denildiği belirtilmektedir. Elektriğin 
bir tür akım (seyyâl) olduğu vurgulanarak elektriklenmeyen cisimlerin iletken (nâ-
kil-i elektrik), özcek elektrikli cisimlerin de iletken olmadığı (gayr-ı nâkıl-i elektrik) 
söylenmektedir. Buradan hareketle toprağın iletken, havanın iletken olmadığı buna 
karşılık su ve su buharının elektriği ilettiği keza insan vücudunun da iletken olduğu 
belirtilmektedir. Konuyla ilgili pratik bilgiler de verilmektedir. Sözgelimi cisim iletken 
olmasa da nemli veya ıslaksa elektrik iletir. Bu nedenle kurulanması gerekir. Yine 
çıplak el iletken olduğundan ipek eldiven veya iletken olmayan bir şeyle çalışmalıdır. 

Yazıda yabancı dillerden iki bilimsel terim geçtiği görülmektedir. Bunlardan 
biri “elektron” diğeri “elektroskob”dur. İlki, elektrik sözü eski Yunancadaki kehribar 
(kehribâ) anlamındaki elektrondan gelir, şeklindeki açıklamada geçmektedir. İkin-
cisinden ise, cisimlerin elektrikli olup olmadıklarını gösteren aletlerin genel adına, 
“elektrik-gösteren” (elektrik-nümâ) anlamında elektroskop denildiği açıklanırken söz 
edilmektedir. Yazıda, elektrik konusunda çalışmalar yapmış iki de Batılı bilim adamı 
zikredilmektedir. Bunlardan birincisi, en küçük elektriği bile gösteren bir elektroskop 
icat ettiği söylenen, Osmanlıca imla ile, “Colombo”dur. Burada sözü edilenin Fransız 

40 Kim olduğu saptanamadı. Osmanlı Tabii ve Tatbiki Bilimler Literatürü Tarihi’nde, Askeri Rüşdiye ve 
Harbiye’den mezun olup Mekteb-i Harbiye’de uzun yıllar Fransızca hocalığı yapan, İngiltere’ye ihti-
sas için gönderilip matematik ve astronomi hakkında eserleri bulunan ve 1887’de sürüldüğü Trablus-
garb’da ölen Ali Haydar Dâniş’ten (ö. 1887) söz edilmektedir. Bkz. c. 1, s. 222. “Kuvve-i Elektrikiye” 
yazarı “Erkân-ı Harbiye” den Dâniş’in bu Ali Haydar Dâniş olduğunu tahmin edebiliriz. Nitekim aynı 
kişinin Bursalı Mehmed Tahir tarafından verilen biyografisi bu tahmini güçlendiren ifadelerle doludur. 
“Derviş Bek” başlıklı bu biyografide, İstanbullu ve matematik bilimlerinde uzman olan Derviş’in 
(1291) tarihinde Mekteb-i Harbiye’den “Erkân-ı Harbilik”le çıkıp hayatının büyük kısmını muallim-
likle geçirerek 1304’te Trablusgarb’da öldüğü yazılıdır. Bkz. Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellif-
leri I-II-III, Haz. Mustafa Tatcı-Cemal Kurnaz, c. 3, Ankara: Bizim Büro Basımevi, 2000, 267-268.
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fizikçi ve mühendis Charles Coulomb (1736-1806) ve onun “burulmalı terazi”si oldu-
ğunu düşünebilir. Çok hassas olan bu terazi yalnız elektrik yüklerinin değil, mıknatıs 
kutuplarının da, Newton’un (1643-1727) çekim yasasına benzer olarak, aralarındaki 
uzaklığın karesiyle değişen bir kuvvetle birbirini çektiğini veya ittiğini Coulomb’a 
ispatlama imkânı vermişti.41

Diğer isim yine Osmanlıca imla ile “Kerî”dir. Bu kişinin İngiliz bilgini olduğu, 
1727 yılında evinde yaptığı elektrik deneylerinde, ovuşturarak elektriklendirdiği cam 
borunun uçlarındaki elektriklenmeye uygun olmayan mantar tıpalarının da elektrik-
lendiğini gördüğünden söz edilmektedir. Bu bilginin, İngiliz deneyci Stephen Gray 
(1670-1736) olduğunu söyleyebiliriz. Statik elektrikle ilgili çalışmalarını Philisophical 
Transactions’ta bir dizi makale olarak yayınlamıştır. Bunlarda, bir cam tüpün ucun-
daki mantar tıpanın camın ovuşturulmasıyla nasıl elektriklilik özelliği kazandığını, 
tıpaya saplanan çamdan bir dal parçasının elektriği nasıl sonuna kadar taşıdığını ve bu 
elektriğin ince tellerle uzak mesafelere nasıl eriştirilebileceğini anlatmıştır.42 “Kuvve-i 
Elektrikiye” yazısında “Kerî” adına anlatılanlar da bu deneylerdir. 

Dünya’nın Dönüşünü Gözlerimizle Görebiliriz

Bilindiği üzere Kopernik zamanından bu yana Dünya’nın ekseni etrafında dön-
düğü kabul edilmiş ancak kimse bu gerçeği gösterebilmeyi başaramamıştı. Dünya 
hareketsizmiş gibi görünüyordu ve görünen dönüşünün dışında gökyüzünün döndü-
ğüne yorumlanabilecek bir etki de gözlemlenememişti. Ancak 1851’de Leon Foucault 
(1819-1868) çapı yaklaşık altmış cm ve ağırlığı yirmi sekiz kg olan büyük demir bir 
topu, Paris’teki Pantheon kilisesinin kubbesinden sarkan altmış yedi metrelik çelik bir 
tele astı. Yere ancak değen sarkacın ucu, serpiştirilmiş kumun üzerini çizen bir çiviyle 
son buluyordu. Hava titreşimlerini önleyecek tedbirler alındıktan sonra sarkaç salınıma 
bırakıldı. Bir süre aynı düzlemde salınan sarkacın zaman geçtikçe kumda bıraktığı 
izlerin düz çizgi olmaktan çıkmaya başladığı ve Paris’in enleminde ötürü otuz bir 
saat kırk yedi dakika sonra tam bir daire oluşturabildiği gözlendi. Eğer sarkaç Kuzey 
Kutbu’nda olsaydı bu süre yirmi dört saat olacaktı. Burada görülen çizgiler aslında 
Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesiydi.43 

İşte “Hacı İskender” imzalı kimliğini belirleyemediğimiz bir kişi tarafından ka-
leme alınan “Arzın Hareket-i Yevmiyesinin Mâddet-i İsbâtı” başlıklı birkaç sayfalık 
yazıda bilim tarihinin çok önemli ve ses getiren deneylerinden biri olan Foucault’nun 
bu çalışması başarılı bir şekilde anlatılmaktadır. Anlatımda önemli fizik kavramlarına 

41 Colin A. Ronan, Bilim Tarihi, çev. Ekmeleddin İhsanoğlu-Feza Günergun, Ankara: Tübitak, 2005, s. 
426.

42 Gribbin, Bilim Tarihi, s. 312.
43 Asimov, Bilim ve Buluşlar Tarihi, s.326-327.
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ve konunun fiziksel formülüne sözel olarak işaret edilmektedir. Sarkaç hareketinin 
yönünün değişmemesi mekanik bilimindeki “atalet” özelliğinden kaynaklanır, denile-
rek konunun fiziğin ünlü eylemsizlik ilkesiyle ilişkisine değinilmektedir. Bu deneyde, 
sarkacın bir periyodu yani tam bir daire çizmesi için geçecek süre, bir günlük sürenin 
yani yirmi dört saatin, bulunulan yerin enleminin sinüsüne bölümüne eşittir. Yazıda bu 
formül, mekanik (cerr-i eskâl) kuralınca bir sarkacın bir daireyi tam olarak dolanması 
için gerekli süre ile sarkacın bulunduğu yerin coğrafî enlemi (‘arz-ı coğrafî) arasında 
bir oran bulunup buna sinüs (ceyb) denir, diyerek ifade edilmektedir. Ayrıca bulunulan 
yerin coğrafi enlem değerinin büyüklüğü ve küçüklüğü ile sarkacın hızı yani dolanım 
süresi arasında ters orantı olduğu belirtilmektedir. Bu kural İstanbul’a uygulanarak, 
sarkaç İstanbul’da olsaydı saatte on bir derece, otuz yedi buçuk saatte ise tam bir daire 
çizerdi, denilmektedir. Ayrıca yazıda, Dünya’nın dört mevsimi doğuran Güneş etrafın-
daki hareketinin tam olarak 365 gün 5 saat 48 dakika 51 saniye; gece gündüzü oluşturan 
ekseni etrafındaki hareketinin ise 23 saat 56 dakika 4 saniye olarak verilmesi dikkati 
çekmektedir. Öte yandan bu yazıda 1851 senesinde Paris’te Panteum Külliyesi’nde, 
denilerek yılı ve yeri, doğru biçimde verilmesine karşın “Foucault” adının Osmanlıca 
metinlerde Batılı özel isimlerle ilgili olarak sıkça rastlandığı üzere bir ölçüde hatalı ve 
karışık olarak, bir keresinde “mösyö Fukuber” diğerinde ise “mösyö Fuku” şeklinde 
farklı yazıldığı görülmektedir.44

Telgraf ya da Uzaktan Haberleşme Sanatı

Munif Paşa’nın45, daha çok teknoloji tarihi ile ilişkilendirilebilecek “Târih-i Telgrâf” 
başlıklı yazısı, telgraf kelimesinin Eski Yunanca “uzak” anlamındaki “tele” ile yazmak 
anlamındaki “grafu” sözcüklerinden oluşup “uzak yazmak” anlamına geldiği ve bayrak, 
ateş vb gibi bazı işaretlerle uzaktan haberleşme sanatı demek olduğu şeklindeki açıkla-
mayla başlamaktadır. Telgrafın tarihi, “ateş telgrafı”, hava telgrafı (telgrâf-ı hevâî) ve 
nihayet “elektrikli telgraf” (telgrâf-ı elektrikî) olmak üzere üç dönemde anlatılmaktadır. 
Ateşle uzaktan haberleşmeye dayanan “ateş telgrafı”nın uzun tarihi anlatılırken, eski 
Yunan-Pers savaşlarından, Homeros’un İlyada’sından, yine Yunan tarihçisi Polybius’tan 

44 Mecmû‘a-i Fünûn, Zilhicce 1280, S. 24, s. 492-495.
45 Mehmed Tahir Münif Paşa (1830-1910) Antep’te doğdu. Mısır ve Şam’da eğitim gördü. 1854’te elçi-

lik kâtibi olarak gittiği Berlin’de fizik, felsefe, hukuk dersleri aldı. Dönüşte Babıâli tercüme odası-
na girdi. 1860’ta ticaret mahkemesi ikinci reisi, 1862’de Babıâli birinci mütercimi oldu. Cemiyet-i 
İlmiye-i Osmaniye’yi kurdu. Mecmû‘a-ı Fünûn’u yayınlamaya başladı. 1867’de zaptiye müsteşarı, 
1868’de Divân-ı Temyîz reisi, 1869’da Maarif Meclisi reisi, 1872’de Tahran elçisi, 1877’de Maarif 
nazırı oldu. İki ay sonra Ticaret nazırlığına, iki yıl sonra tekrar Maarif nazırlığına getirildi. 189’da 
vezir yapıldı. Aynı yıl azledilip Meclis-i Sıhhiye fevkalade reisliğine tayin edildi. 1882’de Mecmû‘-i 
Fünûn’u tekrar yayınlamaya başladı. 1844’de üçüncü kez Maarif nazırı yapıldı. 1888’de Tahran elçi-
liğine gönderildi. Dönüşte İstanbul Hukuk Mektebi’nde dersler verdi. 1910’de Erenköy’de öldü. Bkz. 
İhsanoğlu v.dğr., Osmanlı Tabii ve Tatbiki Bilimler Literatürü Tarihi, c. 1, s. 407.
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(MÖ 203-120), Jül Sezar’dan (MÖ 100-44), Fransızların aslı denilen Gal topluluğundan, 
Haçlı savaşlarından hatta Karadağlıların bu yöntemle İşkodra’dan yardıma gönderilen 
askerleri pusuya düşürerek nasıl yendiklerinden söz edilmektedir. 

Hava telgrafı ifadesiyle, dürbünle görülebilecek mesafelere, üzerlerinde alfabe 
harflerine benzer işaretler bulunan kuleler bina etmekten ibaret bir sistem, kastedil-
mektedir. Fransa’da pek itibar görmeyen bu sistemi, 1676 yılında Fransız Guillaume 
Amontons’un (1663-1705) icat ettiği, ondan yaklaşık yüz sene sonra, kimliğini belir-
leyemediğimiz Hannoverli sanatçı denilen Borg Ştraser tarafından İngiliz hükümetinin 
mali desteğiyle geliştirildiği belirtilmektedir. Fransa ve Avrupa’da özellikle devlet 
işlerinde bir süre kullanılan bu telgraf usulünün, Mısır’da da 1823/24 yılında Kavalalı 
Mehmet Ali Paşa (1769-1849) tarafından Ebro adlı bir Ermeni mühendise, İskenderiye 
ve Kahire arasında çektirilen bir hatla uygulanmaya koyulduğu da söylenmektedir. 
Bununla birlikte geceleri ve sisli havalarda kullanılamayan bu sistemin, demiryollarının 
yapılmasıyla önemini kaybettiği belirtilmektedir. 

Elektrikli telgraf (telgrâf-ı elektrikî) dönemine gelince yazıda, bu buluşun ilk 
ortaya çıkışı, 1774 yılında her biri Latin alfabesinin bir harfine delalet eden yirmi dört 
teli, elektrik makinesi ile harekete geçirmeyi düşündüğü söylenen ve bizim kimliğini 
belirleyemediğimiz Cenovalı Lesaj’a atfedilmektedir. 1794 yılında da, yine kimliğini 
belirlemediğimiz Alman Rayzer adlı birinin mıknatıs gücünü (kuvve-i mıknatısiye) 
bu tür telgrafta kullanmaya çalıştığı söylenmektedir. Ardından gelen açıklamalarda, 
telgraf tarihi dolayısıyla, bilim tarihinin elektromanyetizmayla ilgili ilk önemli ge-
lişmelerinin46 ve bu çalışmaları yapan bilim adamlarının adlarının, çok kısa da olsa 
zikredildiği görülmektedir. Buna göre, önceki iki kişinin düşüncelerine bazı ekler 
yapan kişi İspanyol Salva’dır.47 1811’de Sömmering48 bu sırada yeni bulunmuş olan 
volta pili (volta sütûnı) denilen bir tür elektrik aletini bu konuda kullanmayı düşün-
müştür. Bundan biraz sonra Oersted49 isimli birisi elektrik akımının mıknatıslı bir 
mili yerinden hareket ettirdiğini keşfetmiştir. Amper50 bu keşfi telgrafta kullanmayı 
düşünmüş, 1832’de Schilling,51 daha önce Schweigger52 tarafından bulunan galva-
nometre aracılığıyla Amper’in bu düşüncesini uygulamaya geçirmiştir. Yazıda ışık 
hızına da değinilmekte ve bu hız Osmanlı’da mesafeler için kullanılan saat cinsinden 
yetmiş bin saat/sn. olarak verilmektedir. Hatalı olarak, elektrik akımının hızının ışık 
hızından daha fazla olduğu söylenmektedir. Yazı, Avrupa ve Amerika’nın çeşitli yer-
lerine çekilen telgraf hatları, bu iki kıta arasına okyanus dibinden yapılan hat döşeme 

46 Asimov, Bilim ve Buluşlar Tarihi, s. 274.
47 Francisco Salva Campillo (1751-1828).
48 Samuel Thomas von Sömmering (1755-1830).
49 Hans Christian Oersted (1777-1851).
50 Andre Marie Ampere (1775-1836).
51 Pavel Schilling (1786-1837).
52 Johann Schweigger (1779-1857).
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çalışmaları, telgrafın demiryolu taşımacılığı ile birlikte sadece devlet tarafından değil 
özel mülkiyet tarafından da kullanımının sanayi, ticaret, sağlık, ulaşım vb. alanlarda 
sağlayacağı büyük yararların anlatımıyla sona ermektedir.53 

Su Bir Element Değildir

Suyun yapısı, bileşenleri, hâlleri, türleri, basıncı, hacmi, kaynaması, göreli ağır-
lığı vb. gibi kimyasal ve fiziksel özelliklerinin anlatıldığı bu yazı “Mekteb-i Harbiye 
Nâzırı” Safvet54 tarafından kaleme alınmıştır. 

Çoğunlukla şeffaf, renksiz, basınçlı (kâbil-i tazyîk), elastiki ve buharlaşma özel-
likleri bulunan suyun eskilerin zannettiği gibi element (ecsâm-ı basîta) değil, sonraki 
bilginlerin bulduğu üzere oksijen (müvellidü’l-humûza) ve hidrojen (müvellidü’l-mâ’) 
denilen gazlardan oluşan bir bileşik olduğu bilgisiyle başlanan yazıya şu açıklama-
larla devam edilmektedir. Doğada son derece bol olmakla birlikte saf hâlde pek nadir 
bulunan su, havada ve bulutlarda akıntı (seyyâl) ve elastikî durumda yani gaz (buhâr) 
hâlinde; deniz, göl ve ırmaklarda sıvı (mâyi‘) ve kar, dolu ve buz biçiminde de katı 
(cemâd) hâlde bulunur. Bütün organik cisimlerde (ecsâm-ı ‘uzviye) bulunduğu ve 
onların gelişmelerinde büyük rol oynadığı gibi birçok madenin (ecsâm-ı ma‘deniye) 
de temel bileşenlerinden biridir. 

Su, cisimlerin birçoğu için çözücüdür. Buharlaştığında içindeki erimiş (münhall) 
halde bulunan yabancı maddeler (mevâdd-ı ecnebiye) buharlaşmaz. Katılaşarak eski 
hâllerine dönerler. Damıtma (taktîr), suyun imbikte kaynatılıp oluşan buharın yoğunlaş-
tırılması (tekâsüf) ile yapılır. Buhar hâlindeki suya, saf su gözüyle bakılabilir. Ancak bu 
hâlde bile suyun içinde yabancı maddeler bulunabileceğinden, tam anlamıyla damıtık 
su (mâ’-i mukattar) elde edebilmek için damıtma işlemi tekrar tekrar yapılmalıdır. 

Üç tür su vardır: saf (miyâh-ı hâlise) ve damıtık su (miyâh-ı mukattara), normal su 
(miyâh-ı ‘âdiye) ve madeni sular (miyâh-ı ma‘deniye). İlki, eczane ve kimya hanelerde 
kullanılır. İkincisi, günlük kullandığımız sulardır. Bunların içinde kalsiyum sülfat (milh-i 
kibrît-i kils), kalsiyum karbonat (milh-i karbon-ı kils) ve potasyum sülfat gibi (milh-i 
kibrît-i potas) gibi bazı tuzlar (emliha) bulunur. Bu tuzların gereğinden fazla oranda 
bulunduğu sular acı sudur. Yazıda, bu tür sularla yemek pişirilemeyeceği gibi temizlik 
de yapılamayacağı bilimsel bir dille açıklanmaktadır. Buna göre, bitkilerin atomları 
(eczâ-yı ferdiye) arasında giren kalsiyum karbonat ve kalsiyum sülfat onların sertleş-
melerine yol açar. Bu tür sularda sabunun neden köpürmediğine ilişkin açıklamanın 

53 Mecmû‘a-i Fünûn, Zilka‘de 1279, S. 11, s. 448-450.
54 Tatar asıllı Safvet Paşa (ö.1895), Mekteb-i Harbiye’den kurmay olarak mezun olduktan sonra çeşitli 

aralarında Şura-yı Devlet üyeliği, Balkanlar, Afrika, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde valilik gibi görev-
lerde bulundu. 1881’de getirildiği Hicaz valiliğinden azledildi. 1895’te öldü. Bkz. İhsanoğlu v.dğr., 
Osmanlı Tabii ve Tatbiki Bilimler Literatürü Tarihi, c. 1, s. 288. 
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ise, konuyla ilgili kimyasal tepkimenin, sembolik dil yerine sözel ifadeler kullanılarak 
anlatımına dönüştüğü görülmektedir. Şöyle ki sabun yağ ile soda denilen maddenin 
bileşimdir. Acı suyun içine sabun konulduğunda, suyun içerdiği kalsiyum sülfat tuzu 
(milh-i kibrît-i kils) ile kalsiyum karbonat tuzu (milh-i karbon-ı kils) çözünerek ortaya 
sülfit asidi (hâmız-ı kibrîtî) ve karbonik asit (hâmız-ı karbon) çıkar. Bunların soda ile 
birleşmesinden sodyum sülfat (milh-i kibrît-i soda) ve sodyum karbonat (milh-i kar-
bon-ı soda) tuzları ortaya çıkar. Burada bir de yağ ile kireç bileşimi olan ve su içinde 
çözünmeyen bir tür sabun daha oluşur. Bu tür suları yemek pişirmede ve temizlikte 
kullanabilmek için, içine bir miktar sodyum karbonat tuzu (milh-i karbon-ı soda) veya 
bu tuzu içeren adi kül koymalıdır. Çünkü bu tuz, suyun içindeki kalsiyum karbonat ve 
kalsiyum sülfat tuzlarını çözerek sodyum karbonat ve sodyum sülfata dönüştürür. Bu 
tuzlar da kolayca çözündüğünden sebzelerin pişmesine engel olamazlar. 

Suların içerdiği bitkisel veya hayvani yabancı maddelerin, özellikle durgun suların 
içinde uzun süre kaldığında çürüyüp gazların oluşmasına yol açtığı belirtilen yazıda, 
bu tür suların kömürden yapılmış süzgeçlerle süzülerek içilebilir hâle getirilebileceği 
şeklinde pratik çözüm önerileri de verilmektedir. İçinde yeterli hava bulunmayan sarnıç 
sularını içen pek çok kişide cilt hastalıkları (emrâz-ı cildiye) görüldüğü, bu suların da 
benzer yöntemle ancak pek çok bölüme ayrılıp iyice havalandırılarak içilmesi gerektiği 
uyarısı yapılmaktadır. 

Basınç, elastiklik ve sıcaklık yönünden suyun özellikleri açıklanırken bilimsel 
bakımdan daha dikkate değer bilgiler verildiği görülmektedir. Buna göre, suyun bu özel-
liklerini, bunları şüpheli gören eskiler değil sonraki bilginler araştırmışlardır. Bunların 
incelemeleriyle, suyun basınç ve elastikilik özelliğine sahip olduğu ve basınç yoluyla 
hacminin yüz binde kırk sekiz oranında küçüldüğü kanıtlanmıştır. Su, normal basınç 
(‘âdî tazyîk) altında yani deniz seviyesinde, yüz santigrat derecede kaynamaya başlar. 
Sıcaklık yüz dereceyi geçince buharlaşma (tebahhur) başlar. Buharlaşmayla birlikte 
su, hacmi bin altı yüz doksan sekiz misli büyüyerek gaza dönüşür. Bu gaza, su buharı 
denir. Burada, normal basınç, “sathı, sath-ı deryâya müvâzî olan mahaldeki” yani deniz 
seviyesindeki basınç olarak, termometre (mîzânü’l-harâre) ise “santigrad ya‘nî yüz 
dereceye münkasim olan” şeklinde tanımlanmaktadır. Havanın bütün cisimler üzerine 
basınç (kuvve-i tazyîkiye) uyguladığı ve atmosfer basıncına neden olan hava sütunu-
nun (sütûn-ı hevâ’î) boyu arttıkça şiddetinin de artacağı belirtilerek suyun bu nedenle 
farklı yüksekliklerde farklı derecelerde kaynayacağı söylenmektedir. Buradan hareketle 
su, yüksek bir dağ tepesinde atmosfer basıncı az olacağından yüz dereceden az, deniz 
seviyesi altında basınç fazla olacağından yüz dereceden fazla sıcaklıkta kaynayacak ve 
buna bağlı olarak bulunduğu kabın çeperlerine yaptığı basınç da az veya çok olacaktır. 
Buharın, makinelerde hareket ettirici güç (kuvve-i muharrike) olarak kullanılmasını 
sağlayan, işte suyun hacminin, su buharı hâlindeyken sıvı hâline göre bin altı yüz 
doksan sekiz kat fazla artmasıyla oluşan bu genişleme gücüdür (kuvve-i elastikiye).55

55 Mecmû‘a-i Fünûn, Şevvâl 1279, S. 10, s. 419-424.
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Yazıda, sıcaklığının değişmesine bağlı olarak suyun kaynama, hacim ve ağırlı-
ğında ortaya çıkan değişiklikler, fiziksel ve kimyasal kurallar ve açıklamalar şeklinde 
anlatılmaktadır. Buna göre, soğutulan bütün cisimlerin hacimleri azalır, bağıl ağırlıkları 
(sıklet-i izâfiye) artar. Ancak bu durum suda dört dereceye kadar geçerlidir. Bu dere-
cede, suyun hacmi en küçük, ağırlığı ise en büyük seviyesindedir. Fakat buradan, sıfır 
dereceye kadar soğutulmaya devam edildiğinde suyun hacmi gittikçe genişler ağırlığı 
ise gittikçe azalır. sıfır dereceye gelindiğinde donar ve hacmi sıvı hâldekine göre on 
dörtte bir miktarında genişler. Böylece on beş derecedeki suyun göreli ağırlığı bir birim 
ise, bunun donmuş hâldeki ağırlığı 0,92 olacaktır. Donan suyun hacminin genişlemesi 
nedeniyle donan sular, içinde bulundukları kapları çatlatır, kayaları parçalar, donan 
bitkilerin organik yapıları bozulur. Bu nedenle, binalarda sodyum sülfat tuzu (milh-i 
kibrît-i soda) ile yapılan testlerden sağlam çıkmış taşlar kullanılır. 

Suyun kaynaması (galeyân) da bilimsel bir dille açıklanmaktadır. Isıtılmakta 
olan suyun alt kısmındaki ateşe yakın atomlar hafifler. Bunlar, kabın yan taraflarından 
yukarı yükselirken üsteki ısınmamış nispeten soğuk su atomları ağır olduklarından 
ötürü kabın altına doğru inmeye başlarlar. Hepsi eşit sıcaklığa gelip buhara dönüşme-
ye başlamaları için, suyun sıcaklıkla kazandığı elastikilik gücü, su üzerine etki eden 
atmosfer (hevâ-yı nesîmî) basıncından fazla olması gerekir. Basınç fazlaysa kaynama 
için gerekli olan sıcaklık da fazlalaşır. 

Yazının sonunda, deniz sularından söz edilmektedir. Burada önce, havadan sonra 
doğada en bol bulunan madde sudur, sular içinde de en fazla olanı deniz suyudur, 
denizlerin toplam hacmi karalarınkinden on bin kez azdır, ancak denizler karaları her 
taraftan kaplar, güney yarımküredeki denizlerin miktarı kuzeydekilerden fazladır, de-
nizlerin renkleri gökyüzünün açıklığına ve güneşin durumuna göre değişir, gibi bilgiler 
verilmektedir. Ardından denizlerde, normal tuz, magnezyum sülfat (milh-i kibrit-i 
magnezya), kalsiyum karbonat, magnezyum karbonat (milh-i karbon-ı magnezya) 
ve çok az oranda kalsiyum sülfat (milh-i kibrit-i kils) denilen tuzlar bulunduğu ve bu 
tuzların miktarıyla deniz suyunun bağıl ağırlığının (sıklet-i izâfiye) suların bulunduğu 
mevkiye göre değiştiği belirtilmektedir. Sonra da, kaldırma kuvvetini etkilediği için 
gemicilerin geçecekleri denizlerin tuzluluk oranlarını bilmeleri gerektiği söylenerek 
Karadeniz, Akdeniz, Marmara ve Lut Gölü’nün (Bahr-i Lût) bu özelliklerine değinil-
mektedir. Yazı, tatlı su bir birim olarak alındığında az öncekiler de dâhil olmak üzere 
çeşitli denizlerin bağıl ağırlıklarını gösteren bir tabloyla sona ermektedir.

Son olarak yazıda verilen çeşitli örneklerde, bir kere geçen santigrat terimi bir 
yana bırakılırsa, “kıyye”, “kadem mik‘ab”, “parmak” gibi ağırlık birimleri kullanıldığı 
belirtilmelidir. Sözgelimi, bir kıyye su buharı, sıvı hâline getirilse bundan yüz derece 
sıcaklıkta bir kıyye suyla birlikte, sıfır derecedeki beş buçuk kıyye suyu yüz dereceye 
getirmeye yetecek sıcaklık elde edildiği, söylenmektedir. Yine on dört kadem mik‘abın-
daki su donduğunda hacmi on beş kadem mik‘aba çıkar, denilmektedir. Bazı örneklerde 
de parmak denilen birim kullanılmaktadır. Buna göre, bir parmak kalınlığında her tarafı 
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sıkıca kapalı demirden bir top, içine su konup dondurulsa suyun tamamen donmasıyla 
iki yerinden çatlayacaktır. Bakırdan yapılmış ve on bin beş yüz otuz dört kıyyelik bir 
güçle kırılabilecek kalınlıkta bir bakır kürenin aynı şekilde yarıldığı Floransa kentinde 
yapılan deneyde gösterilmiştir. Keza bir buçuk parmak kalınlığında buzun, bir kişinin, 
üç parmak kalınlığındaki buzun silahlı bir süvarinin, on iki parmak kalınlığındaki 
buzun ise bir ordunun ağırlığını taşıyabileceği ifade edilmektedir.56 

Bütün Gökcisimleri Aynı Kanuna Tabidir.

“‘İlm-i Heyet” başlıklı yazı astronomi ile ilgili olarak Mecmû‘a-i Fünûn’da kaleme 
alınan tek yazıdır. Yazarı Mehmed Şevkî’dir.57 Otuz yedinci sayıdan itibaren takip eden 
dört sayı boyunca tefrika edilen yazıya, Güneş merkezli astronomi sistemi hakkında 
bazı temel bilgiler verilerek başlanmakta, ardından genel çekim gücü anlatılmakta, 
sonraki kısımlarda ise kuyruklu yıldızlar hakkında nispeten uzunca ve meteorlar vb. 
gibi gökcisimlerine ilişkin de kısa açıklamalar yapılmaktadır. Son bölümdeki “mâba‘dı 
sonra” notundan yazının yarım kaldığı anlaşılmaktadır. 

Güneş merkezli astronomi sitemiyle ilgili bilgiler, esas olarak başta Güneş ol-
mak üzere, sistemde yer alan gezegenler, büyüklükleri, görünümleri, Güneş’e olan 
uzaklıkları, eksenleri ve güneş etrafındaki hareketlerinin süresi, uyduları, uydularının 
dolanım süreleri hakkındadır. Bu bilgilerin sunumunda, üç tablo ve heliosentrik sistemi 
gösteren bir çizime başvurulduğu görülmektedir.

Güneş’in yeryüzündeki yaşamın dayanağı olduğu belirtilerek başlanan yazıda, 
Güneş ve etrafında dönen gök cisimlerinin oluşturduğu yapının, güneş sistemi veya 
Samanyolu yerine “Güneş küresi” (felek-i Şems) olarak adlandırılması dikkat çekmek-
tedir. Yapısı henüz tam olarak bilinemeyen Güneş’in, diğer yıldızlar gibi iki atmosfer 
tabakasıyla (hevâ-yı nesîmî) ile kuşatılmış ve Dünya’dan bir milyon dört yüz bin kez, 
diğer bütün gökcisimlerinden ise yedi yüz kat büyük olduğu gibi bilgilerin ardından 
Güneş’in ekseni etrafında yirmi beş günde bir kez dolandığı söylenmektedir. Üzerin-
de görülen lekelerin, bazıları Dünya’yı yutacak kadar geniş karanlık delikler olduğu 
belirtilerek, yaydığı ışık ve ısıdan ötürü Güneş’in hacminin küçülüp küçülmediğinin 

56 Mecmû‘a-i Fünûn, Zilka‘de 1279, S. 11, s. 463-469.
57 Mehmed Şevki’nin kimliği belirlenememiştir. Ancak dergideki diğer bazı yazılarının sonunda adıyla 

birlikte “ez Hülefâ-i Ota-i Tercüme-i Bâb-ı ‘Âlî” açıklaması görülmektedir. Mehmed Şevkî’nin “‘İlm-i 
Hey’et” dışında dergiye yazdığı diğer yazıların adları, sayı ve sayfa numaralarıyla şunlardır: 1. “Av-
rupa Devletlerinin Mukâyese-i Kuvve-i ‘Askeriyeleri”, S. 26, s. 63-69; S. 27, s. 98-104; S. 28, s. 138-
148. 2. “Avrupalıların Ahvâl-i Hâzırası”, S. 29, s. 186-196; S. 30, s. 216-226; S. 31, 258-268; S. 32, 
s. 302-310; S. 34, 19-25. 3. “Memleketeyn-i Müctemi‘ateyn”, S. 35, s. 56-59. 4. “Habeş Memleketi”, 
S. 36, s. 81-88. 5. “Arabların Fenn-i Coğrafyaya Hizmetleri”, S. 36, s. 89-96; S. 41, s. 271-288. 6. 
“Capunya Memleketi”, S. 41, s. 211-220; S. 42, s. 254-260. 7. “Mâveraünnehr’in Ahvâl-i Hâzırası”, 
S. 46, s. 62-74. 8- “Fenn-i İnşâ”, S. 47, s. 84-88.
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bilinmediği ifade edilmektedir. Ardından, az önceki bir milyon dört yüz bin sayısından 
farklı olarak bu kez, yerkürenin bir milyon yüz bin katıdır, denilen Güneş’in yaydığı 
ısı ve ışığın büyüklüğü bazı sayısal örnekler verilerek açıklanmaya çalışılmaktadır.

“Merkez-i ‘âlem” denilen Güneş’in etrafında dolanan gezegenler, Merkür (Utârid), 
Venüs (Zühre), Dünya (Küre-i Arz), Mars (Merih), Jüpiter (Müşteri), Satürn (Zühâl), 
Uranus ve Neptün şeklinde sıralanmaktadır. Güneş’e uzaklıkları “fersah” olarak açık-
lanmaktadır. Gezegenlerin Güneş ve kendi eksenleri etrafındaki dönüş süreleri, yıl ve 
ayın yanı sıra gün, saat, dakika ve saniye birimleri kullanılarak ayrıntılandırılmaktadır. 58 

Yazıda gezegenlerin uydularından, uydularla aralarındaki mesafeden, uyduların 
dolanım sürelerinden de söz edilmektedir. Meselâ “sıklet-i izâfîsi tuğlaya nispetle 
dûndur” diye vasfedilen Uranüs’ün sekiz uydusu olduğu ve diğer gezegenlerinkinin 
aksine bunların doğudan batıya döndüğü söylenerek söz konusu uyduların gezegene 
uzaklıkları ve dolanım süreleri bir çizelgeyle gösterilmektedir. “Sıklet-i izâfîsi gürgen 
(gülgen) ağacının sıklet-i izâfîsine müsâvîdir” denilen Neptün’ün, dolanımını beş gün 
bir saatte tamamlayan sadece bir uydusu vardır. Satürn’ün uydularından başka etrafında 
dönen büyük halkaları olduğu da söylenerek uydularının dolanım sürelerinin yanında 
bu halkaların dolanım süreleri, iç ve dış halkaların çapları, aralarındaki uzaklıklar, 
ortalarında bulunan boşluğun büyüklüğü gibi değerler de bir çizelgeyle verilmektedir. 
Dünya’nın uydusunun Ay olduğu “küre-i arz, kevkeb-i sâ’ire gibi ‘âdî bir kevkev, Ka-
mer onun peykidir” şeklinde dile getirildikten sonra aralarındaki uzaklık ve dolanım 
süresi belirtilmektedir. 59

Dönüş hızlarına göre gezegenlerdeki gün ve mevsim sürelerinin farklılığına da 
işaret edilmektedir. Örneğin dört uydusu olduğu belirtilen Jüpiter’de gündüzlerin beş 
saat sürdüğü ancak yılın bizimkinin iki katı olduğu belirtilmektedir. Ayrıca Güneş’ten, 
Dünya’ya oranla yirmi iki kat az ısı ve ışık aldığından, yüzeyinde, mevsim ve hava 
değişimini görülmediği, daima sonbahar yaşandığı söylenmektedir. Keza Satürn’de 
mevsimlerin yedişer sene dört ay, günlerin ise eksen hareketinin çok hızlı olmasından 
dolayı on altı saat altı dakika olduğu, Neptün’de ise mevsimlerin kırk yıl sürdüğü 
ifade edilmektedir. 

Yazıda, gezegenler hakkında bilgiler verilirken sık sık Dünya’dan başka yaşa-

58 Bazı gezegenlerin Güneş’ten uzaklıkları için verilen değerler şöyledir: Merkür, Güneş’ten 14783400 
fersah, Venüs 27618600 fersah, Dünya 38230000 fersah, Mars 58178600 fersah, Jüpiter 200000000 
fersah, Satürn 364351600 fersah, Uranüs 732752400 fersah ve Neptün 1147000000 fersah uzaktadır. 
Yine bazı gezegenlerin Güneş etrafındaki dolanım süreleri için verilen bilgilere şu şekildedir: Örneğin 
Merkür’ün Güneş etrafındaki dolanımı 87 gün 23 saat 14 dakikadır, kendi ekseni etrafındaki dolanımı 
24 saat 5 dakika 28 saniyedir. Dünya’nın birinci dolanımı 365 gün 5 saat 48 dakika ve ikincisi ise 
ikinci 23 saat 56 dakika 4 saniyedir. Yine Satürn 30 yılda bir Güneş etrafında dolanmaktadır. Uranüs 
bu dolanımını 84 yıl 3 ayda, Neptün ise 164 yılda tamamlamaktadır.

59 Bu değerler, Dünya ile Ay arasındaki mesafe 96723 fersah, Ay’ın dolanım süresi ise 27 gün 12 saat 44 
dakika olarak ifade edilmektedir.
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nılabilir bir gezegen bulunup bulunmadığı konusunda fikir beyan edilmesi dikkati 
çekmektedir. Sözgelimi Mars için, atmosferinin Dünya’nınkine benzemesi, üzerinde 
karalar ve denizler bulunması, bütün yüzeyinin karlar ve bulutlarla kaplı olması, dört 
mevsimin düzenli yaşanması ve çeşitli iklim türleri görülmesi gibi gerekçelerle, “kev-
keb-i mezkûrun meskûn olması melhûzdur” denilmektedir. Yine Satürn ve Jüpiter’in 
bulunduğu bölgelerin nöbetleşe karanlık ve aydınlık olmasının bu gezegenleri kuşatan 
atmosferdeki (hevâ-yı nesîmi) değişimlerin işareti sayıldığı ve bazı astronomların 
buradan hareketle bu gezegenlerin yaşanılır (meskûn) oldukları sonucunu çıkardığı 
söylenmektedir. 

Diğer gezegenlerin sadece büyüklük ve mesafe bakımından değil yüzeyleri ba-
kımından da sık sık Dünya ile kıyaslanarak anlatıldığı görülmektedir. Meselâ Merkür 
için, son araştırmalara göre bu gezegen yoğun bir atmosferle kaplıdır ve yüzeyinde 
bizimkilere oranla çok yüksek dağlar vardır, denilmektedir. Aynı şekilde Venüs için, 
üzerinde yaklaşık elli bin arşın yüksekliğinde dağlar bulunan bu yıldız diğerlerin-
deki gibi bizim atmosferimize benzer bir hava tabakasına sahiptir ve Merkür’de de 
görüldüğü gibi daima bulutlarla kaplıdır, ifadesi kullanılmaktadır. Verilen bilgiler 
arasında, Güneş’in yüz milyon fersah uzağında Mars ile Jüpiter arasında 80 milyon 
fersah genişliğinde, içinde astronomlara göre daha önceki büyük bir gezegenin bir 
kaza sonucu parçalanmasıyla ortaya çıkan yetmiş beş kadar küçük gezegenin yer 
aldığı bir bölgeden söz edilmesi dikkat çekmektedir. Yazıda, evrenin bilinen en uzak 
bölgesi olarak da Neptün gezegeninin yörüngesi gösterilmektedir. Ardından “bunun 
ilerusunde nice ecrâm-ı cesîme ve ‘avâlim-i ‘adîde mevcûd olması muhtemel ise de 
kemâl-i bu‘diyetleri cihetle şimdiye kadar intizâr-ı ehl-i rasaddan nihân kalmıştır” 
denilerek bu bilinenler dışında pek çok gezegen ve sayısız evrenler (‘avâlim-i ‘adîde) 
olabileceği ihtimali dile getirilerek “genel çekim gücü”nün (kuvve-i câzibe-i ‘umû-
miye) anlatımına geçilmektedir.

Yazıda, gezegenlerin dolanım ve hareketlerinin düzenli bir biçimde olup bitmesinin 
Güneş ile aralarındaki genel çekim gücünün eseri olduğu belirtildikten sonra sırasıyla 
Kopernik, Kepler, Galileo ve Newton’un konuyla ilgili görüşlerinden söz edilmektedir. 
Buna göre, eskiler evrenin merkezinin Dünya olduğunu ve Güneş’in diğer gezegenler 
gibi Dünya çevresinde döndüğü ileri sürmüşler iken Almanya’nın XV. yüzyıldaki ünlü 
bilginlerinden Kopernik (1473-1543), evrenin merkezine Güneş’i koyarak diğerleri 
gibi sıradan bir gezegen olan Dünya’nın da onun etrafında döndüğünü söylemiş ve 
bunların dolanım sürelerini bulup kanıtlamıştır. Dünyanın döndüğü kabul edilirse 
insanların baş aşağı semaya düşmeleri ve Dünya’nın da parça parça olması gerektiği 
şeklindeki itirazları da gezegenlerin üzerlerindeki cisimleri kendilerine çeken merkezî 
güçleri (kuvve-i merkeziye) olduğu görüşüyle cevaplayarak yeni astronomiyi (hey’et-i 
cedîde) kurmuştur. XVI. yüzyılın başlarında yine bir Alman olan Kepler (1571-1630) 
ise yörüngelerin tam bir daire değil elips (kat‘-ı nâkıs) olduğunu bulmuş ve Güneş’in 
bunların gezegene yakın odağında (ihtirâk) bulunduğunu, ayrıca kapalı yörüngelerin 



Mecmû‘a-i Fünûn’da Modern Doğa Bilimleri  265

sebebinin Güneş’in çekme ve gezegenlerin uzaklaşma (tebâ‘üd) eğilimlerinden kay-
naklandığını söylemiştir. Aynı yüzyılda yaşayan Galileo (1564-1642) da Kopernik 
sistemini kabul ederek yaymaya çalışmıştır. 

Newton (1642-1727) ile ilgili açıklamalarda ünlü “elma” efsanesi de zikredilerek 
Newton’un bu gücün, bütün gezegenler ve gökcisimleri arasında geçerli olduğunu 
keşfettiği ve çekim gücünün matematik ifadesini (kuvve-i câzibenin kâ‘idesi) verdiği 
söylenmektedir. Yer çekim sabiti g, Dünya ve Ay’ın kütleleri m, m’, merkezleri arasın-
daki mesafe d olmak üzere Newton tarafından F=gmm’/d2 şeklinde formüle edilen60 bu 
kural açıklanmaya çalışılırken yazıda, “kütle” kavramı yerine “cismin içerdiği mevâdd” 
şeklinde tanımlanan “mikdâr-ı hacim” kavramının kullanıldığı görülmektedir. Buna 
göre, hacimleri eşit cisimler arasında çekim gücü uzaklığın karesi ile ters orantılıdır 
(mütekâfiyeten mütenâsib). Uzaklık iki, üç, dört, katına çıktığında çekim gücü bunların 
kareleri olan dört, dokuz ve on altı kat azalacaktır. Yazarın, bu açıklamaların ardından, 
çekim gücüne ilişkin kanunları, Newton’un hareket kanunlarını ifade ediyormuş izlenimi 
yaratan fakat bunlarla ilgili olmayan bir biçimde, üç maddede açıkladığı görülür. Bu 
maddeler, çekim gücünün evrendeki bütün cisimler arasında geçerli olduğu, cisimlerin 
hacimleri oranında arttığı ve karesiyle ters orantılı olarak azaldığı şeklindedir. Yazının 
bu bölümü, cisimlerin sahip olduğu merkez-kaç kuvveti (kuvve-i ‘ani’l-merkeziye) sa-
yesinde Güneş’in üzerinde düşmedikleri ve eylemsizlik ilkesi (‘atâlet hâssası) nedeniyle 
de hareketlerine devam edebildikleri açıklamalarıyla sona ermektedir.61 

Yazının bu kısmında verilen bazı bilgilerde, az önce işaret edildiği gibi kütle 
yerine hacim kavramının kullanılması dışında, başka bazı sıkıntılar bulunduğu gö-
rülmektedir. Sözgelimi, en sonda eylemsizlik ilkesi açıklanırken cisimlerin harekete 
geçmeleri için bir dış etkisinin olması gerektiği yoksa hareket edemeyecekleri, bu 
etki ile harekete başlayınca bunu ilelebet sürdürecekleri belirtilerek yarattıktan sonra 
cisimlere hareket verenin Tanrı olduğu ve atalet özelliği nedeniyle cisimlerin onun 
istediği sürece hareketlerine devam edecekleri söylenmektedir. Oysa eylemsizlik, 
Aristo fiziğinin “hareket etmeyen hareket ettirici” veya “ilk muharrik” gibi teleolojik 
nedenlere dayanan hareket anlayışını yıkarak cisimlerin hareket için bir nedene gerek 
duymadıklarını sadece hareketin değişime uğraması için nedene gerek olduğunu gös-
teren bir ilkedir.62 Yine metinde önceki açıklamalarda, Satürn’ün Güneş çevresindeki 
dolanımı otuz yıl olarak verilirken daha sonra hatalı olarak Kopernik’in bu değeri 
dokuz yıl olarak bulup ispatladığı söylenmektedir. 

Güneş sistemine ilişkin bilgilerin ardından yazıda kuyruklu yıldızlar (kevâkib-i 
gîsû-dâr) konusunda, önemli ve nispeten ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Buna göre, 
kuyruklu yıldızların üç bölümü vardır. Merkezindeki ışıklı noktaya çekirdek (nevât), 

60 Asimov, Bilimler ve Buluşlar Tarihi, s.173-174.
61 Mecmû‘a-i Fünûn, Rebiyülâhır 1283, S. 37, s.128-141.
62 Hüseyin Gazi Topdemir-Yavuz Unat, Bilim Tarihi, Ankara: Pegem Akademi, 2011, s. 257.
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bu merkezi kuşatan yine ışıklı olan buluta saç, bu ikisine birden baş (re’s) denir. Bir 
de kuyruk kısmı vardır. Kuyruk hareket yönüne göre arkadaysa şerit (gîsû) önündeyse 
sakal denilir. Ancak şimdi ikisine de şerit (gîsû) denilmektedir. Kuyruklu yıldızlar da 
diğer gezegenlerden (kevâkib-i ‘adîye) sayıldığından Güneş çevresinde uzun elips/
parabol (dâ’ire-i mustatile) yörüngeler çizdiği ve Güneş’in yakın olan odakta (nokta-i 
ihtirâk) bulunduğu anlaşılmıştır. 

Kuyruklu yıldızların hareketleri farklı farklıdır. Bazısı doğudan batıya, bazısı 
batıdan doğuya hareket eder. Kuyruklu yıldızlar gezegenlerle karşılaştıklarında ara-
larında çekim etkisi olduğundan yörüngelerinden sapmakta veya tamamen gözden 
kaybolabilmektedirler. Öte yandan bu yıldızların yapıları (sûret-i terekkübleri) tam 
olarak anlaşılamamıştır. Herschel63 kuyruklu yıldızların belirli bir alana yayılmış son 
derece ince ve berrak bulutumsu (mevâdd-ı sehâbiye) maddelerden ibaret olduğunu 
ve merkez bölgesinin çekim gücü yetersiz olduğu zaman, etrafındaki bulutun belli 
ölçülerde yayılarak kuyruk oluşturduğunu söylemiştir. Kuyruklu yıldızlar, bazı başka 
astronomlarca da sahip oldukları ileri sürülen elektrik gücü ve Güneş’le olan ilişki-
sine dayanarak açıklanmıştır. Şöyle ki kuyruklu yıldızlar Güneş’le aynı tür elektriğe 
sahip olduklarından onun ne kadar yakınındaysa Güneş onları o kadar uzağa itecek 
dolayısıyla kuyrukları o kadar uzun olacaktır. Güneş’in hiçbir etkisine maruz kal-
mayacak kadar uzaktaki kuyruklu yıldızların daire şeklinde görülmesi bu yüzdendir. 
Ayrıca Güneş ile zıt türde elektrik gücü içerdiklerinden, kuyruklu yıldızın çekirdek 
denen merkezi, Güneş tarafından çekilecektir. Kuyruklu yıldızların yoğunlukları az 
olduğundan hareketleri yavaştır. Hareketin yavaşlaması, Güneş’in çekim gücüne karşı, 
yıldızı ondan uzaklaştıran merkez kaç kuvvetini azaltacağından kuyruklu yıldızın her 
dolanımda Güneş’e biraz daha yaklaşması ve sonunda da çarpması gerekir. Ancak 
Güneş’in farklı katmanlardan oluşan dış yüzeyi (tabakât-ı muhtelife-i nesîmisi), kuy-
ruklu yıldızları kuşatan bulutun yoğunlukları, dolanım süreleri ve hareketleri tamamen 
bilinemediğinden, ne kadar zaman sonra böyle bir olayın olacağı tahmin edilemez ve 
daha önce olup olmadığı bilinemez. 

Yazıda, gezegenlerin ortaya çıkmasına kuyruklu yıldızların yol açtığı yönünde bazı 
teorilere yer verildiği de görülmektedir. Bunlardan birincisi, vaktiyle yörüngesinden 
sapan bir kuyruklu yıldızın Güneş’e çarpması sonucu ondan bazı parçaları kopardığı 
ve bu parçaların hafif olanlarından Satürn ve Jüpiter’in, ağır olanlarındansa Merkür, 
Venüs, Dünya ve Mars’ın oluştuğunu söyleyen Buffon’un64 görüşüdür. Öte yandan bu 

63 William Herschel (1738-1822).
64 Fransız doğa bilimcisi olan Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707-1788). Buffon, Dünya’nın yaşı-

nın, Tevrat’ta adı geçen kişilerin soyağacına göre öteden beri tahmin edilen altı bin yıldan çok daha bü-
yük olduğunu ilk düşünenlerden biriydi. Dünya’nın seksen bin yıldan beri var olduğunu ve bu sürenin 
yedi gelişme dönemini kapsadığını ileri sürmüştü. Teorisinde, bir kuyruklu yıldızın çarpması üzerine 
Güneş’ten fırlayan maddelerden güneş sisteminin oluşması bu dönemlerin ilkinde gerçekleşmiştir. 
Stephen F. Mason, Bilimler Tarihi, çev. Umur Belge, Ankara: T.c. Kültür Bakanlığı, 2001, S. 365 
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görüşe karşı Arago65 adlı bilginin, böyle olsaydı parçaların kopabilmesi için Güneş’in 
sıvı hâlde olması, kuyruklu yıldızın her dolanımda Güneş’e tekrar çarpması ve kopan 
bu yeni parçalar nedeniyle gezegenlerin sayısının gittikçe artması gerekirdi ancak 
böyle değildir, şeklindeki itirazına da yer verilmektedir. 

 Bilindiği üzere kuyruklu yıldızlarla ilgili olarak, insanlar tarafından en çok merak 
edilen konu, bunların Dünya’ya çarpıp çarpmayacakları ve çarparsa sonuçlarının ne 
olacağıdır. Yazıda bu konuya değinildiği ve konuyla ilgili olarak Newton ve az önce 
adı geçen Arago’nun görüşlerine yer verildiği görülmektedir. Newton’un burada 
aktarılan görüşü şu şekildedir: Bulutumsu maddelerden oluştuğu için kuyruklu yıl-
dızların hacimleri yani içerdikleri madde miktarı yok denecek kadar azdır. Bu nedenle 
karşılaştıklarında Dünya onları rahatlıkla kendine çekebileceğinden atmosfere girip 
yoğunlaşarak atmosferin saflığını bozabilirler. Bunun da bir salgın hastalık ortaya 
çıkarıp bütün canlıların ölümüne yol açabileceği düşünülebilir. Öte yandan Arago, bu 
karşılaşmaların pek çok kez gerçekleştiğini ancak bu tür felaketlerin doğmadığını ileri 
sürerek Newton’un bu görüşüne karşı çıkmıştır.

 Yazıda, çeşitli tarihlerde değişik astronomlar tarafından gözlenen bazı önemli 
kuyruklu yıldızlar, bunlara hangi adların verildiği, yörüngeleri, dolanım süreleri ile 
ilgili bilgiler de verilmektedir. Verilen bu bilgileri tarih sırasına koyarak şu şekilde 
nakledebiliriz:

1531’de Apianus,66 1607’de Kepler, 1682’de Halley67 tarafından gözlenen kuyruklu 
yıldız. Halley, bunların aynı kuyruklu yıldız olduğunu kanıtlamıştır.68 Bu kuyruklu 
yıldızın Avrupa’da 1456’da da gözlendiği ve o zaman Osmanlı Devleti Avrupalılara 
korku saldığı için papa tarafından aforoz edildiği belirtilmektedir.69

1770 yılında Messier70 adlı astronom tarafından yay burcunda keşfedilen kuyruklu 
yıldız. Lexell71 adlı astronom bunun dolanım süresini beş buçuk yıl olarak tespit et-
tikten sonra 1767 tarihinde Jüpiter’in etkisiyle yörüngesinden çıkıp sonra tekrar eski 
yörüngesini bulduğunu söylemiş ve isabetli bir şekilde 1779’de aynı durumun gerçek-
leşeceği tahmininde bulunmuştu. Bu nedenle buna Lexell kuyruklu yıldızı denmiştir.

1818 yılında Marsilya’da Pons72 adlı astronomca keşfedilen ancak dolanım süresi 

65 François Jean Arago (1786-1853). 
66 Petrus Apianus (1495-1552).
67 Edmond Halley (1656-1742). Halley, 1682’de gözlemlediği ve kendi adıyla anılan kuyruklu yıldızın 

1456, 1541 ve 1607’de gözlenen ile aynı olduğunu belirlemiştir. Asimov, Bilim ve Buluşlar Tarihi, s. 
180-181. 

68 Halley bu kanıtlamaları, Newton’un hareket ve kütleçekimi yasalarının matematiğini kuyruklu yıldız-
lara uygulayarak yapmıştır. Bu nedenle, “Halley’in kuyruklu yıldızı” Newton’un teorisinin ilk başarılı 
savunması olmuştur. Ronan, Bilim Tarihi, s. 390.

69 Yıldız, 1455’ten 1458’e kadar papalık yapan III. Callixtus (1378-1458) tarafından aforoz edilmiştir.
70 Charles Messier (1730-1817).
71 Anders Johan Lexell (1740-1784).
72 Jean Louis Pons (1761-1831).
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Alman Encke tarafından bin iki yüz gün olarak bulunduğu için onun adıyla adlandırılan 
Encke kuyruklu yıldızı.73 

1826’da Biela74 tarafından keşfedilmesine karşın dolanım süresi Gambart75 tara-
fından altı yıl dokuz ay olarak saptandığından bunun adıyla anılan kuyruklu yıldız.

1843 yılında keşfedilerek dolanım süresi yedi yıl kırk dört gün olarak tespit edilen 
ve şimdiye kadar sadece iki kez ayakucu (hazîz) noktasına gelerek görülebilmiştir, 
denilen kuyruklu yıldız. Paris gözlemevi astronomlarından olan kâşifinden ötürü Lafe 
kuyruklu yıldızı76 olarak anıldığı söylenmektedir.

1858 yılı Haziran ayında Avrupa’nın her yerinden gözlenen, ancak en önce Flo-
ransalı astronom Donati77 tarafından keşfedildiği için Donati yıldızı denilen kuyruklu 
yıldız. Otuz sekizinci sayıda son makale olarak tefrika edilen yazının bu bölümü, Do-
nati yıldızının Avrupa’da teleskopla yapılan gözlemlere dayanılarak çizilen resminin 
dergiye konulmasıyla sona ermektedir.78 

Kuyruklu yıldızların merkezlerinde görülen halkalar ve kuyruklarının uzun, kısa 
ve birden fazla olması gibi, şekillerindeki farklılıklara değinilerek başlanan sonraki 
bölümde yukarıdakilere ek olarak iki kuyruklu yıldızdan daha söz edilmektedir. Bun-
lardan birincisi 1860 yılı Haziran’ında Liais79 tarafından gözlenen ve dolanım süresi 
bin seksen dokuz yıl olarak hesaplanıp 2949 tarihinde tekrar görülebileceği söylenen 
kuyruklu yıldızdır. İkincisi ise astronomlarca merkez genişliğinin yüz beş fersah, 
kuyruk uzunluğu çapının dört yüz elli bin fersah ve uzunluğunun da kırk beş milyon 
fersah olarak hesaplandığı söylenen ancak kâşifi belirtilmeyen 1811 büyük kuyruklu 
yıldızıdır.80 

Yazıda çift kuyruklu yıldızlardan da söz edilmektedir. Daha önce adı geçen Gam-
bart kuyruklu yıldızının 1847’de ikiye bölündüğü, aralarında hiçbir bağ yokken şeffaf 
bir damlayla parçaların (katre) birbirlerine bağlandıkları ve parlaklık derecelerinin 
giderek değiştiği anlatıldıktan sonra, bu olayın Washington’da Murry ve Rusya’da ise 
İsteru adında, gerçek kimliklerini belirlememizin mümkün olmadığı astronomlarca 
gözlemlendiği ifade edilmektedir. Konuyla ilişkili olarak, 1860 tarihine kadar bilinen 
çift kuyruklu yıldız sadece bu Gambart yıldızı iken bu tarihte, az önce anılan Liais’ın, 

73 Alman astronom Johann Franz Encke (1791-1865). Encke, 1818’de bir yıl önce Fransız astronom 
Pons tarafından gözlemlenen kuyruklu yıldızın yörüngesini belirleyince buna Encke kuyruklu yıldızı 
denildi. Bu bilinen ilk kısa periyotlu kuyruklu yıldızdı. Günümüze dek yörüngesi daha küçük olan 
hiçbir kuyruklu yıldız keşfedilmemiştir. Asimov, Bilim ve Buluşlar Tarihi, s. 272. 

74 Wilhem von Biela (1782-1856). 
75 Jean Felix Adolphe Gambart (1800-1836).
76 Hervé Faye (1814-1902) olmalıdır. 
77 Giovanni Battista Donati (1826-1873).
78 Mecmû‘a-i Fünûn, Cemaziyülevvel 1283, S. 38, s. 192-200.
79 Emmanuel Liais (1826-1900).
80 Bu 1811 kuyruklu yıldızı, Fransız astronom Honoré Flaugergues (1755-1835) tarafından keşfedilmiş-

tir. 
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Güney Amerika’da bir başkasını daha gözlemleyerek buna, bulunduğu şehrin adına 
nispetle, Olinde kuyruklu yıldızı dediği ve bu gözlemin ayrıntıları, anlatılmaktadır. Yine 
burada, adı sıkça anılan Liais’ın Brezilya’daki gözlemleri sırasında 1861 yılı Haziran 
ayı içinde bir kuyruklu yıldızın Dünya ile çarpışacağına ilişkin tahminlerini önceden 
Fransız ve Brezilya gazeteleri aracılığı ile duyurmasının öyküsü de anlatılmaktadır. 

Bu bölümde, önceki sayıdaki Donatî kuyruklu yıldızına ek olarak dergide, özel-
likle şekil farklılıklarını ve kuyruk fazlalıklarını göstermek için değişik tarihlerde 
gözlenen dokuz kuyruklu yıldızın daha çizimlerinin verildiği görülmektedir. Bunlar 
1577, 1652, 1680, 1744, 1769, 1811, 1847, 1860, 1861 tarihlerinde görülen kuyruklu 
yıldızlara aittir.81 

Yazının tefrika edilen son bölümüne, Liais’ın Dünya’ya çarpacağını önceden 
ilan ettiği yıldızı Avrupa’da gözlemleyerek onu doğrulayan ve Marseille gözlemevi 
yöneticisi olduğu söylenen Fransız Valz82 ile Kuzey şafağında (fecr-i şimâlî) gördüğü 
aydınlığı, bu yıldızın kuyruğunun atmosfere girmesi olarak yorumlayan, İngiliz Hind83 
adlı astronomdan bahsedilerek başlanmaktadır. Kuyruklu yıldızların sayısı ile ilgili 
olarak önce, evrendeki kuyruklu yıldızlar bundan ibarettir, denildikten sonra hemen 
ardından, şimdiye dek gözlenen kuyruklu yıldızları sayıp açıklamak büyük ebatlı kitaplar 
yazmayı gerektirdiğinden burada yalnızca çok bilinenleri açıklamasıyla yetinilmiştir, 
denilmesi dikkati çekmektedir. Kepler’in bunların sayısının, Atlas Okyanusu’ndaki 
balıklar kadar çok olduğu ve yukarıda adı geçen Arago’nun ise, Neptün gezegenin 
ötesinde on yedi milyon kuyruklu yıldız bulunduğu şeklindeki görüşlerinin nakledilme-
sinin ardından, insanlar arasında kuyruklu yıldızlara ilişkin astrolojik batıl inançların 
çürüklüğü vurgulanmaktadır. Konuyla ilgili olarak, bu yıldızların görülmesi insanlar 
arasında savaş, veba, kıtlık, pahalılık ve benzeri felaketlerin ortaya çıkma nedeni 
olarak görülmüş ve özellikle bunların Dünya’ya çarpmasında korkulmuştur. Oysa bu 
tür inançların batıl ve temelsiz olduğuna yapılan açıklamalar yeterlidir, denilmektedir.

 Yazı, kayanyıldızlar (şihâb), yanıcı gök cisimleri (ecrâm-ı nâriye) ve meteorlar 
(ahcâr-ı semâviye) hakkında verilen bilgilerle sona ermektedir. Buna göre, kayan-
yıldızlar gökyüzünde birdenbire görünüp kaybolan ışıklı cisimlerdir (cirm-i münîr). 
Bunları atmosferin (hevâ-yı nesîmi) ürünü olarak görenler vardır. Arago ise, bunların 
gezegenler gibi (kevâkib-i seyyâre) Güneş çevresinde dönen küçük cisimler olduğunu, 
Dünya ayakucu (hazîz) noktasına geldiğinde, atmosfere girdiklerini, hızları ve kü-
kürtlü yapıları nedeniyle tutuşup atmosferden çıkıncaya kadar yandıktan sonra ileride 
söndüklerini söylemiştir. Bazıları da en çok Ağustos ve Ekim (Teşrinievvel) aylarında 
görülen bu gökcisimlerinin yeryüzüne düşerek parçalandıklarını ileri sürmüşlerdir.

Az sayıda görülen, daireye yakın şekilleri olup birdenbire ortaya çıkarak birkaç 

81 Mecmû‘a-i Fünûn, Cemaziyülâhır 1283, S. 39, s. 236-240.
82 Jean Elias Benjamin Valz (1787-1867).
83 John Russell Hind (1823-1895).
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saniye sonra sönen, ışığı fazla olmasa da boyutları büyük olan ve bazıları top gibi 
patlayarak parçalanan yanıcı gökcisimlerine (ecrâm-ı nâriye) gelince, bazı astronom-
lar bunları Dünya’nın uydusu gibi kabul etmiştir. Hatta Fransız Petit84 bu cisimlerden 
Dünya’nın seksen milyon yüz kırk bin kilometre uzağında bulunan birinin Güneş 
etrafında üç saat yirmi dakika içinde dolandığını açıklamıştır. 

Kayan yıldızlar, yanıcı gökcisimleri ve meteorlar (ahcâr-ı semâviye) arasında ilişki 
vardır. Genellikle gökyüzünde ışıklı bir cisim göründükten birkaç dakika sonra açık 
havada siyah bir buluttan top patlamasına benzer bir sesle birlikte yeryüzüne taşlar 
düşmeye başlar. Bir keresinde Fransa’ya on kilogram ağırlığında bir göktaşı düşmüştür. 
Bazıları bunları sonsuz evrende başıboş dolanıp duran Dünya’ya rastlayınca atmos-
ferine giren cisimler olarak görmüşlerdir. Aragon, bunların Ay’daki yanardağlardan 
fırladıklarını, Dünya ve Ay arasındaki mesafeyi Dünya’ya yakınlaşacak kadar aşanların, 
Dünya’nın Ay’dan büyük ve çekim gücünün fazla olması nedeniyle, yeryüzüne düş-
tüklerini söylemiştir. Yazı, göktaşlarının incelenerek yapılarında, bazıları yeryüzünde 
bulunmayan on sekiz farklı madde tespit edildiği, yine bir göktaşında torb adı verilen 
bitkisel bir madde bulunduğu ve göktaşı analizlerinin, gökcisimlerin yapısını inceleme 
imkânı verdiği için, insan bilgisinin sınırlarını genişleteceği, değerlendirmesiyle sona 
ermektedir.85 

Sonuç

Bu yazılarda, ülkemizin 1860’lı yılardaki geniş insan topluluklarına, her gün 
gözlenen çeşitli doğa olaylarının ve herkesçe bilinen bazı konuların bilimsel açıkla-
maları anlatılmaktadır. Açıklamalar dolayısıyla doğa bilimlerinin önde gelen birçok 
inceleme konusu, kavramı, ilkesi ve kanunundan bahsedilmekte, bilimsel çalışmaların 
kolay ve verimli olmasını sağlamış birçok bilimsel aracın kimlerin tarafından icat 
edildiği, nasıl yapıldıkları, ne şekilde ve nasıl kullanıldıkları anlatılmaktadır. Kopernik, 
Kepler, Galileo, Torricelli, Newton gibi adları modern bilimin doğuşu ve gelişmesiyle 
özdeşleşmiş önde gelen Batılı bilim adamları ve görüşlerinin yanı sıra çalışmalarıyla 
bilime önemli katkılarda bulunmuş fakat isimleri öncekiler kadar popüler olmayan 
Biot, Gray, Apianus, Messier, Pons, Encke, Arago gibi pek çok bilim adamında da 
söz edilmektedir. Bu bilim adamlarının adları ve görüşleri, ülkemizdeki geniş kitleler 
tarafından belki de ilk defa, bu yazılar sayesinde duyulmuş olmalıdır. Galileo, Tor-
ricelli, Pascal’ın hava basıncıyla ve Foucault’nun Paris Pantheon’unda Dünya’nın 
dönüşüyle ilgili olarak yaptıklarındaki gibi, bilim tarihinin heyecan verici deneyleri, 
ülkemizde yine belki de ilk kez Mecmû‘a-i Fünûn’daki bu yazılar dolayısıyla yaygın 

84 1846’da Dünya’nın bir ikinci uydusunu keşfettiğini iddia eden Fransız astronom Frédéric Petit (1810-
1865).

85 Mecmû‘a-i Fünûn, Receb 1283, S. 40, s. 241-245. 
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biçimde bilinmeye başlamıştır. 
Sınırlı konular dolayısıyla da olsa, modern bilimsel anlayışın ve bilimsel bilgi 

birikiminin ülkemizdeki ilk popüler örnekleri olmanın yanı sıra bu yazıların, modern 
bilimin ülkemize giriş tarihi bakımından da, bazı sonuçlar çıkarılabilecek önemde 
olduğu söylenebilir. Sözgelimi, yazılarda, büyük oranda dönemin geleneksel ölçü ve 
ağırlık birimleri kullanılmaktadır. Öte yandan metrik sistemi tanıtan ifadelere rastlan-
makla birlikte santimetre, milimetre, metre, kilometre, milyon, milyar gibi birimlerin, 
neredeyse istisna denilebilecek ölçüde az sayıda ve yerde kullanıldığı görülmektedir. 
Yazılarda, barometre, termometre gibi bir iki teknik aracınkinin adı dışında Batı dille-
rinden doğrudan doğruya alınan bilimsel terimlere de, neredeyse hiç rastlanmamaktadır. 
Yine yazarların, bolca Batılı bilim adamı adı zikretmesine karşın, en azından burada 
incelenen yazılar içerisinde, Batı dilinde yazılmış herhangi bir bilimsel eserin veya 
yararlandıkların bir bilimsel kaynağın adını zikretmedikleri fark edilmektedir. İsmi 
anılan bilim adamlarının biyografilerine bakıldığında bunlar içinde birçoğunun XIX. 
yüzyılda yaşadığı, hatta bazılarının 1850’lerden sonra öldüğü görülmektedir. Yine 
milliyetleri bakımından, özellikle astronomi ile ilgili yazıda Fransız bilim adamların-
dan çokça söz edildiği görülmekte, hatta mesela astronomi ile ilgili risalede yapılan 
atıflara bakılırsa yazarın Arago’nın çalışmalarından bir hayli yararlandığı izlenimi 
edinilmektedir. Aynı şekilde 1862’de yayınlanmaya başlanan Mecmû‘a-i Fünûn’daki 
bu yazılarda, Batı’da XIX. yüzyılın ilk yarısında, 1850’lerden sonra hatta 1861’de 
yapılan bilimsel deneylerden veya gözlemlerden söz edildiği görülmektedir. Bu tes-
pitler, modernleşmemizin ilk döneminde Fransa etkisinin daha ağırlıklı olduğu veya 
Osmanlı münevverlerince Batı’daki bilimsel gelişmenin takibinde, önceki yüzyıllarda 
görülen zaman veya dönem farkının ortadan kalkarak en azından XIX. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren hem-zaman bir şekle bürünmeye başladığı gibi bazı sonuçlar çı-
karmak için dayanak olarak kullanılabilir. 

Mecmû‘a-i Fünûn’un burada içerikleri ortaya konan bu yazılar ve dergide ya-
yınlanan diğer birçok yazı yoluyla ülkemizde, bilimsel denilen düşünme biçimini ve 
mantığını, derginin etkisi ölçüsünde, son derecede başarılı şekilde tanıtmaya başladığı 
söylenebilir. Bu yazılar, eski bilimin, zihinlerdeki, özellikle bizim kültür dairemizde 
zamanla alabildiğince mistik ve mantık dışı öğelerle bezenerek birer hurafeye dönüşmüş, 
tabiat ve âlem anlayışını yıkarak yerine modern dünyanın rasyonel ve bilimsel evren 
tasarımı yerleştirme çabalarının, ülkemizdeki ilk örnekleri olarak görülebilir. Nitekim 
Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye ve Mecmû‘a-i Fünûn çevresinde oluşup Darülfünûn’un 
açılışına kadar götürecek olan bu bilimci (fenn) anlayışın eski bilim geleneğini sürdü-
ren geniş çevrelerde çok şiddetli tepkiye yol açtığı ve tepkilerin zaman zaman ustaca 
düzenlenmiş protesto eylemlerine dönüştüğü bilinmektedir.
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EK: Makalelerde Geçen Bilimsel Terimler

A
‘Âdî tazyîk: Normal basınç.
‘Anâsır-ı erba‘a: Dört unsur.
‘Arz-ı coğrafî: Coğrafî enlemi.
‘Atâlet: Eylemsizlik.

B
Bel‘: Soğurma.
Buhâr: Gaz.
Burûdet: Soğuk.

C
Cemâd: Katı.
Cevher-i ferd: Molekül.
Ceyb: Sinüs.
Cism-i basît: Basit cisim.
Cism-i hevâ’î: Gaz.
Cüz’-i ferd: Atom.
Cüz’-i lâ-yetecezzâ: Bölünemez, atom.

D
Dâ’ire-i mustatile: Elips/parabol.

E
Ecsâm-ı basîta: Elementler.
Ecsâm-ı elektrikiye-i zâtiye: Kendiliğinden 

elektrikli cisimler.
Ecsâm-ı gayr-ı elektrikiye: Elektriklenmeyen 

cisimler.
Ecsâm-ı ma‘deniye: Madenler.
Ecsâm- mürekkebe: Bileşikler.
Ecsâm-ı ‘uzviye: Organik cisimler.
Eczâ-yı ferdiye: Atomlar.
Elektrik-nümâ: Elektroskop elektrik-gösteren.
Emliha: Tuzlar.
Emrâz-ı cildiye: Cilt hastalıkları.

F
Fecr-i şimâlî: Kuzey şafağı.
Felek-i Şems: Güneş küresi.

G
Galeyân: Kaynama.
Gayr-i kâbilü’l-lems: Dokunulamaz, ellene-

mez.
Gayr-ı nâkıl-i elektrik: Elektrik iletmez.
Gayr-i nâkili’l-harâre: Isı iletken olmayan.

H
Hâmız-ı karbon: Karbonik asit.
Hâmız-ı kibrîtî: Sülfit asidi.
Harâret: Sıcaklık, ısı.
Harâret-i hafiye: Gizil ısı.

Hatt-ı istivâ: Ekvator.
Hazîz: Ayakucu.

İ
‘İlm-i cerr-i eskâl: Mekanik.
İnbisât: Genleşme.
İnvitâ: Büzülme.

K
Kâbilü’l-invitâ: Sıkıştırılabilir.
Kâbil-i tazyîk: Basınçlı.
Kâbilü’l-vezn: Tartılabilir.
Kavs-i kuzah: Gökkuşağı.
Kesâfet: Yoğunluk.
Kevâkib-i gîsû-dâr: Kuyruklu yıldızlar.
Kevâkib-i seyyâre: Gezegenler.
Kuvve-i ‘ani’l-merkeziye: Merkez-kaç kuvveti
Kuvve-i câzibe-i cüz’-i ferdiye: Atomsal çe-

kim gücü.
Kuvve-i câzibe-i ‘umûmiye: Genel çekim 

gücü.
Kuvve-i dâfi‘a-i cüz’-i ferdiye: Atomsal itim 

gücü.
Kuvve-i dâfi ‘a-i nâriye: Isısal itim gücü.
Kuvve-i elektrikiye: Elektrik gücü.
Kuvve-i inbisâtiye: Genleşme gücü.
Kuvve-i kehribâ’iye: Elektrik gücü.
Kuvve-i mıknatısiye: Mıknatıs gücü.
Kuvve-i muharrike: İtici güç.
Kuvve-i tazyîkiye: Basınç gücü.
Küre-i nesîmî: Atmosfer.

M
Mahrûtiyu’ş-şekl: Koni, silindir.
Mâ’-i mukattar: Saf su.
Mâyi‘: Sıvı.
Medâr-ı cedî: Oğlak dönencesi.
Medâr-ı seretân: Yengeç dönencesi.
Menba‘-ı harâret: Sıcaklık/ısı kaynağı.
Milh-i karbon-ı kils: Kalsiyum karbonat.
Milh-i karbon-ı magnezya: Magnezyum kar-

bonat.
Milh-i karbon-ı soda: Sodyum karbonat.
Milh-i kibrît-i kils: Kalsiyum sülfat.
Milh-i kibrit-i magnezya: Magnezyum sülfat.
Milh-i kibrît-i potas: Potasyum sülfat.
Milh-i kibrît-i soda: Sodyum sülfat.
Miyâh-ı ‘âdiye: Normal sular.
Miyâh-ı hâlise: Saf sular.
Miyâh-ı ma‘deniye: Madeni sular.
Miyâh-ı mukattara: Damıtık sular.
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Mîzânü’l-harâre: Isıölçer, termometre.
Mîzânü’r-riyâh: Anemometre, rüzgâr ölçer.
Mütekâfiyeten mütenâsib: Ters orantı.
Müvellidü’l-humûza: Oksijen.
Müvellidü’l-mâ’:Hidrojen.

N
Nâkilü’l-harâre: Isı iletken.
Nisbet-i sıkliye: Özgül/bağıl ağırlık.

S
Seyyâl: Akışkan.

Seyyâle-i berkiye: Şimşek akımı.
Seyyâle-i nâriye: Ateş akımı.
Sütûn-ı hevâ’î: Hava/gaz sütunu.

T
Taktîr: Damıtma.
Tekâsüf: Yoğunlaşma.
Telgrâf-ı elektrikî: Elktrikli telgraf.
Telgrâf-ı hevâî: Hava telgrafı.

V
Volta sütûnı: Volta pili.

Mecmu‘a-i Fünûn’un Birinci Sayısı
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ÂŞIK PAŞA’NIN “GARİBNÂME”SİNDE SİYASET DÜŞÜNCESİ*

Zübeyir Ovacık**

POLITICAL THOUGHT IN ÂŞIK PAŞA’S “GARIBNÂME”

ÖZ
Bu çalışma, Âşık Paşa ve siyaset sözcüklerinin birlikte kullanılmasının Türk 
siyaset düşüncesi çerçevesinde dikkat çekici bir problematiği tartışmak anlamı-
na geleceğini esas almaktadır. Zira, Anadolu Selçuklular döneminde vuku bu-
lan Babai İsyanı sebebiyle idam edilen Baba İlyas’ın torunu olan Âşık Paşa, 
Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda en çok ihtiyaç duyulan siyasal birlik idealini 
topluma hedef olarak tayin etmiş bir isimdir. Bu çerçevede onun, döneminin 
ideal bir yönetim biçimi olarak güçlü bir monarşiyi tercih ettiği görülmektedir. 
Garibnâme adlı eserinde, hükümdarda bulunması gereken nitelikleri rasyonel 
bir şekilde ortaya koymakta olan Âşık Paşa, güçlü bir monarşinin ahlâk ve akılla 
dengelenmesi gerektiğinden de söz etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Âşık Paşa, Garibnâme, siyaset, Türk siyaset düşüncesi, 
hükümdarlık.

ABSTRACT
This study is based on the idea that using the name of “Âşık Paşa” and the word 
of politics together, means to discuss conspicuous problematic on the ground of 
the politics, so that “Âşık Paşa” the grandson of “İlyas Baba” executed because 
of the outbreak of “Babai” occured in the period the Anatolian Seljuks, is the 
person who called the society for political alliance needed at most during the 
foundation of the Ottoman Empire. In this ground, it is understood that “Âşık 
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Paşa” prefered the strong monarchy as an ideal ruling system in his period. In 
his work Garibnâme “Âşık Paşa” who is rationally stating the qualities that the 
monarch needs to have states that a strong monarchy is needed to be balanced 
and conducted by “ethic and reason”
Key Words: Âşık Paşa, Garibnâme, politics, Turkish political philosophy, 
monarchy.

... 

Giriş

Sadece entelektüel düşüncenin ilgi alanına münhasır olmayıp günlük hayata 
doğrudan değen siyaset,1 pek tabii ki felsefenin de temel problem alanlarından birisini 
oluşturmaktadır. Zira felsefe kavramından tutarlı ve sağlam bilgiye erişme gayretleri 
kadar, iyi ve ahlâklı hayatın ne olduğu sorusuna ilişkin rasyonel çabalar da kastedil-
mektedir.2 Felsefe tarihi, bu anlamda iyi hayat ve mutluluğun bireysel olarak mı; yoksa 
toplumsal bir düzlemde mi gerçekleşeceği sorusu etrafında geliştirilmiş pek çok ahlâk 
teorisini kapsamaktadır. Her hâlükârda gerek ferdiyetçi ahlâk sistemlerinin gerekse 
sosyal ahlâk kuramlarının bir şekilde siyaset teorileriyle yolları kesişecek demektir. 
Siyaset felsefesinin sınırlarına dair bir tartışmada siyasal teori, siyaset kuramı, siyasal 
teoloji, siyaset bilimi, siyaset tarihi dâhil pek çok tamlama gündeme gelebilecektir.3 
Burada klasik siyaset anlayışlarıyla modern siyaset anlayışları arasında yapılması 
gereken ayrıma duyulan ihtiyaç da göz önüne alındığında, klasik Türk düşüncesine ait 
bir metin içerisinde yer alan siyasete dair meseleleri, siyaset düşüncesi başlığı altında 
incelemenin daha uygun olduğu değerlendirilmektedir. 

Türk-İslâm düşüncesi açısından kurucu nitelikte bir isim sayılabilecek olan Âşık 
Paşa’nın klasik eseri Garibnâme’de yer alan hükümdarlık, devlet, güç-ahlâk ilişkisi 
gibi siyaset düşüncesi kapsamında değerlendirilebilecek fikirlerinin ele alınıp bunla-
rın Türk siyaset düşüncesine olan katkılarının tartışılacağı bu çalışma, esasında Âşık 
Paşa isminin siyaset düşüncesi tamlamasıyla birlikte zikredilmesinin iki açıdan dikkat 
çekici olduğu var sayımıyla vücut bulmuştur. Bunlardan birisi, Âşık Paşa’nın XIII. 
yüzyılın sonları ve XIV. yüzyılın ilk çeyreğinde, yani Türkiye Selçuklularının nihâyeti 
ve Osmanlıların bidâyetine tekabül eden bir dönemde, tarihi bir kavşakta yaşamış 
bir düşünür olmasıdır. İkincisi ise Âşık Paşa’nın, Anadolu Selçuklular dönemindeki 

1 Ahu Tunçel, Kurtul Gülenç, Siyaset Felsefesi Tarihi, Platon’dan Zizek’e, ed. Ahu Tunçel, c. I , Kurtul 
Gülenç, c. II, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2013, s. 13.

2 Selâhattin Hilâv, 100 Soruda Felsefe El Kitabı, İstanbul: Gerçek Yayınevi, 1970, s. 6.
3 Derda Küçükalp, Siyaset Felsefesi, İstanbul: Say Yayınları, 2011, s. 175 vd.; Mehmet Evren, “John 

Locke ve John Rawls Liberalizminin Karşılaştırılması” doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bi-
limler Enstitüsü, 2015, s. 1-2.
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meşhur “Babai İsyanı”nda adı geçmiş ve söz konusu isyan sonucunda Baba İshak’la 
birlikte idam edilmiş olan Horasanlı meşhur Şeyh Baba İlyas’ın torunu olmasıdır.

 Felsefi düşüncenin tarihinde kendisine yer bulmuş isimlerin yaşamış oldukları 
bireysel ve toplumsal tecrübelerinin, felsefi sistemlerinin inşasında belirleyici olduğunu 
ifade etmek pekâlâ mümkündür. Bu durum, özellikle siyaset felsefesi için daha bariz 
olsa gerektir; zira, ütopya yazarları da dahil olmak üzere, siyaset filozofları, genelde 
yaşadıkları dönemi dikkate alarak siyaset teorileri geliştirmektedirler.4 Öyle ki siyasete 
ilişkin argümanlar ortaya koyan her düşünür, daha özelinde kendi coğrafyasındaki verili 
politik durumu merkeze alarak bunu yapacaktır.5 Böylelikle, bir siyaset felsefesinin, 
aktüel olandan hareketle ortaya konulabileceği anlaşılmaktadır. Aktüel olanı kavramak 
içinse, geçmişe dönmek lüzumu vardır.6 Dolayısıyla, bir düşünürün özellikle de siya-
setle ilgili argümanlarını doğru değerlendirebilmek için yaşadığı dönemin şartlarını, 
düşünce üretiminin sahne arkasını dikkate almak elzemdir. Bundan dolayıdır ki siyasete 
dair yaklaşımlarını doğru bir çerçeveye yerleştirebilmek için, öncelikle Âşık Paşa’nın 
yaşadığı dönemin şartlarına bakmamız gerekmektedir.

I. Âşık Paşa’nın Yaşadığı Dönemin Sosyo-Politik Şartları

1272 yılında Kırşehir bölgesinde doğup 1332 yılında vefat etmiş olan Âşık Pa-
şa’nın asıl adı Ali’dir. Anadolu’da merkezi otoritenin zayıfladığı, siyasi kargaşanın 
yaşandığı, Moğol istilasının hüküm sürdüğü bir dönemde dünyaya gelmiş olan Âşık 
Paşa’nın babası Muhlis Paşa, Horasanlı meşhur Şeyh Baba İlyas’ın oğludur.7 Âşık 
Paşa’nın dedesi olan Baba İlyas, Türk tarihinde Anadolu Selçuklular devletinin II. 
Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde vuku bulmuş olan meşhur “Babai İsyanı”nda adı 
geçmiş ve söz konusu isyan sonucunda takipçisi Baba İshak’la birlikte 1241 yılında 
idam edilmiştir.8 Bilindiği üzere, Türkiye Selçukluları olarak da adlandırılan Anadolu 
Selçuklu Devleti (1075-1308), İznik’i başşehir yapan Süleyman Şah tarafından kurulup 
I. İzzeddin Keykavüs (ö. 1220) ve onun halefi olan kardeşi I. Alâeddin Keykubad (ö. 
1237) dönemlerinde altın dönemini yaşamıştır.9 Bu yükseliş, II. Gıyaseddin Keyhüs-

4 Nigel Warburton, Felsefeye Giriş, çev. Ahmet Cevizci, İstanbul: Paradigma Yayınları, 2000, s. 75.
5 Leo Strauss, Politika Felsefesi Nedir?, çev. Solmaz Zelyüt Hünler, İstanbul: Paradigma Yayınları, 

2000, s. 41. 
6 Jürgen v. Kempski, “Siyaset Felsefesi”, Günümüzde Felsefe Disiplinleri, der. çev. Doğan Özlem, İs-

tanbul: İnkilap Kitapevi, 2001, s. 480. 
7 Günay Kut, “Âşık Paşa”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), c. IV, s. 1,; Kemal Yavuz, “Giriş”, Âşık 

Paşa, Garibnâme içinde, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu 
Yayınları: 764/1, s. xxx.

8 Ahmet Yaşar Ocak, “Baba İlyas”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), c. IV, s. 368. 
9 Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul: Boğaziçi Yayınları, 1998, s. 325, 402; Faruk 

Sümer, “Anadolu Selçukluları”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), c. XXXVI, s. 380-383. 
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rev (ö. 1246) dönemiyle sona ermiş olup, II. Gıyaseddin Keyhüsrev, meşhur veziri 
Sadeddin Köpek’in olumsuz uygulamalarının etkisiyle Anadolu Selçuklu Devletinin 
çöküş devrini başlatmıştır.10 Şöyle ki, II. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde iki büyük 
sarsıcı olay meydana gelmiştir. Bu dönemde, Moğol istilasından kaçan ve yoksulluk 
içinde yaşayan bazı göçebeler, zorlu toplumsal-iktisadi şartların da etkisiyle, yerli halk 
ve yönetimle de problemler yaşayıp, sürüleri için uygun otlaklar bulamamalarını da 
gerekçe göstererek, 1240 yılında Baba İlyas’ın müridi olan Horasanlı Baba İshak’ın 
öncülüğünde meşhur Babai İsyanı’nı başlatmışlardır.11 Sadeddin Köpek ile de irti-
batlı olduğu varsayılan Baba İshak’ın ön ayak olduğu bu isyan hareketiyle Anadolu 
Selçukluları büyük bir sarsıntı geçirmiştir. Moğol istilalarıyla da bu sarsıntı devam 
etmiş ve nihâyetinde Anadolu Selçuklularının Moğollarla yaptıkları ve Moğolların 
galibiyetiyle sonuçlanıp Anadolu Türk tarihinde büyük bir kırılma oluşturan 1243 
Kösedağ Savaşı ile Anadolu Selçuklu Devleti çöküşün eşiğine gelmiştir.12 Moğol 
istilalarının başladığı böylesi bir kargaşa ortamından sonra artık Anadolu’da çeşitli 
beylikler ortaya çıkmaya başlayacaktır. 

Babai İsyanı’yla alakalı bir trajedi yaşamış bir aileden gelen Âşık Paşa’nın ço-
cukluğu, Anadolu Selçuklu sultanlarından III. Gıyaseddin Keyhüsrev (1266-1284); 
gençlik yılları, Sultan II. Mesud (1284-1296, 1302-1310) ve III. Alâeddin Keykubad 
(1298-1302) dönemlerine denk gelmektedir. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman 
Bey’in istiklal töreninde de hazır bulunduğu belirtilen Âşık Paşa, Anadolu Selçuklu-
ların son dönemleri ve Osmanlı Devleti’nin başlangıç dönemlerine denk gelen zaman 
aralıklarında hayat sürmüştür. Âşık Paşa’nın olgunluk dönemi, Osman Bey (1281-1326) 
dönemi olup ömrünün son yedi senesi de Orhan Bey (1326-1359) dönemine denk 
gelmiştir. Böylelikle, Âşık Paşa, üç Selçuklu sultanı ve iki Osmanlı hükümdarı olmak 
üzere, hem Anadolu Selçukluları hem de Osmanlı dönemlerini yaşamış bir isimdir.13 

Toplumsal ve siyasal krizlerin yoğunlaştığı dönemlerde bu krizin çözümü bağla-
mında yoğun entelektüel çabaların ortaya çıkması söz konusu olabilmektedir. Nitekim 
Anadolu tarihinde böylesi bir kriz ortamında da önemli düşünürlerin ortaya çıktığı 
görülmektedir. Anadolu Selçukluların kargaşa dönemine denk gelen bu devirde ilmi-
kültürel faaliyetleriyle Türk düşünce hayatında iz bırakan düşünürlerin yaşadıkları da 
görülmektedir. Bunlar arasında Evhaddedin Kirmanî (ö. 1237), Seyyid Burhaneddin 
Tirmizi (ö. 1241), Şems-i Tebrizî (ö. 1247), Necmeddin-i Daye (ö. 1256), Hacı Bek-

10 Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, s. 407, 411; Faruk Sümer, “Anadolu Selçukluları”, s. 
383.

11 Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, s. 420 vd.; Ahmet Yaşar Ocak, ”Baba İshak”, TDV 
İslâm Ansiklopedisi (DİA), c. IV s. 368-369; Babailer isyanına dair kapsamlı bir çalışma Ahmet Yaşar 
Ocak tarafından gerçekleştirilmiştir. Bkz. Ahmet Yaşar Ocak, Babailer İsyanı, İstanbul: Dergâh Yayın-
ları, 2011.

12 Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, s. 431.
13 Kemal Yavuz, “Giriş”, s. xxxıv.
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taş-ı Veli (ö. 1270), Celaleddin-i Rumî (ö. 1273), Sadreddin Konevî (ö. 1274) isimleri 
ön plana çıkmaktadır.14 Öne çıkan isimlerden birisi de Âşık Paşa’dır. Türk düşüncesi 
açısından klasik bir eser niteliğindeki Garibnâme’nin müellifi olan Âşık Paşa, XIII. 
ve XIV. yüzyıl gibi Anadolu tarihinin önemli bir döneminde düşünceleriyle varlık 
göstermiştir.

II. “Garibnâme” ve Siyaset Düşüncesi

Düşünceleriyle Osmanlı sosyal ve siyasal hayatına etkilerde bulunmuş, kurucu 
nitelikte entelektüel katkılar yapmış bir isim olan Âşık Paşa, bir anlamda Anadolu 
düşüncesinin mimarlarından olup, Türk düşünce tarihi açısından, asla ihmal edilme-
mesi gereken bir isim olarak karşımızda durmaktadır. Bu çerçevede, onun klasik eseri 
Garibnâme’de yer alan ve siyaset sorunu kapsamında değerlendirilebilecek fikirlerinin 
ele alınıp bunların Türk siyaset düşüncesine olan katkılarının tartışılması, başlı başına 
kıymetlidir. Zira Âşık Paşa’nın ömrünün sonlarına doğru, eğitici öğretici bir üslup ile 
nasihat tarzında kaleme aldığı mesnevi formundaki Garibnâme’si, şu âna kadar dilbilim 
açısından, edebi niteliğiyle araştırma konusu yapılmıştır. Fakat eserin bir siyasetname 
olarak değerlendirilişi, en azından siyaset düşüncesi açısından eserin incelenmesi, 
ihmal edilmiştir. Garibnâme, XIII-XIV. yüzyılları arasında Anadolu coğrafyasında 
yaşamış bir düşünür olan Âşık Paşa’nın fikirlerini doğrudan kendi yazdığı eserden 
öğrenme gibi bir fırsat sunması açısından önemlidir. Nitekim bu çalışmada da doğrudan 
onun eserine müracaat şeklindeki imkân gözetilmiş ve düşünürün siyaset düşüncesi 
kapsamında değerlendirilebilecek fikirlerine, daha genelde Türk siyasi düşüncesinin 
kurucu kodlarına ilişkin ipuçlarına ulaşmak hedeflenmiştir. 

Bilindiği üzere, daha çok sözlü kültürün yaygın olduğu Türk düşüncesinde, XIII. 
yüzyıla kadar, kullanılan yazı dili Farsça ve Arapçadır. XIII. yüzyılda ise, Oğuz ağzına 
dayanan Batı Türkçesiyle yeni bir yazın kültürünün ortaya çıktığı görülmektedir. İşte 
bu yeni Türk yazı dili olan Batı Türkçesiyle yazılmış eserlerin en meşhuru Yunus 
Emre’nin (1240-1320) şiirleridir. Yunus Emre’nin çağdaşı ve bir anlamda takipçisi 
olan15 Âşık Paşa da yeni yazı kültürünün öncülerindendir. Bu anlamda, onun 1330’da 
kaleme aldığı Garibnâme’si, Batı Türkçesiyle yazılmış ilk telif eser niteliğindedir.16 
Dönemin sosyo-politik çerçevesini ortaya koyan bir düşünce eseri niteliğinde olan 
Garibnâme’nin Türk-İslâm düşüncesinin kurucu kodlarını içeren bir eser olduğunu 
söylemek mümkündür. 

14 Kemal Yavuz, “Giriş”, s. xvı.
15 Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Türk 

Tarih Kurumu Basımevi, 1976, s. 278, 339.
16 Ahmet Bican Ercilasun, “Sunuş”, Âşık Paşa, Garib-name içinde, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 

Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 764/1, s. IX; Kemal Yavuz, “Giriş”, s. xxv.
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Fuad Köprülü’nün Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar adlı meşhur eserinde, 
Âşık Paşa’nın Garibnâme’sinin dönemin Anadolu’sunun sosyo-kültürel panoramasını 
ortaya koymadığı şeklindeki yaklaşımı,17 bu anlamda Garibnâme’yi sadece tasavvufun 
formel bir açıklamasını içeren, dîni, didaktik karakterde, basmakalıp bir eser olarak 
kabul edip onun sosyal-politik veçhesini ihmal etmesi, doğru bir yaklaşım olarak kabul 
edilmeyip tenkit edilmektedir.18 Hâlbuki, Fuad Köprülü, aynı eserinde Âşık Paşa’nın 
“alplar” devrini çok iyi bildiğini belirtmektedir.19 

Âşık Paşa’nın Garibnâme’yi Anadolu’nun o buhranlı döneminde topluma yol 
gösteren bir bilgelik tavrı içerisinde kaleme aldığı görülmektedir. Bu anlamda o, 
Türk kültürünün geçmiş devirlerindeki Orhun Abideleri, Kutadgu Bilig, Dede Korkut 
Hikâyeleri, Mesnevî ve Yunus Emre’nin eserleri gibi klasik eserlerin oluşturduğu bir 
gelenekle devamlılık içerisinde bunu gerçekleştirmektedir.20 Dahası Âşık Paşa’nın, 
çağdaşı sayılabilecek isimlerden olan Mevlânâ ve Yunus Emre’den daha ziyade çağı-
na tesir etmiş olabileceği de düşünülmektedir. Zira devrinin bir ideoloğu olarak Âşık 
Paşa, halkın gündelik hayatına ilişkin daha tanıdık ve ikna edici argümanlar ileri 
sürebilmektedir.21 

Özgün bir sistematiğe sahip olan Garibnâme’nin bölümlerinin algoritması, sistemli 
bir düşünce eseri niteliği taşımaktadır. Âşık Paşa, birinci bölümün on kıssadan ibaret 
olan her bir kıssasında birlik konusunu işlerken, ikinci bölümün on kıssasında ahiret-
dünya, ruh-beden, yer-gök, deniz-kara gibi hem somut hem de soyut ikilikleri, üçüncü 
bölümde ise geçmiş, içinde bulunulan zaman ve gelecek veya ruhlar âlemi/ezel meclisi, 
dünya, ahiret veya insanın hayatının çocukluk, gençlik ve ihtiyarlık dönemleri gibi 
üçlüleri sistematik bir şekilde ele almaktadır. Yine o, dördüncü bölümde, dört unsur, 
dört mevsim gibi dörtlükleri ele almaktadır.22 Nihâyetinde Âşık Paşa, eserinde evrenle 
insan arasındaki uyuma dikkat çekip unsurlarının her birinin yekdiğeriyle bağlantılı 
olduğu genel bir varlık şeması ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, Âşık Paşa’nın insanı 
ve onun diğerleriyle ilişkisini de ele almış olması kaçınılmazdır. Zira siyaset biliminden 
ayrı olarak normatif karakteriyle siyaset felsefesi, varlığa ve insana ilişkin bir açıklama 
modeli geliştiren her filozofun veya daha geniş anlamıyla her düşüncenin görmezden 

17 Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, s. 241.
18 Cevat Hakkı Tarım, Kırşehir Tarihi Üzerinde Araştırmalar I, Kırşehir: Kırşehir Vilâyet Matbaası, 

1938, s. 104. 
19 Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, s. 244; Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerinde 

Araştırmalar I, s. 169.
20 Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, s. 241, 278, 339; Mukaddes Mut-Sadık Yalsızu-

çanlar, Anadolu’yu Mayalayanlar, İstanbul: H Yayınları, 2010, s. 30; Kemal Yavuz, “Giriş”, s. xxxıv. 
21 Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar I, İstanbul: Dergah Yayınları, 2014, s. 170.
22 Gündelik hayata ilişkin unsurlara daha çok yer verse de Âşık Paşa’nın sayıları temel alarak bir varlık 

metafiziği ortaya koymuş olması, İhvân-ı Safâ’nın Yeni-Pisagorcu Yeni-Platoncu fiziko-matematik fi-
kirlerini çağrıştırabilir. Bkz. Macit Fahri, İslâm Felsefesi Tarihi, çev. Kasım Turhan, Ayışığı Kitapları, 
1998, s. 175-183; Mahmut Kaya, İslâm Filozoflarından Felsefe Metinleri, Klasik Yayınları, İstanbul, 
2003, s. 224.
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gelemeyeceği bir alandır. Zira varlığa ve insana ilişkin açıklama modellerinin insanın 
değerleriyle de ilgilenmesi kaçınılmazdır. Nitekim kaygı ve mutluluk gibi problemlere 
felsefi düzeyde ilgi duyan23 Âşık Paşa, insanın toplumsallığı durumunu, dolayısıyla 
siyaseti de gündemine almaktadır.

Âşık Paşa, Garibnâme’de özellikle altıncı bölümün sekizinci kıssasındaki nes-
nelerin metaforik kullanımında da görüleceği üzere24 bir anlamda “kaybedenler”in, 
kendi deyimiyle gariplerin hikâyesini anlatmaktadır. “Kaybedenler”in hikâyesinin ise 
toplumsal, siyasal bir mesele olduğunu söylemek pekâlâ mümkündür. Böylesine sos-
yal bir meseleyi ele alırken Âşık Paşa’nın dikkatleri öte dünyaya sevk edecek şekilde 
tasavvufi-didaktik bir perspektif kullanması, onun problemi ele alış tarzındaki formsal 
tercihiyle alakalı olup içeriğin düşünsel değerine engel teşkil etmemektedir. Kaldı ki 
terk-i dünya, terk-i ukba ve terk-i terk (dünyayı terk etmek, ahireti terk etmek, terki 
terk etmek)25 şeklinde ifade edilen metodolojik yaklaşımında da görüleceği üzere, ta-
savvufun dünyayı imar etme iddiası, dolayısıyla da dünyevi iktidarla ilgili meseleleri 
de gündemine alması pekâlâ söz konusu olabilmektedir. Burada bir diyalektik sürecin 
varlığı düşünülebilir. Zira içten gelen yeni bir dinamizmle dışa bir yöneliş imkânı olarak 
terk-i terk, dünyevi olanı terk şeklindeki başlangıçtan dünyevi olana yöneliş anlamına 
gelmekle aradaki mesafenin kapatılması da söz konusu olabilir.

Bunun ötesinde, düşünce tarihine bakıldığında, esasında düşünürlerin içinde 
yaşadıkları toplumu ve o toplumun en üst düzeyde kurumsallaşmış yapısını (devlet) 
lehte veya aleyhte olan bir bağlamda merkeze alarak bir sistem inşa ettiklerini görebi-
liriz. Nitekim modern felsefenin son büyük sistemcilerinden sayılan George Wilhelm 
Friedrich Hegel (1770-1831), derinlikli felsefi sisteminde hukuk, ahlâk ve devlet gibi 
gerçekliklerle öznellikten kurtulan ve kendini gerçekleştirmiş olan nesnel zihnin son 
ve mükemmel şeklini Prusya Devleti’nde görmektedir. Temeline ide, akıl, zihin, ruh 
gibi maddi olmayan öğeleri yerleştirdiği varlığı, devamlı ilerleyen bir diyalektik sü-
reçle açıklayan Hegel, Prusya Devleti’yle bu gelişmeyi nihâyetlendirmektedir.26 Âşık 
Paşa’nın siyaset problemi çerçevesi içerisine girebilecek düşüncelerine de böylesi bir 
perspektiften bakmamız mümkündür. Bilindiği üzere, Büyük Selçuklu ve Anadolu 
Selçuklu devletleri Sünni paradigmayı esas alan devletlerdi.27 Âşık Paşa’nın dedesi 
Baba İlyas’ın Anadolu’da ilk gayrı Sünni akımların temelini atarak Türkiye’nin top-
lumsal-dini tarihine en çok tesir eden isimlerden biri olduğu yorumlarıyla28 birlikte 

23 Âşık Paşa, Garibnâme, I/1, s. 69, 255-259, 407 vd., I/2, s. 617.
24 Âşık Paşa, Garibnâme’nin altıncı bölümünün sekizinci kıssasında belirli bir sembolizm kurgusu içeri-

sinde altı hüzünlü nesnenin durumundan söz etmektedir. Esasında Âşık Paşa, söz konusu garip nesne-
leri bir metafor olarak kullanarak garip insanların hikâyesini anlatmaktadır. Bkz. Âşık Paşa, Garibnâ-
me, I/2, s. 801-835.

25 Selâhattin Hilâv, 100 Soruda Felsefe El Kitabı, s. 65.
26 Selâhattin Hilâv, 100 Soruda Felsefe El Kitabı, s. 117, 127.
27 Ahmet Ocak, “Selçuklular”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), c. XXXVI, s. 375.
28 Ahmet Yaşar Ocak, “Baba İlyas”, s. 368.



286 Zübeyir Ovacık

düşünüldüğünde Âşık Paşa’nın tasavvufun Sünni yorumunu dikkate alan bir anlayışı 
esas alması dikkat çekicidir. Garibnâme’nin onuncu bölümünün beşinci kıssasında 
Hz. Ali ile ilim arasındaki ilişkiyi özel vurgularla anlatan Âşık Paşa, dört halifeye yer 
verdiği bölümlerde de görüleceği üzere, Sünniliğin esas aldığı hiyerarşiyi benimseyen 
bir bakış açısı ortaya koymaktadır. Bu anlamda Âşık Paşa’yı, dedesine nispet edilen 
heterodoks bir anlayıştan daha ziyade, ortodoksiye sahip çıkan bir tavır içerisinde gör-
mekteyiz. Bu çerçevede Garibnâme’nin yazılışını da, Âşık Paşa’nın toplumsal düzenin 
tesisi istikametinde taşıdığı bir motivasyonla açıklamak mümkündür. Bu anlamda, 
belki de Garibnâme’nin ortaya çıkışı, Âşık Paşa’nın dedesinin yaşadığı trajediyle de 
alakalıdır. Bu durum, Platon’un Devlet’i kaleme almasına yol açan asıl sebebin hocası 
Sokrates’in ölümü olduğu şeklindeki yorumla da benzerlik oluşturmaktadır. 29 

Döneminin toplumu için öncelikli meselenin toplumsal ve siyasal birliğin tesisi 
olduğunu düşünen Âşık Paşa, yaşadığı dönemin idarecilerinin yanında yer alarak, 
âdeta geleceğin Türk devletinin teorik temellerini atmaktadır.30 Bu anlamda, Osmanlı 
Devleti’nin kuruluş aşamasında fikri olgunluğuna ulaşmış bulunan Âşık Paşa, toplu-
ma hedef tayin edip, yön çizen bir düşünür olarak âdeta devrin tek ideoloğu olduğu 
görülmektedir.31 Bu çerçevede, yaşadığı dönemin öncelikli ihtiyacının birlik olduğunu 
düşünen Âşık Paşa, Garibnâme’nin ilk bölümünü de “birlik” konusuna ayırmaktadır.

III. Âşık Paşa’da Birlik Fikri

Garibnâme’nin ilk bölümünde “Birikenler buldılar girtü murâd/Mahkûm oldı 
bunlara biliş ü yâd. (Birlik içinde olanlar gerçek muratlarına kavuştular; tanıdık olsun 
yabancı olsun, herkes bunlara boyun eğdi.)”32 ifadeleriyle birlik fikri üzerinde ısrarla 
durmakta olan Âşık Paşa, ancak birlik durumuyla toplumsal başarının sağlanabileceğini 
belirtmektedir. Nitekim Âşık Paşa’ya göre, 

Her işin başı birliktir; birliğe bağlanıp inanmak yiğitliğin en olgun şeklidir./Birliğe ina-
nanlar hedefe ulaştı; ikilikten, fitneden kimse bir şey elde edemez./Nerede iki gönül bir 
ise, bunlara bak ve onların zengin bir hayat sürdüklerini görmeye çalış./Birlik içinde olan 
üzüntüden uzaktır, böyle kimseler dünyaya sultan olmuşlardır. Aklım var dersen, birliğe 
ulaş; çünkü her türlü iyilik ve kutluluk birliktedir. 33 

Hz. Peygamberin bu birliği gerçekleştirdiğini ve bu birlik sayesinde baştanbaşa 
bütün dünyaya hükmedebildiğini anlatan ve ibadetlerin aslının da birlikte yapılan iba-

29 Sabahattin Eyuboğlu-M. Ali Cimcoz, “Önsöz”, Platon, Devlet içinde, İstanbul: İş Bankası Yayınları, 
2002, s. 11.

30 Kemal Yavuz, “Ön Söz”, Âşık Paşa, Garibnâme II/1, içinde s. 7.
31 Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar I, s. 170.
32 Âşık Paşa, Garibnâme I/1, s. 67, 69.
33 Âşık Paşa, Garibnâme I/1, s. 87, 97, 113.
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detler olduğunu belirten Âşık Paşa, bu çerçevede, birinci bölümün üçüncü kıssasının 
başlığı olarak “Birlik rahmet, ayrılık azaptır.” hadisini uygun görerek birlik fikrini dini 
temeller üzerinde inşa eder:  

Birliğe bağlanan gönüller sevinçlidir; bunlar bütün isteklerine kavuşmuşlardır./Saadet, 
kutluluk, baht açıklığı gibi ne varsa birlik sayesinde elde edilir; birlik içinde olanlar 
ölümsüz bir hayat sürerler./Bütün işler birlik sayesinde yapılmıştır; doğru yolda gidenler 
birlik ile amaçlarına ulaştılar. Allah’ın rahmeti birlik içinde olanlaradır… 34

Birikenler rahmete doydular ve bu nimetin de toplanmaktan ileri geldiğini anladılar./ 
Sonra Allah’ın lütuf ve ihsanlarının birlikte olduğunu bilin; çünkü o bütün güçlükleri 
ikilik ve fitneye yerleştirdi./Rahmet topluluk üzerine iner, çünkü Peygamber “topluluk 
rahmettir” buyurdu./(…) Kim bir öndere sadakatle uyup bir olduysa o, Allah’ın huzuruna 
çabucak varır… 35

Âşık Paşa’nın genel düşünce sistematiğine bakıldığında, onun birlik fikrini teorik 
olarak inşa edebilecek müsait bir zemine sahip olduğu görülebilmektedir. O zemin İslâm 
dininin kurucu kavramı olan tevhid kavramıdır. Böylesi bir birlik fikri, cihan devleti 
fikrinin de temellerini oluşturacaktır. Bu çerçevede, Yunan politeizminde olduğu gibi, 
çok tanrıcı bir varlık okumasının insan türünün temel birlikteliğine dair bir perspektif 
gerçekleştirmesinin zorluğuna dair yorumlarla karşılaşmak mümkündür. Öyle ki Yunan-
lıların zihin ve kurumlar açısından şehir devletlerinin sınırlarını aşan bir kapasite ortaya 
koyamamış olmalarını da bu şekilde yorumlayanlar vardır.36 Bununla birlikte pekâlâ 
politeist inancın yaygın olduğu toplumlarda da –örneğin Roma’da Sezar gibi– güçlü 
bir monarkın da toplumsal birlikteliği sağlamasının söz konusu olabileceği şeklindeki 
makul bir itiraz gündeme getirilebilir. Fakat her tarihsel çağın gerçekleştirmek için 
hedeflediği “ideler”in olduğunu, bu anlamda örneğin Yeniçağ’ın özgürlük ve eşitlik 
idelerine karşılık, Ortaçağ’ın idesinin ise “insanlığı dinsel bir ethos altında evrensel 
bir devlet idealinde birleştirmek” olduğu37 varsayıldığında, bu anlamda Âşık Paşa’nın 
birlik fikrini ortaya koyarken dini unsurlardan yararlanmasını, işini kolaylaştırıcı bir 
faktör olarak görebiliriz. 

Yunus Emre’nin çağdaşı olan Âşık Paşa’nın yaşadığı dönemde, bir eğitim müesse-
sesi olarak dergâh ve tekkelerin, sadece tasavvuf öğretilerinin talim edildiği mekânlar 
olmaktan ziyade; toplumsal dayanışmayı sağlayıcı fonksiyonlar icra ettikleri bilin-
mektedir. Bu anlamda, birlik fikrini gündeminin öncelikli maddesi hâline getiren Âşık 
Paşa da sadece tasavvuf pratikleri içerisinde ihtiyaç duyulan bir birlikten söz ediyor 
olmasa gerektir. Toplumsal uzlaşmanın temeline dinin birleştirici gücünü yerleştiren 
Âşık Paşa, birlik fikri üzerinde dururken, elbette birliği sadece bir mürşidin etrafında 
toplanan tasavvufi bir birlikle sınırlandırmamaktadır. Zira düşünürümüz, yaşadığı 

34 Âşık Paşa, Garibnâme I/1, s. 89.
35 Âşık Paşa, Garibnâme I/1, s. 95.
36 William Ebenstein, Siyasi Felsefenin Büyük Düşünürleri, çev. İsmet Özel, İstanbul: Şule Yayınları, 

2009, s. 16.
37 Jürgen v. Kempski, “Siyaset Felsefesi”, s. 479. 
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dönemin sosyo-politiğini hesaba katmaksızın bir düşünce üretiyor olamaz. Zira her 
düşünür çağının çocuğudur.

Nitekim, Mehmet Kaplan “Âşık Paşa ve Birlik Fikri” meselesine dair şu ifadelere 
yer vermektedir: 

Fuad Köprülü’nün Âşık Paşa’nın “vahdet” fikrine sadece tasavvufi bir düşünce gözü ile 
bakması da gerçeğe tamamıyla uymaz. Metin dikkatli olarak incelenirse görülür ki, Âşık 
Paşa, “vahdet” fikrine dini ve tasavvufi mana yanında, politik ve sosyal, hatta pratik bir 
mana vermiştir. Âşık Paşa, eserinin birinci bölümünde insanların başarı, saadet ve hakikate 
“birlik” sayesinde ulaşabileceklerini örnekler vererek ortaya koymuştur. Âşık Paşa’nın 
“vahdet” fikrine vermiş olduğu bu mana, adeta Osmanlı Türklerinin kurmuş oldukları 
“cihan devleti”nin ideolojik ve metafizik temellerini hazırlar. (…) Bu fikrin daha önce 
Mevlânâ, Yunus Emre ve Sultan Veled tarafından da ileri sürülmüş olması, Âşık Paşa’nın 
değerini azaltmaz (...) Âşık Paşa “vahdet” fikrine, dini manasının yanında politik, sosyal, 
hatta pratik bir mana da vermiştir. Kültür tarihi bakımından önemli olan da budur.38

Türk düşüncesinde yaygın olan, ana fikrin hikâyeleştirilerek verilmesi tutumu, Âşık 
Paşa’da da görülmektedir. Âşık Paşa, Garibnâme’nin birlik ana fikrinin işlendiği daha 
ilk sayfalarında, çeşitli metaforlarla meseleyi aydınlatmaya çalışmaktadır. İki gözün 
ayrı ayrı yönlere bakamayacağını, dolayısıyla onların birbirlerinden ayrılamayacağını 
hatırlatan Âşık Paşa, insanın göz ve el gibi organlarının birlikte hareket edişinden;39 
suların aynı hedefe, denize doğru birlikte akışlarına kadar;40 yine kazların bir kılavuz 
eşliğinde topluca hareket edip başarılı göç hareketlerinden;41 çakmak, taş ve kavı/çırayı 
ayrı ayrı değil de, ancak “birlik”te kullanmasıyla ateşi elde eden yolcunun hikâyesine 
kadar pek çok örnek anlatmaktadır.42

Âşık Paşa, birlik fikrini farklı dini grupları ve ulusları içine alacak şekilde geniş-
leterek Mevlânâ’nın mesnevisinde anlattığı “üzüm kavgası hikâyesi”ni anlatmaktadır. 
Buna göre Arap, Acem, Ermeni ve Türk olan dört yolcu tesadüfen birlikte yolculuk 
yaparlar. Birbirlerinin dillerini bilmediklerinden birbirleriyle iletişim kuramayan bu 
dört farklı uyruktaki yolcu, yolda bir akçe bulurlar ve bir şehirde mola verirler. Ka-
rınları acıkmış olan bu dört yolcu, bulmuş oldukları o bir akçeyle bu mola yerinde bir 
şey almak ister ve her biri kendi lisanıyla üzüm almak istediklerini söyler. Sonunda 
bunlar, birbirlerinin sözlerini anlamadıklarından itişip kakışmaya başlarlar. Bunun 
üzerine etraflarına toplanan halk, onlara niçin dövüştüklerini sorar; fakat bunların 
dillerini anlamayan halk, söylenenlerden bir şey anlamaz. Bu arada, bütün bu dilleri 
anlayan bir bilge, araya girer ve parayı alıp onlara üzüm getirir. Bunun üzerine dört 
yolcudan her biri de amacına ulaşmış olur ve aralarında herhangi bir huzursuzluk ve 

38 Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar I, s. 169-170.
39 Âşık Paşa, Garibnâme I/1, s. 97, 99, 101, 103.
40 Âşık Paşa, Garibnâme I/1, s. 109, 111.
41 Âşık Paşa, Garibnâme I/1, s. 115-117.
42 Âşık Paşa, Garibnâme I/1, s. 119-127.
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intikam hissi kalmaz.43 Burada kavgaya sebep olarak onların birbirlerinin dillerini 
zahiren anlamamaları olduğunu belirtmekte olan Âşık Paşa, “bütün yaratılmışların 
yaratanı birdir.” 44 ve “…Yetmiş iki milletin kastettiği, istediği, sevgilisi ve taptığı da 
Allah’tır./Dillerinin farklı olmasından ne çıkar; hâlleri eksik artık da olsa;/hepsi o kapıya 
muhtaçtır; tokuz diyenlerin tamamı orada açtır. /Maksat birdir, bire bağlanmalıdır; bize 
düşen de bir olup fitneden uzak olmaktır…”45 ifadelerini de kullanarak birliğin geniş 
bir idealini ortaya koymaktadır.

Âşık Paşa, birlik fikri çerçevesinde siyasi karakteri daha yoğun bir hikâyeye daha 
yer vermektedir. Buna göre Âşık Paşa, otuz tane oğlu olup her birinin bir bölgede hü-
kümdarlık yaptığı tecrübeli, güngörmüş bir sultanın hikâyesini anlatmaktadır. Şöyle ki 
iyi kötü günler görmüş bu yaşlı sultan, ölüm döşeğinde iken oğullarını yanına çağırtıp 
onlara öğüt vermek amacıyla ertesi gün için otuz ok getirmelerini ister. Ertesi gün otuz 
okla çıkıp gelen otuz oğlun her birerine okları ayrı ayrı kırdıran bu sultan, daha sonraki 
gün tekrar otuz ok alıp gelmelerini ister. Tekrar otuz okla gelen oğullarından otuz oku 
topluca kendisine vermelerini isteyen tecrübeli hükümdar, bunları tek bir ok olacak 
şekilde bir iple sıkı sıkıya bağlayarak her birine kırması için verir. Her bir oğul, toplu 
haldeki bu otuz oku kırmak için çabalar fakat bunu başaramazlar. Böylelikle, her biri 
bir bölgede hükümdar olan oğullarına bu okların birlikte kırılamayacaklarını göstermiş 
olan babaları, oğullarına birlik içinde bulunma öğüdünü etkili bir biçimde vermiş olur.46 

Görüldüğü üzere Âşık Paşa’nın birlikten sadece tasavvufi bir çerçeveyi değil aynı 
zamanda siyasi ve sosyal birliği kastettiği anlaşılmaktadır. Esasında Âşık Paşa’nın 
birlik fikrini işlerken anlattığı hikâyeler, bugün Anadolu kültüründe hâlâ canlılığını 
korumaktadır. Fakat onun anlattığı bu hikâyeleri, aile ve küçük sosyal grupları il-
gilendiren kurgulardan ziyade; bir cihan devleti fikrini işmam eden idealler olarak 
değerlendirmek mümkündür. Nihâyetinde Âşık Paşa, tabiatın pek çok fonksiyonundan 
hikâyelere kadar birçok metaforla birlik (halkın birliği) fikri üzerinde ısrarla durmak-
tadır. Şu hâlde, “Birikenler girdi girtü dirliğe/Ne ki devlet var-ısa birlikdedür. Birlik 
ehli ölmesüz dirlikdedür./İkilik mihnet-durur bellü bilün. Göçün andan birlik evine 
gelün.”47 ifadeleriyle topluma birlik hedefi tayin eden Âşık Paşa’ya göre söz konusu 
birlik nasıl sağlanacaktır? Toplumsal birliği sağlayacak olan bir insansa bu nasıl bir 
yönetici olmalıdır? 

Burada felsefenin bir alt disiplini olarak siyaset felsefesinin, tam da felsefi ni-
teliğinden dolayı kapalı devre bir sistem olmayıp bilakis epistemolojik ve ontolojik 
ilkelerin de devrede olduğu çok boyutlu denklemleri esas aldığını beyan etmemiz 
gerekmektedir. Genel olarak, varlığa ilişkin açıklama modellerinin hepsinin bir insan 

43 Âşık Paşa, Garibnâme I/1, s. 141-145.
44 Âşık Paşa, Garibnâme I/1, s. 147.
45 Âşık Paşa, Garibnâme I/1, s. 149.
46 Âşık Paşa, Garibnâme I/1, s. 129-138.
47 Âşık Paşa, Garibnâme I/1, s. 127.
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doğası anlayışına yaslanmaları söz konusudur. Bu anlamda insan doğasının araştırıl-
masını öncelemeyen hiçbir siyaset teorisi de anlamlı olamayacaktır.48 Âşık Paşa’nın 
siyasete dair düşünceleri, öncelikle onun insanı politik bir varlık olarak konumlan-
dırdığına işaret etmektedir. 

IV. Âşık Paşa’da Politik Bir Varlık Olarak İnsan

Siyaset, felsefenin konusu olduğunda etiğin devreye girmesi kaçınılmazdır. Zira 
siyaset, insanın “başkalarına yönelik eylem”iyle ortaya çıkar ki, ahlâksal eylemden 
söz edilirken de zaten insanın “başkalarına yönelik eylemi” kastediliyor demektir.49 
Âşık Paşa, esasında insanın akıllı, yetkin bir varlık olmasının, onun ötekiyle ilişkisinde 
ortaya çıktığını düşünmektedir. Bu anlamda, insan doğasına ilişkin açıklamalarını 
ahlâki bir çerçevede ortaya koyan Âşık Paşa, bunu tasavvufi kavramlarla gerçekleştir-
mektedir. İnsanın ahlâken en düşük formunun nefs-i emmare formu olduğunu belirten 
Âşık Paşa’ya göre, insanlığın bu en alt derecesinde insanlar, birbirlerinin kurdudur. 
Dolayısıyla nefsin bu formundaki insanlardan öteki berikini, beriki de ötekini parça-
lamak ister, bunlar, gece gündüz birbirlerine karşı diş bilerler. Âşık Paşa’ya göre, bu 
seviyedeki insanların dünyaya yönelik büyük hırsları vardır. Dolayısıyla, hilekâr ve 
ikiyüzlü olan bu tip insanlar, sürekli fitne çıkarmaktadırlar.50 Çok dikkat çekicidir ki 
“İnsan insanın kurdudur.” meşhur önermesinin sahibi olan Hobbes, siyaset felsefesi 
kapsamında zihinlerde aşinalık kazanmış bir isimdir. Hâlbuki 1679 yılında ölmüş olan 
Hobbes’tan yüzyıllarca önce Âşık Paşa, 1330 yılında kaleme aldığı Garibnâme’sinde 
“Sûreti insan veli(fakat) şeytan hulu/Kurda benzer birbirinden korhulu/Ol bunı vü 
bu anı yırtmak diler/Birbirine karşu dün gün diş biler.”51 ifadelerini kullanmaktadır. 
Âşık Paşa, burada görüntüsü insan; fakat huyu şeytana benzeyen insan tipinden, 
daima birbirlerine diş bileyip parçalamak isteyen kurda benzer insan türünden söz 
etmektedir. Böylelikle ahlâki yetkinlik açısından en alt dereceyi temsil eden nefs-i 
emmare formundan bahseden Âşık Paşa, elbette bunun yegâne insan modeli olduğunu 
düşünmemektedir. Bu anlamda o, insan doğasının iyi, kötü ve bunların ortası olmak 
üzere birkaç çeşidinden söz etmektedir.

Garibnâme’nin üçüncü bölümün dokuzuncu kıssasında üç farklı insan modelinden 
söz etmekte olan Âşık Paşa, dünyadaki üç tür insan modelinden birisinin, kötü huylu 
insan modeli olduğuna işaret etmektedir. Bu tiptekiler, içleri dışları zehir ve fitne dolu 
olan insan türü olup yukarıda nefs-i emmare kavramıyla da işaret edilen insan, bu tipteki 
bir insandır. Âşık Paşa’ya göre, bu tip insanın damarlarında doğruluk adına hiçbir şey 

48 William Ebenstein, Siyasi Felsefenin Büyük Düşünürleri, s. 18.
49 Jürgen v. Kempski, “Siyaset Felsefesi”, s. 482. 
50 Âşık Paşa, Garibnâme II/2. s. 591.
51 Âşık Paşa, Garibnâme II/2. s. 591.
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bulunmaz. Dolayısıyla böylesi bir insan, tuz ekmek hakkını hiçe sayıp nankörlük eder 
ve komşuluk hakkına riâyet etmez. Âşık Paşa’ya göre, böylesi insanlara ne kadar iyilik 
edilirse edilsin; karşılığında hep kötülük görülecektir. Yine bunlara ne kadar dostluk 
gösterilirse gösterilsin; karşılığı düşmanlık olacaktır. Öyle ki Âşık Paşa, böylesi birisinin 
düştüğünde, onun elinden tutulduğunda; o bu durumda diken olup insanlara batacaktır. 
Âşık Paşa, bu durumu, üşümüş yılanı ısıtmak için koynuna almaya benzetmektedir 
ki, yılan, canlanıp fırsatını bulunca iyilik sahibini sokacaktır. Nihâyetinde, bu tip in-
sanlar, iyiliğe karşı kötülük yapan insanlardır. Âşık Paşa, ikinci prototip olarak iyilik 
yapana iyilikle, kötülük yapana da kötülükle karşılık veren insandan söz etmektedir. 
Âşık Paşa’ya göre, ellerinden geldiği kadar doğru yolda giden bu tip insanlar, dosta 
dost; düşmana da düşman olup birinci modeldekilerine göre ahlâken daha üstündürler. 
Öyle ki bu tip insanlar, her malın gerçek değerini bilip ona göre satan kimse gibi, her 
insana asıl değerindeki kıymeti vermektedirler. Âşık Paşa, böylesi insanların saygı ve 
değere layık olduklarını belirtmektedir. Bundan sonra, üçüncü bir insan modelinden 
söz eden Âşık Paşa’ya göre, ahlâk piramidinin en tepesinde yer alan bu tarz insanlar, 
iyilikte bulunanlara da; kötülük yapanlara da iyilikle karşılık veren insanlardır. Âşık 
Paşa’ya göre, bu tip insanlar, halkın gerçek yaşayışını, bütün günah, fitne, ne kadar 
çirkin huylar varsa bilmektedirler; fakat buna rağmen insanlara iyilik yapmaktan geri 
durmamaktadırlar. Âşık Paşa, bunların insanları yerip kötülemediğini, güzel ve çirkin 
arasında bir ayrım gözetmediğini, dolayısıyla Güneş’e benzediklerini ve ışıklarıyla 
dünyayı aydınlattıklarını belirtir. Âşık Paşa, kötülüğe karşı da iyilikle karşılık veren 
bu insanların Tanrı’nın seçilmiş kulları olduklarını belirtmektedir.52

İnsan doğasına ilişkin açıklamalarında da görüldüğü üzere, Âşık Paşa, toplumsal 
bir varlık olarak insanın ahlâki yetkinliğinin, ancak toplum içerisinde ortaya çıkabile-
ceğini düşünmektedir. Bu anlamda baskı ve zorla iş yapanın hayvan olduğunu, insanın 
ise söz tutan, emir dinleyip gönül alan bir varlık olduğunu belirten Âşık Paşa’ya göre, 
söz dinlemeyip her işi baskı ile yapan kimse, hayvana benzeyecektir. Böylelikle insanı 
otonom bir varlık olarak kabul eden Âşık Paşa, baskı ve emirle iş yapanın hayvan 
seviyesinde, hatta ondan da aşağıda olduğunu belirtmektedir. Bunun ötesinde, Âşık 
Paşa, baskı ve dayakla bile yola gelmeyenin ise dağ başındaki ottan farksız olduğunu 
belirtmektedir.53 Bu anlamda, Âşık Paşa, İsrailoğullarını eleştirirken54 onların diğer 
insanlarla birlikte siyasal bir düzen inşa edemediklerini düşünmektedir. Bu konuda 
Spinoza farklı düşünmektedir. Modern felsefenin önemli isimlerinden biri olan Spi-
noza, özellikle ahlâk ve siyaset alanındaki görüşleriyle felsefe tarihinde kendisinden 
söz ettiren bir isimdir. Bilindiği üzere, Yahudi kökenli olan Benedict De Spinoza (ö. 
1677), Yahudiliği, Kitab-ı Mukaddes’i referans alarak pek çok felsefi çıkarımlarda 
bulunduğu Tractatus Theologico-Politicus (Teolojik-Politik İnceleme) adlı eserinin 

52 Âşık Paşa, Garibnâme I/1, s. 349-355. 
53 Âşık Paşa, Garibnâme I/1, s. 451.
54 Âşık Paşa, Garibnâme I/1. s. 521-525.
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üçüncü bölümünde, İsrailoğullarının Tanrı tarafından seçilmiş bir millet olmalarının 
sebeplerini tartışır. Burada, hiç kimsenin Tanrı’nın ebedi karar ve buyrukları tarafın-
dan belirlenen tabiat düzeninin dışında bir şey yapamadığının altını çizen Spinoza’ya 
göre Tanrı, İsrailoğullarını zekiliklerinden, bilgeliklerinden veya erdemlerinden dolayı 
seçmiş değildir. Spinoza, İsrailoğullarını Tanrı katında seçkin kılan hususun onların 
başarılı bir sosyal yapılanma gerçekleştirmeleri, toplumsal düzeni yasalara bağlamaları, 
kısacası “yönetimle ilgili sorunları başarıyla yönetmeleri…” şeklinde açıklamaktadır.55 
Âşık Paşa, ise elbetteki Spinoza’dan farklı düşünmektedir. İnsanı hayvandan ayıran 
farkın insanın toplumsal bir düzen inşa etme kapasitesinde ortaya çıkmakta olduğunu 
düşünen Âşık Paşa, bu çerçevede İsrailoğullarını eleştirmektedir. 56 

Âşık Paşa, nihâyetinde insanı politik bir varlık olarak konumlandırmaktadır. 
Nitekim o, insanı ve düşüncesini dünyada meşgul eden beş ana konu olduğunu ve 
bunların ilkinin de yaşanılan ülkedeki idare olduğunu belirtmektedir.57 Âşık Paşa, in-
sanın düşünce ve duygu dünyasını meşgul eden diğer gündem maddeleri olarak komşu, 
eş dostun cenaze, düğün, hastalık ve dertleri gibi meseleler, üretim ve dağıtım gibi 
ekonomik işler, anne baba, eş ve çocukların, yani ailenin ihtiyaçları ve nefsin hırsları 
gibi konuları saymaktadır.58 Âşık Paşa’ya göre, bütün bu sayılanların hiçbirisi, siyasi 
işler kadar insanın gündemini meşgul etmemektedir. Öyle ki Âşık Paşa, ülkedeki 
padişahın adının anılmadığı bir yer ve onun adını anmayan hiç kimsenin olmadığını 
özellikle vurgulamaktadır. Neticede Âşık Paşa’ya göre, padişahın kendisinin yanı sıra, 
ister adaleti isterse zulmü olsun, padişahın icraatları da her zaman halkın gündemin-
de olacaktır. Bu çerçevede, padişahın maiyetindeki beyler, askerler, memurlar veya 
onların da vergi veya ceza bağlamındaki uygulamaları gündeme gelmektedir.59 Peki, 
halkın gündeminin öncelikli maddesi olarak değerlendirdiği hükümdarlık hakkında 
ve hükümdara ilişkin Âşık Paşa neler söylemektedir? 

V. Âşık Paşa’nın Siyaset Düşüncesinde Hükümdarlık ve 
 Hükümdarlığın Şartları

Âşık Paşa, Garibnâme’nin daha dibacesinden başlamak üzere, bütün eser boyunca 
Tanrı, evren ve insan şeklindeki varlık kategorileri başta olmak üzere, her bir unsurun 
bir diğeriyle ahenkli bir ilişki içerisinde olduğu bir varlık şeması ortaya koymaktadır. 
Öyle ki onun evren kurgusunda, gök cisimlerinden bulutlar, rüzgârlar, sular, ateş ve 

55 Spinoza, Teolojik-Politik İnceleme, terc. Musa Kazım Arıcan, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınla-
rı, 2011, s. 71-72.

56 Âşık Paşa, Garibnâme I/1. s. 521-525.
57 Âşık Paşa, Garibnâme I/2, s. 597.
58 Âşık Paşa, Garibnâme I/2, s. 599-605.
59 Âşık Paşa, Garibnâme I/2, s. 597.
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madenlere kadar; yine bitkilerden hayvanlara kadar, her bir varlığın bu kozmos içindeki 
yerleri ayrıntılı olarak tartışılmaktadır. Bu bağlamda Âşık Paşa, “âlemin oğlu” (Çünki 
‘alem oglıdur âdem beyân)60 olarak nitelendirdiği insanın toplumsallığını ele alırken 
de insanlardan kiminin hükümdar, kiminin de onun askeri olduğundan söz ederek 
bu durumu da evrenin düzeninin bir parçası olarak kabul etmektedir.61 Âşık Paşa, bu 
anlamda, ister yüksek tabakadan olsun ister aşağı tabakadan olsun, bütün insanların 
Âdem’in soyundan geldiklerini belirterek bunların kimisinin zengin, kimisinin fakir 
kimisinin de bey olduğunu hatırlatır. Böylelikle o, insanların bazısının rahat içinde; 
bazısının da sıkıntı içerisinde olduğunu, yine insanlardan kimisinin bilgisiz, kimisi-
nin bilgili, kiminin de seçilmiş olduklarını, dolayısıyla onların farklı ahlâki tutum ve 
hayat tarzlarına sahip olduklarına dikkatleri çevirmektedir. Âşık Paşa, nihâyetinde 
her bir insanın farklı farklı arzularının ve hedeflerinin olduğunu, dolayısıyla, insan-
ların toplanıp bir araya gelmelerinin zor olduğunu belirtmektedir. Âşık Paşa’ya göre 
bu insanlar, dini otoritelerin etrafında toplanmazlarsa, birliğe ulaşamayacaklardır ve 
sonsuza kadar ayrı kalacaklardır.62 

Âşık Paşa, toplumsal bir varlık olarak insanın diğerleriyle ilişkilerinde düzeni tesis 
edecek bir otoriteyi gerekli görmektedir. Bu anlamda o, dinin toplumsal entegrasyon-
daki güçlü işlevine zaman zaman dikkat çekerek ahlâki düzenin inşası için manevi 
otoritelerin fonksiyonuna vurgu yapmaktadır. Bunun yanı sıra o, maddi nitelikteki 
sosyo-ekonomik düzenin tesisi için gerekli olan maddi sultanlığı, hükümdarlığı da 
ayrıntılı olarak anlatmaktadır.

Maddi ve Manevi Hükümdarlık

Ortaçağ Batı felsefesinin önemli ismi Aziz Augustinus’un gökyüzü devleti/Tanrı 
devleti ve yeryüzü devleti şeklindeki ayrımının da hatırlattığı gibi, Batı siyaset düşün-
cesinin modern öncesi dönemlerinde maddi iktidar ve manevi iktidar ayrımı yapıla-
gelmiştir. Batı’daki kilise tecrübesi, İslâm siyaset düşüncesinin gündeminde olmayan 
ayrı, özel bir duruma işaret etse de; İslâm siyaset düşüncesi tarihinde de din-devlet 
ilişkileri meselesi etrafında, pek çok tartışmaya rastlamak mümkündür.63 Bu anlamda, 
farklı bir perspektiften de olsa, İslâm siyaset düşüncesinde de maddi iktidar-manevi 
iktidar ayrımlarıyla karşılaşmak mümkündür. Nitekim Âşık Paşa da maddi nitelikteki 
dünyevi iktidarın yanı sıra manevi otoritelerden söz etmektedir. 

60 Âşık Paşa, Garibnâme I/1. s. 271.
61 Âşık Paşa, Garibnâme I/1, s. 23.
62 Âşık Paşa, Garibnâme I/1, s. 103 vd.
63 Bkz. O. Zahid Çifçi, “Batı’da Din-Devlet İlişkilerinde Ortaya Çıkan Dönemler”, İstem, S. 19, 2012 ss. 

195-208; O. Zahid Çifçi, Hüsamettin Erdem, “İslâm Siyaset Tarihinde Din Ve Devlet İlişkisi”, İstem, 
S. 23, 2013, ss. 117-129.
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Yaşadığı dönemin şartlarında, siyasal birliğin tesisinde en önemli enstrümanın din 
olduğunu düşünen Âşık Paşa, “Ol ki devlet duta geldi dünyaya/Kim-durur ol enbiya vü 
evliya”64 ifadeleriyle dünyada gerçek anlamda söz geçirenlerin, “devlet tuta gelenler”in 
ancak peygamberler ve veliler olduğunu belirtmektedir. Bu çerçevede Âşık Paşa, esa-
sında biri maddi, diğer ikisi manevi olmak üzere dünya durdukça devam edecek üç 
tür tahttan, sultanlıktan söz etmektedir. Âşık Paşa, dünyevi hükümdarlığın yanı sıra 
dini hükümler konusunda kılı kırk yarar gibi hassas kararlar veren ve dini tebliğ eden 
alimleri de bir çeşit taht, otorite sahibi olarak görmektedir.65 Yine Âşık Paşa’ya göre, 
gönüllere söz geçiren, insanları ahlâki olarak eğiten veliler de bir yönetime sahiptir.66

 Aşağıda ayrıntılı olarak belirtileceği üzere, maddi diye niteleyebileceğimiz dünyevi 
hükümdarlık, sultanlık için üç temel şart ileri süren Âşık Paşa, bir tür sultanlık olarak 
tavsif ettiği âlim ve veliliğin şartlarını da üçe indirgemektedir. Buna göre Âşık Paşa, 
âlim için ilk olarak, bir soruya bin cevap verebilecek nitelikte yetkin bir ilim; ikinci 
olarak bu ilimle öncelikle kendisinin amel etmesi; üçüncü olarak da âlimin dünyaya 
yönelik bir hırsının olmayıp kanaatkâr olması şeklindeki kriterleri sıralamaktadır. 
Âşık Paşa, bu üç şartı sağlaması durumunda âlimin halk üzerinde tesirinin olabilece-
ğinden söz etmektedir.67 Üçüncü bir sultanlık olan gönüllerin sultanı olan veliler için 
de Âşık Paşa, gönüllerin Allah’ın tahtı olmasından söz ederek Allah’ın onlara üç şey 
bahşettiğini belirtmektedir. Bunlardan birincisi halka tesir edebilecek şekilde tam bir 
sevgi; ikincisi, gönül açıklığı ve kalp temizliği; üçüncüsü de Allah’ın ahlâkı ile ah-
lâklanmak, yani insanlara iyilik edip onları hoşnut etmektir.68 Velilerin dünyada dinin 
direği olduklarını, dolayısıyla hükümdarların onların eşiklerinde köle kesildiklerini 
belirtmekte69 ise de, Baba İlyas’ın torunu olarak Âşık Paşa, veli ve âlimlerin halkın 
ahlâki eğitimine yönelen manevi tahtlar niteliğindeki irşad otoritelerini, maddi dev-

64 Âşık Paşa, Garibnâme I/1, s. 295.
65 Âşık Paşa, Garibnâme II/1, s. 359.
66 Âşık Paşa, Garibnâme II/1, s. 361. Âşık Paşa’nın bu şekilde üç tür hükümdarlıktan söz etmesi Gaz-

zâlî’nin benzer yaklaşımını çağrıştırmaktadır. Gazzâlî, insanlığı doğru bir hayat tarzına sevk edip on-
ları dünya ve ahirette esenliğe ulaştıracak siyaseti dört kısma ayırmaktadır. Gazzâlî’ye göre, dört tür 
siyasetten birincisi ve en üstünü, avam ve havas bütün insanların dış dünyalarına ve iç dünyalarına 
hükmeden, insanları sevk ve idare edebilen peygamberlerin siyasetidir, sevk ve idaresidir. Gazzâlî, 
ikinci tür siyaset olarak, dünyevi bir iktidardan söz etmektedir. Ona göre bu tarz siyaset, halife, me-
lik ve sultanların siyasetidir ki bunlar, her sınıf insana hükmedebilseler de, insanların iç dünyalarına 
tesir edemeyip sadece onların dış dünyalarına söz geçirebilmektedirler. Gazzâlî, üçüncü tür siyaset 
olarak peygamberlerin varisi olarak nitelendirdiği âlimlerin siyasetinden söz etmektedir. Gazzâlî’ye 
göre âlimler, hiçbir sınıfın zahiri işlerine karışıp onları zorlayamazlar. Dolayısıyla bunlar, ancak aydın 
bir tabakanın iç dünyalarına hitap edebildikleri için, insanların geneli bunlardan istifade edemezler. 
Gazzâlî, dördüncü bir siyaset türü olarak vaizlerin siyasetinden söz etmektedir ki bunların da ancak 
sıradan insanların iç dünyalarına hitap edebildiklerini belirtmektedir. (Bkz. Gazzâlî, İhyau ‘Ulumi’d-
din, ter. Ahmed Serdaroğlu, İstanbul: Bedir Yayınevi, 1975, c. I. s. 40-41.) 

67 Âşık Paşa, Garibnâme I/1, s. 365-367.
68 Âşık Paşa, Garibnâme I/1, s. 367-371.
69 Âşık Paşa, Garibnâme II/1, s. 389.
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let yönetiminden ayrı değerlendirmektedir. Bu çerçevede, aşağıda görüleceği üzere 
maddi sultanlık, hükümdarlık için somut, maddi şartlar ileri süren Âşık Paşa’nın âlim 
ve veliler için tamamen ahlâki-manevi şartlara yoğunlaştığı görülmektedir. Öyle ki, 
Âşık Paşa, dini ve ahlâki otoritelerin niteliklerini zikrederken, dünyevi hırstan uzak 
durmaları üzerine özellikle vurgu yapmaktadır. Böylelikle, onun bu alandan maddi 
saltanata yönelebilecek bir istismar alanı bırakmak istemediğini söylemek mümkün-
dür. Esasında, Âşık Paşa’nın veli ve alimlerin otoritelerini sultanlık ve tahtlık olarak 
tavsif etmesi, mecazi anlamdadır. Ona göre, kelimenin hakiki anlamıyla sultan, devlet 
başkanı; taht ise bu sultanın dünyevi otoritesidir. 

Hükümdarlık ve Hükümdarlığın Şartları

Âşık Paşa, “Saltanat şoldur kim ol devlet-durur/Devlet oldur kim adı kudret-
durur”70 ifadelerini kullanarak, saltanat diye devlete denildiğini; devletin adının da güç 
ve kuvvet olduğunu belirtmektedir. İnsanın ölüp işlerinin ise devam ettiğini hatırlatan 
Âşık Paşa, sultanlar geçici de olsa, saltanatın kıyamete kadar devam eden, dünyanın 
düzeninin bir parçası olduğunu belirtir. Böylesi bir düzeni Tanrı’nın koymuş oldu-
ğunu hatırlatan Âşık Paşa, saltanatın kolunun kanadının Tanrı’nın kudreti olduğunu 
belirtmektedir.71 Sultanın ölümlü, saltanatın ise devamlı olduğunu belirtse de esasında, 
Âşık Paşa’nın saltanat ve tahtla kast ettiği, devlet şeklindeki yapıdan ziyade onun 
temsilcisi olarak sultandan başka bir şey değildir. Bu anlamda Âşık Paşa’nın düşünce 
sisteminde devlet fikri, hükümdarlıktan ayrı tüzel bir varlık olarak görünmemekte-
dir. Esasında, devletin bir tüzel kurum olarak ortaya çıkması, modern bir olgu olsa 
gerektir. Zira modern devlet fikrinin geliştiği XVI. yüzyıl İtalya’sında bile devlet ile 
hükümdar ve onun kendisi için inşa ettiği “makina”, aygıt kastedilmektedir.72 Dolayı-
sıyla, Âşık Paşa’nın zihnindeki devlet tasavvuru, elbette ki modern devlet kavramının 
işaret ettiği bileşenlere sahip değildir. Nihâyetinde, modern devlet, insanlığın hiçbir 
döneminde günümüzdeki kadar karmaşık bir yapıya sahip olmamıştır.73 Bu anlamda, 
Âşık Paşa’nın yaşadığı dönemdeki devlet mekanizmasının, günümüz modern toplum-
larında siyaset olgusunu anlamak için başvurulan sivil toplum-devlet karşıtlığıyla74 
izah edilmesi düşünülmemelidir. Nitekim Kempski’nin de ifade ettiği üzere, siyaset 
felsefesi açısından en büyük tehlikelerden birisi, tarihin belirli döneminde geçerli 
olan bir yönetim ve devlet biçimini esas alarak genel geçer yargılar ortaya koymaktır. 
Kempski, böylesi bir tutum sergilemenin siyaset felsefesini bir ideolojiye indirgemek 

70 Âşık Paşa, Garibnâme II/2, s. 851.
71 Âşık Paşa, Garibnâme II/2, s. 851.
72 William Ebenstein, Siyasi Felsefenin Büyük Düşünürleri, s. 19.
73 Jürgen v. Kempski, “Siyaset Felsefesi”, s. 486, 502. 
74 Jürgen v. Kempski, “Siyaset Felsefesi”, s. 476. 
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anlamına geleceğini belirtmektedir.75 Nihâyetinde devletle sultanı özdeşleştiren Âşık 
Paşa, aşağıda görüleceği üzere, sultanlıkla ilgili şartları, öncelikle somut ve rasyonel 
şartlar olarak belirlemektedir.

Bir siyaset felsefesini mümkün kılan hususun, öncelikle yönetim modellerinin 
meşrulaştırılmasıyla ilgili argümanlarda ortaya çıktığı görülmektedir.76 Bu anlamda, 
bir siyaset felsefesi için en temel soru, yöneten ve yönetilen ilişkisinin hangi zeminde 
temellendirileceği, bir başka ifadeyle yönetme hakkının kaynağı nedir sorusudur. Böy-
lelikle, siyasal meşruiyetin kaynağına dair sorgulamalar, siyaset teorilerinin en başta 
gündemlerine aldıkları mesele olmaktadır. Dolayısıyla, Âşık Paşa’nın hükümdarlığa 
ilişkin düşüncelerini ele alırken öncelikle onun siyasal meşruiyetle ilgili yaklaşımlarına 
bakmamız gerekmektedir.

 Yusuf Has Hacib’in Türk düşüncesi açısından şaheser niteliğindeki Kutadgu Bilig 
adlı siyasetnamesinde de görüleceği üzere, hükümdarın siyasal meşruiyetinin kaynağı 
olarak Tanrı’dan söz edilmesi, Türk devlet geleneğinde yerleşik bir tutumdur. Bu durum, 
otoritenin tesisi ve muhafazası açısından önemli görülmüştür.77 Bu bağlamda, dünyada 
bütün insanlara eşit olarak verilen ve insanlar arasında alınıp satılamayan, bir anlamda 
ortak mülk olan ancak yedi şey olduğunu belirten Âşık Paşa, bunları, nefes, güneş, 
suret/yüz/form, düşünce, rüya, isimleri kullanmak ve Tanrı’yı sahiplenme duygusu 
şeklinde daha çok soyut şeyler olarak sıralamaktadır.78 Bunların dışında, eşitsizliği 
doğal bir durum olarak kabul eden Âşık Paşa, her bir varlığın farklı işlerinin olduğu-
nu hatırlatmaktadır. İnsanların hepsinin bir iş yaptığını; fakat insanlardan kimisinin 
hükümdar; kimisinin de bekçi olduğunu,79 bu anlamda dünyadaki işlerin Allah’ın bir 
düzeni olduğunu belirten Âşık Paşa: “Büyük küçük hepsi emrindedir; onun dünyadaki 
işlerine bir bak./Kimisi zengin, kimisi fakir, kimisi bey kimisi de köledir.”80 ifadelerini 
kullanmaktadır. Böylelikle Âşık Paşa, insanlardan kiminin hükümdar kiminin de onun 
askeri olmasını, Tanrı’nın evrende yürürlüğe koyduğu düzeninin bir parçası olarak 
kabul etmektedir.81 Nihâyetinde, Âşık Paşa, âlemlerin sahibi olan Allah’a kul olmakla 
bütün alemde hükmünü yürütmek arasında bir bağlantı olduğuna işaret etmekte82 ve 
siyasal meşruiyetin temeline Tanrı’yı koymaktadır. Sultanın meşruiyeti bağlamında, 
Kur’an’a referanslarda da bulunan Âşık Paşa, bu çerçevede “Allah’a ve peygamberine 
ve sizden iş başında olanlara uyunuz.”83 âyetini zikretmektedir. Dolayısıyla o, emir 

75 Jürgen v. Kempski, “Siyaset Felsefesi”, s. 478. 
76 Ahmet Cevizci, Paradigma Felsefe Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yayıncılık, 2005, s. 1497. 
77 Gökhan Yılmaz, “Kutadgu Bilig’de Devlet Fikri”, Kutadgubilig Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, 

S. 9, Mart, 2006, s. 76.
78 Âşık Paşa, Garibnâme I/2, s.1013-1037. 
79 Âşık Paşa, Garibnâme II/2, s.579.
80 Âşık Paşa, Garibnâme I/2, s. 785.
81 Âşık Paşa, Garibnâme I/1, s. 23.
82 Âşık Paşa, Garibnâme I/1, s. 43.
83 en-Nisa, 4/59.
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sahibi kimselere isyan edilmeyip itaat edilmesi gerektiğini özellikle vurgulamaktadır. 
Zira o, böylesi bir saltanatın Tanrı’nın gölgesi olduğunu belirtmektedir. 84

Allah’ın her bir şeyi düzene koyduğunu belirtmekte olan Âşık Paşa’ya göre kimi 
insan, âlim olup kitap yazarken yine kimi insan da alplık sayesinde şöhrete kavuşup 
düşmanından kâm alıp amacına ulaşırken; kimi de ülkeleri ele geçirip tahta oturacaktır.85 
Siyasal meşruiyetin kaynağı olarak Tanrı’dan söz ederek, bu anlamda yöneten ve yö-
netilen arasındaki eşitsizliği doğal karşılayacak olan Âşık Paşa’nın güçlü bir sultandan 
söz etmesini beklemek gerekir. İktidarı kelimenin hakiki anlamıyla güç şeklinde anla-
yan, bu anlamda, saltanatın güce sahip bir sultandan başka bir şey olmadığını düşünen 
Âşık Paşa’nın gerçekten de güçlü bir sultandan söz ettiği görülmektedir. Âşık Paşa, 
saltanatın, devlet otoritesinin şehir ve ülkelerin emrine boyun eğdiği güzel bir nimet 
olduğunu belirtmektedir. Öyle ki saltanat sahibi olan kimse, elini hangi işe atarsa atsın 
erişir; ona hiçbir kimse engel olamaz. Hatta o elini daha uzatmadan otoritesi, bütün 
ülkelere ulaşır, yine sözleri de her tarafa duyulur. Âşık Paşa’ya göre, sultanın gözleri 
bakmasa da her an görmekte; onun sözleri söylenmeden her tarafa duyulmakta; kendisi 
yapmadan işleri yapılmaktadır. Dolayısıyla, sultanın işleri düzenli bir şekilde işlemekte 
ve onun emrine girmek için herkes ortaya atılmaktadır. Âşık Paşa, nihâyetinde, halka 
zor gelen şeylerin hepsinin onun için kolay olduğundan, insanların ona sultan dediğini 
belirtmektedir.86 Görüldüğü üzere, güçlü bir sultandan söz etmekte olan Âşık Paşa, 
sultanın gücünü bütün bir dünyaya yaymak düşüncesindedir. 

Âşık Paşa, Garibnâme’de Tanrı-evren ilişkisinden bahsederken, metafor olarak 
zikretse de ideal bir padişah portresi çizmektedir ki burada idealize edilen padişah 
çok güçlü bir padişahtır. Çizilen söz konusu ideal bir padişah portresinde, padişahın 
dünyada her yerde emri geçen bir padişah olduğu, halkını adalet ve ihsanıyla donatıp 
onlara hizmet edip yeryüzünde adının duyulduğu, böylesi bir padişahın tebaası olan 
halkın da o ne buyurursa hemen yerine getirdiği görülmektedir. Âşık Paşa’nın ideal 
padişah tasvirinde, yanında emirlerini dinleyen beylerin olduğu, hükmü güçlü, ömrü 
uzun, malı çok, aklı olgun, gönlü açık ve karnı tok bir padişahın niteliklerinin zikre-
dildiği görülmektedir.87 Garibnâme’de dünyevi bir iktidara sahip olan hükümdarın 
niteliklerini ayrıntılı olarak ortaya koymakta olan Âşık Paşa, bütün dünyanın emrine 
mahkûm olduğu, buyruğu bütün dünyada geçerli olan bir sultandan bahsetmektedir. 
Böylesi bir sultanın güç yetiremediği bir şey yoktur. Böylesi bir sultan, isterse bütün 
dünyada adaletle hükmedip bütün insanları nimete doyurabilirken; isterse de haksız-
lıkla, zulümle bütün dünyayı yıkabilme potansiyeline sahiptir.88 Görüldüğü üzere, 
Âşık Paşa, kendi döneminin temel ihtiyacı olan güçlü bir monarşiye işaret etmektedir. 

84 Âşık Paşa, Garibnâme II/2, s. 849.
85 Âşık Paşa, Garibnâme II/2, s. 929.
86 Âşık Paşa, Garibnâme II/2, s. 655.
87 Âşık Paşa, Garibnâme I/1, s. 319.
88 Âşık Paşa, Garibnâme II/1, s. 359.
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Bu çerçevede o, hükümdarda bulunması gereken şartları şu şekilde tespit etmektedir:
Sultanuñ evvel gerek aslı ola/Andan ikinçi bütün ‘aklı ola
Aslı olmazsa aña kim tapısar/‘Aklı olmazsa ili kim yapısar
Hem üçinçi devleti muhkem ola/Kim halâyık kamusı mahkûm ola
Devleti olmazsa hôd sultân degül/Hîç kimesne hükmini kılmaz kabûl
Çün ola aslı vü ‘aklı devleti/Yir yüzini duta anuñ heybeti
Andan ol sultânlıga lâyık ola/Pâdişâhlıgı anuñ bayık ola
 Böyle olmazsa bir addur dadı yok/Bu za‘îf mazlûmlara feryâdı yok… 89

Âşık Paşa, esasında tahta oturmanın kolay olmadığını, oturan herkesin de hük-
münün geçerli olmadığını belirtmektedir. Ona göre, tahta oturmanın üç şart vardır. 
Bu üç şarttan birine sahip olmayan kimse, tahta ve memlekete sahip değildir. Bunlar: 
“asalet”, “akıl” ve “kudret” şeklinde sıralanmaktadır:

1. Asalet

Âşık Paşa, padişah olacak kimsenin öncelikle “asalet”inin olması gerektiğini 
özellikle belirtmektedir. Zira Âşık Paşa’ya göre, aslı nesli belli olmayan kimseye, 
kimse bel bağlamaz, dolayısıyla, böylesi bir geleneğe sahip olmayan birisi, bir otorite 
tesis edemez.90 Görüldüğü üzere Âşık Paşa, hükümdar için en öncelikli şart olarak 
asalet şartından söz ederken, birlik fikri ve toplumsal düzenin inşası çerçevesi içinde 
bir kuraldan hareket etmektedir. Dolayısıyla o, asalet şartını rasyonel bir çerçevede 
şekillenmiş bir şart olarak ortaya koymaktadır. Esasında Türk devlet geleneğinde 
köken miti, siyasal iktidarın kendisinin değil; onu muhafaza edebilmenin meşruiyet 
gerekçelerinden birisi olma işlevine sahiptir. Devletin devamlılığı açısından soya 
çok büyük değer atfedilmiştir.91 Bu çerçevede, dünyada kabul görmüş bir sülalenin, 
babasının adını yerde koymayıp devam ettireceğini belirten92 Âşık Paşa, asaletten 
söz ederken bir köken ismi vermemektedir. Osmanlı’nın kuruluş aşamasına şahitlik 
etmiş birisi olarak Âşık Paşa, bu anlamda örneğin Oğuzlardan söz etmemektedir. 
Nihâyetinde Âşık Paşa, asalet olgusunun, otoritenin tesisindeki çok işlevsel etkisinin 
farkındadır. Bununla birlikte, otoritenin tesisi ve muhafazası açısından sadece asaletin 
yeterli olmadığını düşünen Âşık Paşa, hemen akabinde akıl şartını ileri sürmektedir.

2. Akıl

Âşık Paşa, maddi iktidar için yönetici de bulunması gereken ikinci şart olarak 

89 Âşık Paşa, Garibnâme I/1, s. 363-365.
90 Âşık Paşa, Garibnâme I/1, s. 363.
91 Gökhan Yılmaz, “Siyasî İktidarın Meşrûiyet Gerekçelerinden Biri Olarak Köken Miti ve Efsanevi 

Soylar”, Kutadgubilig Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, S. 10, Ekim 2006, s. 80, 91.
92 Âşık Paşa, Garibnâme I/1, s. 493.
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akıllı olmak gerektiğini belirtmektedir. Zira, ona göre, aklı olmayan bir sultanın ülkesi 
mamur olamaz.93 Garibnâme’nin onuncu bölümünün ikinci kıssasında insanlara ve-
rilmiş on kıymetli nesneden bahseden Âşık Paşa, bunları ülkede gerçek sultanın kim 
olduğunun ortaya çıkması için anlattığını belirtmektedir.94 Âşık Paşa’ya göre, buradaki 
on tane nimetten birincisi akıldır. 

İnsan için en kıymetli nesnenin, insanları doğru yola sevk eden başlardaki akıl 
olduğunu belirten Âşık Paşa, insanlar arasında hakiki insanın, aklını kullanan insan 
olduğunu ve böyle bir kimsenin halkı gerçekten adam edeceğini belirtmektedir. O, 
aklını kullanmayanın hayvan tabiatlı olduğunu vurguladıktan sonra, insanoğlunun 
Hakk’ı akılla bildiğini ve insanı insan yapanın akıl olduğuna dikkat çekmektedir.95 Âşık 
Paşa’ya göre yasaklardan kaçınmayan, iyiyi kötüyü seçemeyen ve zararlı şeylerden 
kaçınmayı sağlayamayan, yani erdemi ortaya çıkaramayan akıl, atıl kalmış demektir. 
Böylelikle aklın erdemden sapmaması gerektiğine de işaret eder. 

Âşık Paşa’nın sultanda bulunması gereken üç temel niteliği birbirleriyle bir örün-
tü oluşturacak şekilde sıraladığı görülmektedir. Nitekim, atıl olmaması gerektiğini 
özellikle belirttiği aklı sultanda bulunması gereken ikinci şart olarak belirleyen Âşık 
Paşa’nın güç şartını ileri sürdüğünü görmekteyiz. Bu anlamda Âşık Paşa, gücü ortaya 
çıkartacak stratejik bir akıldan söz ediyor olsa gerektir.

3. Kudret

Yukarıda güçlü bir monarşiden söz ettiğini belirttiğimiz Âşık Paşa, bir hüküm-
darda bulunması gereken üçüncü şart olarak kudretten, güçlü bir devlet teşkilatını 
ortaya çıkaran dirâyet ve otoriteden bahsetmektedir. Zira, ona göre devlet ve dirâyeti 
olmayan kimse, tebaaya söz geçiremeyecektir. Bu anlamda, güç demek olan otoriteye 
sahip olmayan bir sultan, mazlumların elinden tutamayacak, dolayısıyla, sultanlığı boş 
bir sözden ibaret olacaktır.96 Bu çerçevede adaletin tesisi için gücü gerekli gören Âşık 
Paşa, memlekette ancak emniyet ve güvenin olması durumunda, herkes için sevinç, neşe 
ve huzurun söz konusu olabileceğine işaret etmektedir. Öyle ki halk adalete güvendi-
ğinde ve haksızlığa yer verilmediğinde zengin fakir herkes kaygıdan uzak olacaktır.97

Hükümdarlık için böylesine somut şartlar ileri süren Âşık Paşa, görüldüğü üzere, 
bir sultanın güçlü olması gerektiğini özellikle vurgulamaktadır ki bu anlamda o, sul-
tanlığın elden çıkmasının da çok dramatik olacağını hatırlatmaktadır. Bu çerçevede, 
Garibnâme’nin altıncı bölümünün yedinci kıssasında dünyada insanın başına gele-
bilecek, ölümden daha beter olan cefa ve dertler altı kısma ayrılmaktadır. Âşık Paşa, 

93 Âşık Paşa, Garibnâme I/1, s. 363.
94 Âşık Paşa, Garibnâme II/2, s. 655.
95 Âşık Paşa, Garibnâme II/2, s. 647.
96 Âşık Paşa, Garibnâme I/1, s. 363.
97 Âşık Paşa, Garibnâme II/2, s. 663.
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çocuk yaşta yetim ve öksüz kalmak, genç yaşta ölmek, ihtiyarlıkta itibardan düşmek, 
gurbette yalnız kalmak, sevgiliden, dosttan ayrılmak şeklinde sıraladığı ve ölümden 
daha büyük diye nitelendirdiği felaketler arasında, beylikten düşmeyi de altı büyük 
trajediden birisi olarak kabul etmektedir. Öyle ki Âşık Paşa, bey olanın beylikten uzak-
laştırılıp emri altındakilere hizmet etmesini, ölümden daha beter bir durum olarak tasvir 
etmektedir. Ona göre, bu durumdaki beyin sözünü kimse dinlemez ve halk, ondan yüz 
çevirir. Bütün dost görünenler, düşman olur ve hayatın bütün zevkleri acıya dönüşür. 
Böylelikle, mâzul bir beyin sürdüğü saltanat, büsbütün unutulur, beylik zamanındaki 
yaptıklarının hepsi yıkılıp yere geçer ve artık beyliğini kaybetmiş olan kimse, insan-
lardan değer görmez. Makam ve mevkiden ayrılmanın hayatta iken bin defa ölmek 
olduğunu belirten Âşık Paşa, makam ve mevkiden düşenin her gün öleceğini belirtir 
ve bunun normal ölümden daha beter olduğuna dikkat çeker.98 

Âşık Paşa, Garibnâme’nin onuncu bölümünde, on kıymetli nesneyi ele alırken 
akıl, erdem ve bilgiden sonra kuvvetten söz etmektedir. O, burada düşmanla karşılaşıp 
askerlerini kırıp geçen cismani bir kuvvetten bahsederken, bu konuda meşhur pehli-
van Rüstem gibi kuvvetli olmaktan söz eder. Ancak, şu da var ki Âşık Paşa, burada 
kuvvetin korkuyla, Allah korkusuyla dengelenmesi, kontrol edilmesi gerektiğini de 
özellikle hatırlatmaktadır. İnsanda kuvvetin olması güzel bir şeydir; fakat bu, korkusuz 
bir kuvvet olmamalıdır. Âşık Paşa’ya göre, ancak Allah, korkusunun eşlik ettiği bir 
kuvvet erdemsizliği ortadan kaldıracaktır. Aksi takdirde, eğer korku, kuvvete eşlik 
etmezse, o devlete noksanlık, bozukluk ve bahtsızlık çabucak geliverecektir. Ayrıca, 
Allah korkusunun erdemi ortaya çıkarmasından da söz edilmektedir.99 Kuvvet korku, 
dolayısıyla adaletle dengelenmeli, kontrol edilmelidir. Bu durum sultanın yetkileri-
nin de sınırlandırılması anlamına gelmektedir. Peki devletle özdeşleşen hükümdarın 
yetkileri nasıl sınırlandırılacaktır?

Tasavvufi düşüncenin epistemoloji anlayışı çerçevesinde gönlün, kalbin hakikatle 
ilişkisinden söz eden100 Âşık Paşa’nın, örneğin, hükümdarlık ve hükümdarlığın şartları 
gibi siyaset kapsamına giren meselelerle ilgili ortaya koyduğu argümanlara bakıldığın-
da, onun daha rasyonel ve gerçekçi bir temellendirmeye başvurduğu görülmektedir. 
Böylelikle, devlet başkanının asaleti, aklı ve kudreti olması durumunda heybetinin 
dünyayı tutacağını belirtmekte101 olan Âşık Paşa’nın bu tutumunda ailesinin, dedesi 
Baba İlyas geleneğinin yaşadığı siyasi tecrübenin etkisi olsa gerektir. Peki, böylesine 
güçlü bir sultandan söz eden Âşık Paşa, güç ahlâk ilişkisini nasıl belirlemektedir?

98 Âşık Paşa, Garibnâme I/1, s. 795-796.
99 Âşık Paşa, Garibnâme II/2, s. 651, 653.
100 Âşık Paşa, Garibnâme I/2, s. 977, 979, 987.
101 Âşık Paşa, Garibnâme I/1, s. 363-365.
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VI. Âşık Paşa’nın Siyaset Düşüncesinde Güçlü Bir Monarşinin 
 Denetim Aracı Olarak Ahlâk ve Akıl

Âşık Paşa’nın düşünce sistematiğine bakıldığında onun olgular dünyasıyla değer-
ler dünyası arasında bir irtibat kurmaya çalıştığı görülebilir. Onun, olgular dünyasıyla 
ilgili analizlerinde, maddi unsurların hiçbirini göz ardı etmemesi dikkat çekicidir. Bu 
çerçevede o, örneğin bir bitkiye ulaşmak için altı unsurun yerine getirilmesi gerektiğini 
belirtmektedir: Çiftçi, tohum, toprak, su, güneş ve Allah’ın emri. 102 Âşık Paşa, “… işte 
dünyayı ayakta tutan ve dünyada yaşayanların hayatını devam ettiren bunlardır…” 103 
ifadelerini kullanmaktadır ki, onun, ilk beş maddi unsurdan sonra, ancak, manevi bir 
unsura yer verdiği görülmektedir. Bir başka örnekte, Âşık Paşa, geminin denizde yol 
alabilmesi için, deniz, gemi, yelken, lenger, yel, kaptan gibi maddi unsurların karşı-
lanması gerektiğini ayrıntılarıyla anlatmaktadır.104 Yine o, değirmenin buğdayı öğütüp 
un yapması için gerekli olan mekanizmanın maddi unsurlarını ayrıntılı olarak ortaya 
koymakta ve bu maddi olguyu, ahlâki meselelere metafor kılmaktadır. Bu çerçevede, 
âlemi değirmene; insanı da bu değirmende öğütülen buğdaya benzetmekte105 olan 
Âşık Paşa, bütün bir eser boyunca, değerler dünyasına ilişkin açıklamalarını, olgular 
dünyasından örneklerle temellendirmektedir. 

Âşık Paşa’nın siyaset düşüncesinde de “olan-olması gereken” dengesini hesaba 
kattığı görülmektedir ki, siyaset felsefesi tam da “olan”ı “olması gereken”e doğru 
uzatmada ortaya çıkacaktır.106 Bu anlamda, hükümdarda bulunması gereken şartları be-
lirlerken, tamamıyla somut-rasyonel bir tutum sergileyen Âşık Paşa’nın, olması gerekeni 
de ihmal etmediği görülmektedir. Bu çerçevede o, öncelikle beyliğin insan için büyük 
bir nimet olduğunu, özellikle de bu beyliğin Tanrı tarafından verilmişse, daha büyük 
bir nimet oluşunu hatırlatmaktadır. Âşık Paşa’ya göre, beyin kısmeti sürekli açık olur 
ve hükmü de geçerli olur, dolayısıyla da devir ve zaman, ona yüzünü döner. Böylelikle, 
bey, her işi yapmaya güç yetirir. Öyle ki bey, hiçbir sıkıntıya düşmeden, onun bütün 
işleri yapılır. O, ne söylerse, ne emrederse; sabırla yerine getirilir. Yine bey, önceden 
bilinmezken, herkesle ve her sınıftan insanla tanışır; halk, hür iken, onun yanında köle 
kesilir. Âşık Paşa, nihâyetinde, böylesi bir beyliğin dünya ehline güzel göründüğünü; 
fakat tevazu olmazsa bu beyliğin anlamsız olacağını vurgulamaktadır.107 Dünyadaki 
düzenin, intizamın saltanatla sağlandığına işaret eden108 Âşık Paşa, bu çerçevede, tahtı 

102 Âşık Paşa, Garibnâme I/2, s. 755-759.
103 Âşık Paşa, Garibnâme I/2, s. 767.
104 Âşık Paşa, Garibnâme II/1, s. 283 vd.
105 Âşık Paşa, Garibnâme II/1, s. 407 vd.
106 Jürgen v. Kempski, “Siyaset Felsefesi”, s. 502. 
107 Âşık Paşa, Garibnâme II/2, s. 669.
108 Âşık Paşa, Garibnâme II/2, s. 675.
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süsleyenin sultan olduğunu, padişahsız ülkenin yas içinde olduğunu belirtmektedir.109 
Bununla birlikte, o, dünyayı imar edenin insan olduğuna da dikkat çekmektedir. Âşık 
Paşa’ya göre, imaret ve bakım olmayan yerlerde, hiç kimse, eğleşip rahat edemez. 

Nitekim, tabiatta insanların ve hayvanların bulunmadığı yerler, ölü gövdeye benze-
mektedir. Nihâyetinde Âşık Paşa, ülkeleri ayakta tutanın halk olduğunu, zira, halkın 
hem düzeni hem de devleti yaşatıp devam ettirdiğini belirtir. Tebaası olmayan ülkenin 
ölmüş olduğunu belirten Âşık Paşa, halkın gitmesi durumunda, o mülkün yıkılıp gide-
ceğini belirtir.110 Bu çerçevede, yüksek mevki sahiplerine tevazuunun çok yakıştığını 
belirten Âşık Paşa, beyin tam alçakgönüllü olması durumunda, bütün gönüllerde taht 
kurabileceğine dikkat çekmektedir. Zira ona göre, ulu nitelemesi, hangi mevkide ol-
duğuna bakmaksızın; bütün insanlara karşı merhametli ve alçak gönüllü olan kişi için 
kullanılmaktadır. Kaldı ki Âşık Paşa’ya göre, kibir ve büyüklenme, yüksek makamla 
birleşince, pek çok zavallının bağrından kan akmaktadır.111

Hükümdarlığın olmazsa olmazlarından saydığı aklın ve kuvvetin iki güzel şey 
olduğunu; fakat bunların Allah korkusu ile kontrol edilmesi gerektiğinden söz eden 
Âşık Paşa, saltanat sahibi sultanın kamu gücüne sahip olduğunu, böylelikle ulaşılmadık 
yerlere ulaşıp hükmünü geçirdiğini, öyle ki gözlerin görmediği en gizli yerleri bile 
gördüğünü hatırlatır. Bununla birlikte, Âşık Paşa’ya göre böylesi bir sultan, isterse 
adaletle her tarafı bayındır ve refaha ulaştırarak halka faydalı olur isterse de zulüm-
le ülkeleri harap ederek halkı canından ve malından bezdirir.112 Âşık Paşa’ya göre, 
hiddetli, avam ve havassın, bütün kamunun kendisinden korktuğu, öfkesinden her an 
kibir ve kin saçan, çabuk kızıp öfkelenen, araştırıp sormadan halkı kırıp geçiren bir 
sultan, hükümdar Tanrı tarafından sevilmeyecektir. Dolayısıyla, böylesi bir sultanın 
ömrü az ve hakimiyeti de devamlı olmayacaktır.113

Tanrı emrinin kol kanat gerdiği otoritenin, saltanatın hoş bir nimet olduğunu 
belirten Âşık Paşa, nihâyetinde, bu saltanatın merhametle yoldaş olması gerektiğini 
vurgulamaktadır. Âşık Paşa, merhametle bütünleşmiş bir saltanattan hiç kimsenin 
şikâyetinin olmayacağına dikkat çekmektedir. Ona göre, bunun aksi olursa, yani, sal-
tanat, merhametle yoldaşlık yapmazsa, bu takdirde zalim olur, tadı da zehirden daha 
acı olur. Nihâyetinde, rahmet ve şefkatin yoldaş olmadığı bir saltanattan, ister aşağı 
tabakadan; isterse de yüksek sınıftan olsun, bütün insanlar, şikâyetçi olacaklardır. 
Böylelikle, saltanatın merhametle iş yapması gerektiğini belirten Âşık Paşa, şefkatle iş 
gören padişahın, hep hayır ve iyilik düşüneceğini, dolayısıyla da pozitif bir gündeme 
sahip olacağına dikkat çekmektedir. Âşık Paşa’ya göre, eğer hükümdar, yumuşak ve 
merhametli olmazsa zayıfların, güçsüzlerin ve gariplerin halini bilemeyecektir. Bura-

109 Âşık Paşa, Garibnâme I/1, s. 357.
110 Âşık Paşa, Garibnâme I/2, s. 963.
111 Âşık Paşa, Garibnâme II/2, s. 669.
112 Âşık Paşa, Garibnâme II/2, s. 851.
113 Âşık Paşa, Garibnâme II/2, s. 689, 691.
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da, Âşık Paşa, “Sen Allah’tan bir esirgeme sayesinde onlara yumuşak davrandın”114 
âyetini zikrederek, saltanatın acımasız olması durumunda, ondan fayda gelmeyeceğini 
ve Allah’ın hoşnutluğunu kazanamayacağını belirtir.115

Âşık Paşa, “Geçimin yarısı insanları iyi idare etmektir.” (el-mudârâtü nısfu’l-ma-
işeti) sözünü naklederek116 halka rağmen güçlü bir sultanın anlamsız olacağına işaret 
etmektedir. Bu çerçevede Âşık Paşa, insan için Allah en başta olmak üzere peygamber, 
dört mezhep imamları, veliler, âlimler, mürşid, derviş dostlar, anne-baba, usta şeklinde 
sıraladığı dostların sonuncusu olarak daima haktan ayrılmayan adaletli bir padişahtan 
söz etmektedir. Âşık Paşa, kendisine Hak’tan, Tanrı’dan adalet ve doğruluk verilmiş 
olan böylesi adil bir sultanın eşiğinde herkesin muradına kavuşacağını belirtmektedir. 
Böylesi adil bir sultan, kâmil akıllı, zengin gönüllü olup hizmetlerinden yıl on iki ay 
halk doyacaktır.117 

Âşık Paşa’ya göre, bilgili, akıllı, sabırlı, merhametli ve yumuşak huylu kimselere 
kelimenin hakiki anlamıyla sultan denilecektir ki o, böylesi bir sultana Hak’tan her 
zaman yardım geleceğini belirtmektedir.118 Erdemin insanlara itibar kazandırdığına 
dikkat çeken Âşık Paşa, halkın da erdemli kişiyi her şeyden üstün tuttuğunu belirt-
mektedir. Ona göre avam-havas, büyük-küçük her türlü insan, erdemli kişiye saygı 
gösterir. Böylelikle de erdemli kişi, baş köşeye geçer ve onun adı iyi bir insan olarak 
âleme yayılır.119

Bütün düşünce sistematiğinde dikkat çekici bir şekilde, maddi güçle ahlâki tutum 
arasında sürekli bir irtibat kurmakta olduğu görülen Âşık Paşa, ideal bir sultanın adaletli 
olması gerektiğini belirtmektedir. Bunun yanı sıra o, aynı zamanda sultanın ülkesinde 
isyana, ayrılıklara fırsat vermeyip birliği sağlayarak eşini, dostunu ve tebaasını, dola-
yısıyla da ülkesini düşmandan koruması gerektiğinden de söz etmektedir. Bu anlamda, 
Âşık Paşa’ya göre, ideal bir sultan, mazlumları zalimlerin elinden kurtardığı gibi; 
mahrumları, yoksulları da amaçlarına erdirecektir. Böylelikle, sultan, halkının dertlerine 
göz kulak olup; yoksulları memnun edip memleketi bayındır ve şen eylemelidir. Âşık 
Paşa, sultanın adaleti ve maddi ihsanlarıyla dünyanın direği gibi olup halkın yüreğini 
kazanması gerektiğinden, yine onun toplumu ifsad eden kötülük ve hurafelerin dine 
karıştırılmaması için, yani hakkı batıla ezdirmemek niyetiyle dinin bekçiliğini yaparak 
manevi bir misyon eda etmesi gerektiğinden söz eder. Nihâyetinde, ideal bir sultan, hem 
adaleti tesis etmeli hem de ihsanlarıyla yoksulları donatmalıdır. Sultanın işi daima tam 
bir adalet ve iyilik üzere olup dertlilerin derdine derman olmalıdır. Âşık Paşa böyle bir 
nitelikteki sultanların zengin fakir bütün bir halkın umuduna karşılık verecek şekilde 

114 Âl-i İmran, 3/195.
115 Âşık Paşa, Garibnâme II/2, s. 655, 657.
116 Âşık Paşa, Garibnâme II/1, s. 393.
117 Âşık Paşa, Garibnâme II/2, s. 801.
118 Âşık Paşa, Garibnâme II/2, s. 691.
119 Âşık Paşa, Garibnâme II/2, s. 649.
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halka şefkat ve merhamet gözüyle bakması durumunda da bütün kamunun dostluğunu 
kazanacaklarını belirtir.120 Bu çerçevede Âşık Paşa, Büyük İskender’in “memleketlere 
askeri güçle sahip oldum; kalplere de ihsan ile sahip oluyorum” dediğini aktarır. 121

İnsanlar arasında adaleti ve hükmü ile bu cihanda hüküm sürüp üne kavuşan kimi 
hükümdarların olduğunu hatırlatan122 Âşık Paşa, taraf tutmaksızın, inanan inanmayan 
olduğuna bakmaksızın, insanlara gelecek zararları engelleyen ve onlara haklarını veren 
insanın Yahudi, Hıristiyan, Müslüman olmak üzere bütün halk tarafından benimse-
neceğini ve böyle insanın sadece sevenleri tarafından değil; yetmiş iki millet için de 
mutluluk kaynağı olduğunu belirtir. Âşık Paşa, ahlâken insanlara güven veren kimsenin 
bütün insanları kendisine bağlama potansiyelinden söz etmektedir:

Hîç halk aña elem degürmeye/hükm idüp kimse aña yol sürmeye 
Ger müsülmân ger cühûd ger nasranî/Kim bakup görür-ise sever anı 
Cümle halk andan yaña iver ola/Kamuları ol dahı sever ola 
Devlet ola yitmiş iki millete/Düşmeye anı sevenler mihnete 
İrişürse yir yüzi halkı bile/Kamusın kul eyleye hulkı bile123

Yukarıda belirtildiği üzere hükümdarın siyasal meşruiyetinin kaynağı olarak 
Tanrı’yı işaret eden Âşık Paşa, hükümdarlığın sınırlarını ahlâkın yanı sıra hukukla da 
belirlemektedir. Bu çerçevede o, her insanın isteklerinin farklı olduğunu ve bu menfaat 
çatışmasının ölümler getirebileceğini; dolayısıyla ancak dini bir hukukla insanların 
sevk ve idare edilebileceklerini belirtmektedir. Âşık Paşa’ya göre, ancak dini yasalar, 
şeri hukuk, halkı sakin ve rahat tutabilmektedir; aksi takdirde insanlar her vardıkları 
yerde helak olacaklardır. Şeri hukukun böylesi bir fonksiyonundan hemen sonra Âşık 
Paşa, herkesi hükmü ve idaresi altında tutup, hayatı düzene sokacak usta bir kaptan 
diye nitelendirdiği akıldan da söz etmektedir. Ona göre insan aklı ile iş yapmaktadır.124

Güçlü bir sultana adalet ve ahlâk ilkelerini hatırlatan Âşık Paşa’nın, ahlâk ve 
hukukun yanı sıra; rasyonel bir eleştiri kültürünü de bir denetim aracı olarak gördüğü 
anlaşılmaktadır. Bu anlamda, Âşık Paşa, sanki döneminin âlimlerine toplumsal so-
rumluluk duygusuyla hareket etmelerini salık vermekte ve aklını kullanan kimselerin 
toplum için bir umut olduğuna işaret etmektedir. Gerek klasik gerekse de modern siyaset 
felsefelerinde yöneticiler, ile düşünce üretimini hayatın merkezine alanlar arasında 
bir irtibatın kurulması gerektiği üzerinde hep durulmuştur. Bu durum, Platon’da ve 
Farabi’de çok açık bir şekilde vurgulanmıştır. Nitekim Descartes’a göre de bir milletin 
bireyleri ne kadar iyi felsefe yaparsa o milletin de o kadar medeni ve incelmiş olacağına 
inanmak gerekir. Dolayısıyla da bir devlette mevcut olabilecek en büyük nimet orada 
gerçek filozofların bulunmasıdır.125 

120 Âşık Paşa, Garibnâme II/2, s. 801-803.
121 Âşık Paşa, Garibnâme II/2, s. 911.
122 Âşık Paşa, Garibnâme II/1, s. 359.
123 Âşık Paşa, Garibnâme I/1, s. 317.
124 Âşık Paşa, Garibnâme II/1, s. 299, 301, 305.
125 Descartes, Felsefenin İlkeleri, çev. Mehmet Karasan, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1997, s. 6.
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Bu çerçevede akıllı olup aklını her alanda doğru kullanabilen kişinin dünyadaki 
sekiz seçkin insandan biri olduğundan söz eden Âşık Paşa, akıllı kimselerin akıllarıyla 
her işten başarıyla çıktığını, dolayısıyla da seçkin bir akla sahip kimselerin insanların 
menfaatine güzel şeyler yaptıklarını ve sözlerinin de yerinde ve isabetli olduğunu 
belirtmektedir. Bu yüzden aklı tam ve olgun insanlara saygı gösterilmelidir. İnsanların 
fikrine başvurdukları, doğru akla sahip kimseler, problem çözme kapasitesine sahip-
tirler. Nitekim halkın sıkıntıya düşmesi ve padişahın insanlara zulmedip öldürmeye 
niyet etmesi durumunda, akıl ve bilginin insanları terk ettiği bu zamanda, insanlar 
ne yapacaklarını, nasıl davranacaklarını bilemezler. İşte böylesi bir hengâmede o 
seçkin akıllılar, akılları ve bilgileri ile soruna bir çare bulup akıllı olsun; deli olsun 
bütün insanları bu zor durumdan kurtarırlar. Âşık Paşa, söz konusu akıllı kimsenin 
ahlâki yetkinlikte olması gerektiğini de özellikle vurgulamaktadır.126 Akıl ve ahlâkın 
birbirlerinden ayrılmaması gerektiğini düşünen Âşık Paşa, ilimsiz erdemin mümkün 
olamayacağına işaret etmektedir. Ona göre, bunlar bir araya gelmiş gibi görünseler 
de, bilgisiz erdem bir işe yaramayacaktır. O, bu durumu tıpkı bedeni tok; ruhu aç olan 
bir insan haline benzetmektedir. Dolayısıyla ilimden nasibi olmayan erdemli kişinin, 
meyvesiz ağaç gibi olduğunu belirten Âşık Paşa, erdemi ayakta tutanın ilim olduğunu, 
öyle ki erdemli kişinin ilmi yoksa onun hemen düşüp yıkılacağına dikkat çekmektedir.127

Tanrı’nın her bir varlığı kendi hâlinden memnun olarak yaşattığına işaret eden 
Âşık Paşa, Tanrı’nın halk içinde sekiz grup insana diğerlerinden daha fazla bağışta 
bulunduğunu belirtmektedir. Âşık Paşa, sekiz değerli şeyden hepsine sahip insanın 
dünyada ender olduğunu, bunlardan birine bile sahip olanların insanlar arasında saygı 
ve itibar gördüğünü baş köşeye geçtiğini belirtir. Âşık Paşa, bu sekiz grup insanı şu 
şekilde sıralamaktadır: Hayatını ibadetle geçiren, hayatın zorluklarını ve güzellik-
lerini yaşamış tecrübeli uzun ömürlü kimse, malını hayır yolunda harcayan zengin, 
aklını doğru kullanan, soyu nesli temiz olup mütevazı olan, sözlerine hükümdarların 
bile boyun eğdiği, bütün insanların ona ihtiyaç duyduğu yüksek ilim sahibi kimseler, 
Tanrı’nın bahtlı kıldığı her işi rastgelen kimseler, kanaatı kendine meslek edinen kim-
se, güzel huylu tatlı sözlü yüksek ahlâka sahip olan kimse.128 Görüldüğü üzere Âşık 
Paşa, burada birtakım maddi üstünlüklere işaret etse de esas ağırlık noktasını ahlâki 
niteliklere vermektedir. Bu çerçevede bilginin, ilmin başlı başına bir değer olduğuna 
işaret eden Âşık Paşa, âlimlerin sultanlara söz geçirebildiklerini belirtir.129 Âşık Paşa, 
tıpkı Gazzâlî gibi maddi ülkenin hükümdarının emrinin gönüllere ulaşamayabilece-
ğine dikkat çekmektedir. Öyle ki maddi ülkenin hükümdarı, halka adalet ve zulümle 
davranabilir; fakat böyle bir iktidarın sahibi gönüllere ulaşamayabilir. Zira onun 
buyrukları, fermanları sadece mal üstünde yazılmıştır. Bu anlamda hükümdar, buyru-

126 Âşık Paşa, Garibnâme II/1, s. 49-52.
127 Âşık Paşa, Garibnâme II/2, s. 651.
128 Âşık Paşa, Garibnâme II/1, s. 43, vd.
129 Âşık Paşa, Garibnâme I/2, s. 967.
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ğunu tutmayanları öldürebilir; fakat dini bilginin esas alınması gereken bir durumda, 
onun otoritesi olmayabilir. Zira, maddi ülkenin hükümdarları otoritelerini veliler gibi 
gönüller üzerinde kurmayabilir.130 Bütün bu açıklamaları yapan Âşık Paşa’nın güçlü 
bir monarşi ideali de unutulmamalıdır.

Görüldüğü üzere Âşık Paşa, aklını kullanan seçkin bir zümrenin mevcudiyetini 
toplum için bir şans olarak görmektedir. Bu anlamda o, gücün akıl ve ahlâkla den-
gelenmesi gerektiğini teklif etmektedir. Esasında Ahilik kültürünün ortaya çıktığı bir 
bölgenin düşünürü olarak Âşık Paşa’nın, güç ahlâk ilişkisini, daha genel bir çerçevede, 
dünyevi faaliyetlerle dini yaşamı birleştiren ideal bir modeli gündeme getirirken de 
bir denge arayışı içerisinde olduğu görülmektedir. Bir anlamda Âşık Paşa’nın alplık 
müessesesini böylesine bir dengenin sağlandığı bir alan olarak gördüğünü söylemek 
mümkündür. Nitekim o, Garibnâme’de alplık müessesesiyle ilgili ayrıntılı bilgi ver-
mektedir.131

Sonuç

XIII. ve XIV. yüzyılları gibi Anadolu tarihi açısından önemli bir zaman diliminde 
yaşamış olan Âşık Paşa, yaşadığı dönemin sosyo-politiğini merkeze alarak bir siyaset 
düşüncesi geliştirmektedir. Garibnâme’de öncelikle dünyevi bir iktidarın, daha doğrusu 
bu iktidarın temsilcisi olan sultanın maddi niteliklerini ayrıntılı olarak açıklayan Âşık 
Paşa, dini ve ahlâki otoritelerin halk üzerindeki tesirlerini de gündemine almaktadır. 
Âşık Paşa’nın siyasete ilişkin ortaya koyduğu düşüncelerinin Baba İlyas’ın torunu 
olması hasebiyle de dikkate değer olduğu düşünülebilir. Âşık Paşa’nın geliştirmiş ol-
duğu siyaset düşüncesinin rasyonel ve pragmatist karakteri, yaşadığı dönemin şartları 
göz önüne alındığında çok tutarlı görünmektedir. 

Âşık Paşa, siyaset felsefesi kapsamında değerlendirilebilecek düşüncelerine 
elbette modern felsefenin sistematiği içerisinde müstakil bir alan açmamaktadır. Ga-
ribnâme, onun Tanrı-evren-insan anlayışının sistematik bir şekilde ele alındığı bir eseri 
olup siyasetle ilgili düşünceleri de onun bu eserinde geniş bir çerçevenin içerisinde 
tamamlayıcı unsurlar olarak yer almaktadır. Yine, pek tabii ki Âşık Paşa, siyasete 
ilişkin açıklamalarını modern siyaset felsefesinin terminolojisiyle de yapmamaktadır.

Nihâyetinde Âşık Paşa, güçlü ama aynı zamanda ahlâki ilkeleri gözeten bir monar-
şiden söz etmektedir. Elbette Âşık Paşa’nın yaşadığı dönemin sosyo-politik ortamında 
devlete bakış açısı, bugünkü modern siyaset felsefesinin devlet-sivil karşıtlığında 
şekillenmemektedir. Bu anlamda Âşık Paşa, monarşik bir devletin lüzumuna olan 
ihtiyaç noktasında tereddüt içerisinde değildir. Bununla birlikte o, siyaset felsefesi 

130 Âşık Paşa, Garibnâme I/1, s. 359 vd.
131 Bkz. Âşık Paşa, Garibnâme II/2, s. 549-561.
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çerçevesinde evrensel nitelikte kabul görebilecek birtakım normlara da işaret etmek-
tedir. Nitekim halkın olmadığı bir saltanatın anlamsız olacağını belirten Âşık Paşa, 
ideal bir yönetim biçimi olarak güçlü bir monarşiyi işaret etmekte ise de o, bu gücün 
ahlâk ve akılla da dengelenmesi gerektiğinden söz etmektedir. Âşık Paşa, asla ütopik 
bir siyaset düşüncesi ortaya koymamaktadır. Bu da onun içinde yaşadığı toplumsal 
düzenin örgütleniş biçimine duyduğu ümitle ilgili olsa gerektir.
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SOSYAL DARWİNİZM: ORTAYA ÇIKIŞI, GELİŞİMİ VE 
ERKEN CUMHURİYET’E ETKİSİ

Serhan Yücel*

M. Murat Taşar**

SOCIAL DARWINISM: ITS EMERGENCE, DEVELOPMENT, 
AND INFLUENCE IN EARLY REPUBLICAN ERA

ÖZ
Çalışma, 19. yüzyılın başlarında ortaya çıkan Sanayi devrimi etkisi ile insanın 
tabiata hükmetme çabasında, tabiat araştırmalarının türevi olan Evrim teorisi-
nin değer yüklenerek, sosyal Darwinizm adı altında toplumlara ve toplumların 
arkaik, ilkel topluluklardan sosyal olarak evrilmelerine, gelişimlerine uyarlan-
masını konu edinmektedir. Sosyal Darwinizm özellikle 19. yüzyılın son çeyre-
ğinde etkili olmuş ve hem 19. hem de 20. yüzyılın önemli olgularını doğrudan 
etkilemiştir. Bunların başında emperyalizm, hayat alanı arayışları ve milletlerin 
bekâ mücadelesi olarak topyekûn savaş gelmektedir. Bu etki daha çok söz konu-
su olguları savaşa yönelten meşruiyet bağlamında gerçekleşmiştir. Dolayısıyla 
gözleme dayalı bir bilimsel bulgunun; dönemin emperyalizm, hayat arayışları ve 
milletlerin bekâ mücadelesini (nasyonalizm) doğrudan etkilemesi sonucu mey-
dana gelen savaşlarda belirleyici olması söz konusudur. Darwinizm’in ve sosyal 
Darwinizm’in; ortaya çıktığı 19. yüzyılın başından, II. Dünya Savaşı sırasında 
Almanya’da Nasyonal Sosyalist rejim altındaki uygulamalarına kadar geçirdiği 
tüm evreler, savaşla ilişkisi ve Türkiye’de erken Cumhuriyet dönemine etkileri 
araştırmaya dâhil edilmiştir. Çalışmanın odak noktası bekâ kaygısı ile topyekûn 
savaşa hazırlıkta sosyal Darwinizm’in erken Cumhuriyet’teki yansımalarıdır.
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Anahtar Kelimeler: Sosyal Darwinizm, emperyalizm, topyekûn savaş, hayat 
alanı, öjenik, Türkiye Cumhuriyeti.

ABSTRACT
The theory of evolution, which is a derivative of the explorations in the nature, 
was put forth with the influence of the Industrial Revolution that came about in 
early 19th century. The subject of this article is the adaptation and implementation 
of the theory of evolution, by adding value to it, over human beings and societies 
under the name social Darwinism. Social Darwinism was influential especially 
during the last quarter of the 19th century and it had a direct impact on the 
important phenomena of both 19th and 20th centuries. The most important of 
these phenomena were imperialism, search for life space, and total war situation 
as nations’ struggle to survive. The impact mostly occurred within the context 
of justification of driving the above mentioned phenomena towards war. Thus, it 
can be said that an observational scientific finding was the decisive factor in the 
wars that resulted from its direct impact on imperialism of the era, search for life 
space, and nations’ struggle to survive (nationalism). In this article, we explore 
several aspects of Darwinism and social Darwinism: all stages they underwent 
from the beginnings in early 19th century to their implementations during World 
War II under German National Socialist regime, their relationship with the war, 
and their impact on early Republican Era in Turkey. The focus of this article is 
the impact of social Darwinism on Early Republican Era while preparing to total 
war with a deep survival worry.
Keywords: Social Darwinism, imperialism, total war, life space, eugenics, 
Turkish Republic.

...

1. Giriş

Tarihi tecrübe savaşın insana ait olduğunu ispat etmiştir: Savaş tüm gayri insanili-
ğine rağmen her şeyi ile insanidir ve her zaman insanlık tarihinin bir parçası olmuştur, 
başka bir deyişle insanlık tarihi büyük oranda savaşın da tarihidir. Genellikle yanlış 
bir şekilde Platon’a atfedilen “sadece ölüler savaşın sonunu görmüşlerdir” sözü –kime 
ait olduğu önemsizdir bu noktada– bu durumu açık bir şekilde ifade ederken,1 Herak-
leitos’un “savaşın her şeyin babası ve kralı olduğuna yönelik” fragmanı da –elbette 
ki Eski Yunan’dan kalan bu fragmanı çok farklı bağlamlarda okumak, yorumlamak 

1 Platon’un hiçbir eserinde bulunmayan bu söz yazılı şekilde ilk olarak İspanyol asıllı Amerikan düşü-
nür George Santayana’nın (1863-1952) bir eserinde geçtiğinden, sözün ona ait olduğunu varsaymak 
daha makuldür. Sözün geçtiği yer için bkz. George Santayana, Soliloques in England: And Later Soli-
loques, Constable and Company Ltd., 1. Baskı, London 1922, s. 102.
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mümkündür– eğer istenirse bu bağlamda okunmaya açıktır.2

Savaş, insanın kendi hemcinsine karşı yapabileceği en kanlı yok etme eylemidir. 
İnsanoğlu yeryüzünde var olduğundan beridir karnını doyurmak, toprak ele geçirmek, 
şan, şeref, petrol, doğal kaynaklar, altın vs. için vatan veya din adına savaşmaktadır. 

Realist düşünce geleneğinin klasik temsilcilerinden biri olan Thomas Hobbes 
(1588-1679) toplumun tabii durumunun (state of nature) asla barışçıl olmadığını tam 
tersine, tüm insanlık tarihi boyunca söz konusu olmuş bir tür çatışma ve kötülük hâli 
(state of warre) olduğu görüşündedir.3 19 ve 20. yüzyılların “sosyal Darwinci” ya da 
“sosyal biyolojik” başlıkları altında yorumlanabilen görüşlerde (bu görüşlerin en çok 
bilinen savunucuları Herbert Spencer4 ve Walter Bagehot’tır)5 Hobbesçu öncüllere 
göndermeler ile savaşı tabiat aracılığı ile meşrulaştıran bir eğilim kökleşmiştir. Savaş 
aracılığı ile cesaret, güçlü olma ve zekâ olumlu özellikler olarak ön plana çıkarılıp 
desteklenirken bir toplumun zayıfları bertaraf edilir. Savaşı ortadan kaldırma veya onu 
yok etme çabası bu bakış açısı ve bağlamda yorumlandığında eşyanın tabiatına aykırı 
bir durumdur. Bu girişim, bir nevi hayatın tabii seyrini durdurmaya yönelik bir çaba 
olarak görülmeye açıktır. Hobbes, toplumun tabii durumundan savaşa ruhsat vermemiş, 
onun ortaya çıkmasını doğal akışa bırakmış olsa da, sosyal Darwinizm sosyal biyolojik 
eklemelerle bunu çıkarmıştır.6

Savaşa dair ikinci ana akım olan Rousseaucu idealist gelenek, savaşın kökeni ile 
ilgili olarak, insanın en ilkel döneminde bir barışçı “altın çağ” yaşandığı görüşünde-
dir. Bu gelenekte; savaşın ilk olarak belirli bir zaman dilimi ve çevre şartları sonrası, 
mesela mülkiyetin ve eşitsizliğin sonucu olarak ortaya çıktığı, tarihte de bunun açık 
bir şekilde görülebileceği görüşü genel olarak benimsenmiştir.7 Antik dönemde bu 

2 Bahsi geçen fragman için bkz. Güvenç Şar-Erdal Yıldız, Herakleitos Fragmanlar: Testimonia-Frag-
menta-Imitationes, Dergâh Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2016, 22B53. Bu fragmanın felsefe tarihinde 
nasıl farklı şekillerde yorumlandığına ilişkin olarak bkz. Erdal Yıldız-Güvenç Şar, Herakleitos’un 
Oyunu: Herakleitos Fragmanlarına Yorumlar, Dergâh Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2016, s. 76-112.

3 Hobbes’un bu görüşü ve genel olarak Hobbes ile ilgili kısa ancak derli toplu bir çalışma için bkz. 
Richard Tuck, Hobbes: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 1. Baskı, New York 2002.

4 Herbert Spencer’ın insan ve toplum, insan ve devlet, toplum ve devlet arasındaki ilişkilerin incelendi-
ği; insana ve topluma (özellikle toplumun oluşum mekanizmalarına) dair ortaya koyduğu teoriye dair 
kapsamlı bir çalışma için bkz. John Offer, Herbert Spencer and Social Theory, Palgrave Macmillan, 1. 
Baskı, New York 2010.

5 Bagehot’ın burada bahsi edilen düşünsel eğilimlerin en açık şekilde görüldüğü eserlerden biri için bkz. 
Walter Begehot, The English Constitutions, ed. Paul Smith, Cambridge University Press, 1. Baskı, 
Cambridge 2001.

6 Martin Hoch, “Vater aller Dinge? Zur Bedeutung des Kriegs für das Menschen und Geschichtsbild”, 
Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung: Mittelweg, c. 36, s. 6, 1999; Martin Hoch, 
“Krieg-Geschichte-Militärgeschichte”, Newsletter des Arbeitskreises Militargeschichte, s. 7, Eylül 
1998, s. 6-9.

7 Bu ve bununla ilişkili, buna benzer olan görüşlerin kökeni olarak Rousseau’nun gösterilmesinin sebe-
bi, bu görüşlerin ilk defa Rousseau tarafından teorik ve düşünsel bir çerçevede, sosyal bir teorinin bir 
parçası olarak ortaya koyulmuş olmasıdır, konuyla ilgili olarak bkz. Jean-Jacques Rousseau, The So-
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görüşün temsilcileri olmasının yanı sıra8 özellikle 20. yüzyılda kültür determinizmi 
bağlamındaki yaklaşımların kültür antropolojisinde geniş anlamda temsil edilmesiyle 
birlikte bu görüş yeni bir yorum kazanarak kendisini devam ettirmiştir. Yine de belirtmek 
gerekir ki modern anlayışlar savaşın çok daha geç dönemde ve belirli şartlar altında 
ortaya çıktığını savunmaktadırlar.9 Burada; Hobbes ve Rousseau’nun açıklamalarından 
yola çıkarak savaşın en geniş anlamında kültürel bir fenomen mi (yani insan tarafın-
dan yaratılmış) olduğu, yoksa tabii (biyolojik veya genetik) saldırganlık örneğinin 
bir tezahürü mü olduğu söz konusudur. Yani hangi toplumsal ilişkilerin karmaşık 
bir ağında organize savaş formunun kabul edileceği farklı bakış açıları ve yorumlara 
dayalı olarak görelidir. Savaşın kökeni konusundaki soruda söz konusu olan, insanın 
ne derece kültürel ve fiziksel çevresi ya da sahip olduğu genetiği, fıtratı (disposition) 
ve davranışlarında diğer bir deyişle kaderinde etkili olduğudur. Bu sorunun cevabı 
bilimsel disiplinlerin ötesine taşmakta ve modern insanın ne olduğuna evrilmektedir.

2. Savaş (Mücadele) bir tabiat kanunu mudur?

Hobbesçu ve Rousseaucu görüşlerin yanında kozmolojik açıklamalar ve tabiat 
eksenli yorumlar da vardır. Savaşın ortaya çıkış nedeni ve işlevi konusunda diğer bir 
görüş de kozmolojik yaklaşım’dır. Bu teoriye göre savaş, rasyonel ve nizam içindeki 
kozmos’un bir aracıdır ve insanlar için dolaysız olarak görülebilecek düzenleyici bir 
işlevi yoktur.10 Bu düşünce geleneğinde insan artık davranışsal bir özne değil, kozmik 
yasaların edimsel bir kuklasıdır, insan âdeta kozmik çarkın küçük bir dişlisi veya 
tabiatın heterojen bir unsurudur. Nihai olarak savaş, bu şartlar altında etik konularla 
ilgili bir konu da olamaz.11 İnsanın artık kendisinin belirleyici olmadığı bu yorumda 
yaptığı eylemlerden etik olarak insan muaf kabul edilir.

cial Contract and other Later Political Writings, ed. Victor Gourevitch, Cambridge University Press, 
1. Baskı, Cambridge 1997.

8 Savaşa dair bu tarzda temellenen görüşler sadece Eski Yunan’ın tanıdık büyük düşünürleri tarafından 
değil ama ozanlar, oyun yazarları ve genel olarak halk tarafından da benimsenmiştir. Bu durumu en 
açık şekilde ortaya koyan eserler olarak Eski Yunan tragedyaları örnek gösterilebilir. Tragedyalar ve 
savaş arasındaki ilişki üzerinden Eski Yunan’ın savaşa dair görüşlerinin incelendiği kapsamlı bir çalış-
ma için bkz. Bryan Doerries, The Theatre of War: What Ancient Greek Tragedies Can Teach Us Today, 
Alfred A. Knopf Pub., Penguin Random House, 1. Baskı, New York 2015.

9 Modern dönemde “savaş” kavramına ve olgusuna yönelik tartışmalar ve araştırmalar çok farklı çalış-
ma alanlarında devam etmektedir. Bu konuyla ilgili kapsamlı bir derleme için bkz. Larry May (ed.), 
War: Essays in Political Philosophy, Cambridge University Press, 1. Baskı, New York 2008.

10 Bahsi edilen kozmolojik yaklaşımın detaylı bir şekilde incelendiği bir çalışma için bkz. Eric Paul 
Jacobsen, From Cosmology to Ecology: The Monist World-view in Germany from 1770 to 1930, Peter 
Lang AG, European Academic Publishers, 1. Baskı, Bern 2005.

11 Savaş ve etik arasındaki ilişkinin eleştirel bir tarzda ele alındığı kapsamlı bir çalışma için bkz. Chris-
topher Cocker, Ethics and War in the 21st Century, Routledge, Taylor&Francis, 1. Baskı, New York 
2008.
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Bu düşüncenin en çok tanınan temsilcisi Thomas Robert Malthus (1766-1834) 
kesin bir şekilde demografik yasalara (toplum düzenine) dayanmış ve savaşı; nüfus 
sayısının mevcut tabii kaynaklara yettiği, uyduğu kozmosun bir mekanizması olarak 
değerlendirmiştir.12 Bu düşüncede, savaşın ortaya çıktığı yer olarak rasyonel ve düzen 
içindeki kozmosu işaret edilmekle birlikte bunun aktarılabilir, sürekli ve devredilebilir 
olduğu görüşü de kendine yer bulmaktadır.13 Bu düşünceyi benimseyenler, tabiatın 
dengesinin düzenleyici üst bir ilke olduğu ve savaşın bu dengeyi muhafaza ettiği, 
düzenleyici işleve sahip olduğu iddiasındadırlar.

Günümüzde bu üçüncü görüş; kısmen yadsınmasına, Hobbessçu ve Rousseaucu 
anlayışlar daha öne çıkmasına rağmen, bu makale bağlamında sonraki değerlendir-
meler için önemli bir basamak teşkil eder. Kozmolojik anlayış ile sosyal Darwinci 
anlayış arasında benzerlikler vardır; kozmolojik anlayışta da –burada kozmos, sosyal 
Darwinci anlayışta tabiat olarak düşünülür– bir üst düzenin devam ettiricisi olup insan 
davranışlarının belirleyenidir.14 Bir anlamda teolojik ve antropolojik dünya görüşlerine 
temel bir alternatif teşkil etmektedir. Kozmolojik görüşün çekiciliği, hem dünyanın 
rasyonel bir düzenini (bu nedenle insanlar için yararlanılabilir) hem de kişisel bir sebep 
yaratıcı veya referans noktası olmaksızın bir önermede bulunmasında yatar.15 Bunun 
da zamanın ruhu olan modernizm ile iyi bir uyum yakaladığını, Tanrı’nın kudretine 
bütünüyle ve çok büyük oranda itiraz ettiğini (onu inkâr etiğini), dünyanın merkezi 
olarak insanların güvenini kaybettiğini, aynı zamanda da varoluş düzenine rasyonel 
bir açıklama getirdiğini söyleyebiliriz.

Savaşmak ve öldürmek tabiatın temel belirleyicilerindendir. Hayat başkalarının 
hayatından beslenir. Bu temel yasadır, bunun altında yaratılış ortaya çıkmıştır. Yaşamak 
başkaları ile rekabet içinde olmaktır. Tüm hayat formları kendi organik ihtiyaçlarını 
karşılamak zorundadırlar. Savaş tabiatta olağandır, çünkü farklı türleri farklı saldırı 
ve savunma silahları ile donatmıştır. Tabiatta var olma mücadelesi bu nedenle sadece 
bir var olma savaşı değil; büyüme, serpilme, genişleme ve hüküm sürme savaşıdır da.

12 Dünya toplumlarının nüfusu ve kıtlığın dünya çapında giderilmesine dair ortaya koyduğu teori ile 
anılan Malthus’un kosmos ve savaş arasında kurduğu bu ilişki de onun bu teorisinin içinde okunabilir, 
konuyla ilgili olarak bkz. Thomas Robert Malthus, An Essay on the Principle of Population, ed. Ge-
offrey Gilbert, Oxford University Press, 4. Baskı, New York 2008.

13 Georg Witrisal, Der “Soziallamarckismus” Rudolf Goldscheins-ein milieutheoretischer Denker zwis-
chen humaniateren Engagement und Sozialdarwinismus, Karl-Franzens Universitӓt Graz, Yayınlan-
mamış Yüksek Lisans Tezi, 2004, s. 42.

14 Bu noktada “evrensel Darwinizm” kavramı da kendine sosyal Darwinizm içinde bir yer bulmaktadır, 
konuyla ilgili olarak bkz. Geoffrey M. Hodgson, “Generalizing Darwinism to Social Evolution: Some 
Early Attempts”, Journal of Economic Issues, c. XXXIX, S. 4, Aralık 2005, s. 899-914.

15 Ayrıca bu üçüncü görüş, sosyal Darwinizm’e getirilmiş eleştirilerin bir kısmını da bertaraf edebilme 
konusunda işlevseldir, konuyla ilgili olarak bkz. Thomas C. Leonard, “Origins of the myth of social 
Darwinism: The ambiguous legacy of Richard Hofstadter’s Social Darwinism in American Thought”, 
Journal of Economic Behavior&Organization, S. 71, 2009, s. 37-51.



314 Serhan Yücel - M. Murat Taşar

3. Evrimden Sosyal Darwinizm’e

Ontoloji açısından nedeni de gayesi de meçhul, tesadüfi ve mekanik tarzda yürüyen 
değişim dizilerine evrim denilmiştir. “Varolan her şey, gizli durduğu ezeli maddeden 
açığa, görünür hale çıkar, ilerler, gelişir, evrilir.”16 Bu açıdan dünya; bağımsız, ebedi 
bir evren, kendisine has yasalarla evrilip kendi kendisine dayanan bir sistem olarak 
görülür. İlerleme, gelişme, tek Tanrılı (İslâm dâhil) Vahiy dininde merkezi ağırlık taşır. 
İlerleme, gelişme; belirli bir ilkeden gayeye doğru açılıp serpilen düzen demek olan 
tekâmül kavramının kapsamındadırlar.17 

Malthus, endüstrileşmenin negatif sonuçlarından biri olarak giderek artan sanayi 
proletaryasının hayat şartlarının olumsuzluğu, gelişme açısından geri kalmış bölgeler-
de yaşamalarından yola çıkarak oldukça karamsar bir gelecek resmetmiş;18 beslenme 
kaynakları sınırlı ve toplum nüfusunun mevcut beslenme imkânlarına oranla çok 
daha hızla artmakta olduğundan, bütün canlıların bir var olma ya da yok olma savaşı 
içinde olduklarını, dolayısıyla savaşların nedeninin nüfus artışı olduğu iddiasında 
bulunmuştu.19 Dolayısıyla, organizmaların (insanlar); besinlerini elde etmek ve en iyi 
yaşam şartlarını sağlamak için zorunlu olarak savaşmaları, mücadele etmeleri gerekir 
ve bu savaşta güçlüler zayıfları her zaman ezer geçer. Malthus bu iktisadi anlayıştan 
“hayatta kalmak için mücadele” (struggle for life) ilkesine ulaşır. Buna göre başarıyı, 
rakiplerine oranla biraz üstünlüğü, yeteneği olanlar elde edecektir. Böylelikle hayat 
boyunca tabii ayıklanma denilen bir olay meydana gelir (doğal seçilim-ayıklanma ve 
çevreye uyum) ve ortama en “elverişli” olanlar hayatta kalırlar. Malthus’da anahtar 
kavramın “bekâ” olduğu anlaşılmaktadır.20

Malthus’un tezindeki “var olma savaşı”yla kendi gözlemleri arasında bağ kuran 
Darwin, Malthus’un görüşünü yeni türlerin ortaya çıkışı ve değişimleri teorisine temel 
almıştır. Darwinizm, nüfusların büyük oranda artmasının, insan ve hayvan türlerinin 
kendi içlerinde birbirleriyle rekabet içinde olacakları bir mücadeleye sevk ettiği ön 
kabulünden yola çıkarak21 şu sonuçlara ulaşır:

• Tüm organizmalar kaynaklara ulaşmak için rekabet ederler.

16 Ş. Teoman Duralı, Çağdaş Küresel Medeniyet: Anlamı-Gelişimi-Konumu: Çağdaş Küreselleştirilen 
İngiliz Yahudi Medeniyeti, Dergâh Yayınları, İstanbul 2000, s. 125.

17 Ş. Teoman Duralı, a.g.e., s. 125.
18 Georg Witrisal, Der “Soziallamarckismus” Rudolf Goldscheins - ein milieutheoretischer Denker zwis-

chen humaniateren Engagement und Sozialdarwinismus, s. 41.
19 Georg Witrisal, a.g.e., s. 43.
20 Georg Witrisal, a.g.e., s. 41-43.
21 Darwin’in ünlü eseri ilk olarak Kasım 1859’da yayımlanmıştır. Bu makalede özellikle şu edisyon 

dikkate alınmıştır: Charles Darwin, On the Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Pre-
sident and Fellows of Harvard College, 8. Baskı, Massachusetts 2003. Darwin’in metninin en güncel 
Türkçesi için bkz. Charles Darwin, Türlerin Kökeni, çev. Öner Ünalan, Evrensel Basım Yayın, 7. 
Baskı, İstanbul 2015.
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• Yaradılıştan gelen bir avantaja sahip olanlar başarıya ulaşıp bu avantajı sonraki 
nesillerine geçirirler.

• Böylece türlerini durmaksızın iyileştirebilirler.
Darwin, bir türün nasıl daha güçlü, daha iyi ya da daha hızlı olabileceğini, yani 

nasıl daha iyi uyum sağlayabileceğini açıklayan bir mekanizma önermiş, ama bu 
mekanizmanın nasıl olup da yeni bir canlı türü oluşturabileceği konusunda hiç ipucu 
vermemiştir. Darwin “en iyi uyum sağlayanın hayatta kalması” (survival of the fittest) 
görüşünü, beğendiğini belirtmiş olmakla birlikte hiçbir eserinde kullanmamıştır.22 
Darwin’in argümanı nesilde ortaya çıkan her yararlı özelliğin sonraki nesillere akta-
rılacağı ve böylece türü güçlendireceği şeklindedir.

Bu noktada Darwin’in; kendi teorisini topluma uygulamadığı, ondan sonra ve 
başkalarının tabiat kanunu olarak evrim teorisini topluma uyarladıkları görüşü oldukça 
yaygındır. Ancak Darwin’in kendisinde de “bekâ savaşı” ve “en güçlü olanın hayatta 
kalması” gibi sosyal Darwinizm’in temeli olan argümanların var olduğu belirtilmelidir. 
Yani bir anlamda evrimi topluma uyarlayan (sosyal bir bağlam ön plana koyulmamış 
olsa da) öncelikle Darwin’in kendisidir. Dolayısıyla Darwinizm, sosyal Darwinizm’i 
de içeren bir görüştür; Darwin’den sonra gelenler bu düşünceleri sadece daha ileri 
taşımışlardır. 

Türlerin Kökeni adlı eserinde “kamuya yararlı olan değişimlerin alıkonmasından”23 
ya da doğal ayıklanmadan bahsedilirken de “yabanıl insanların vücutça ve kafaca zayıf 
olanları elediği; sağ kalanların, çoğunlukla, gerçekten sağlıklı kimseler oldukları”24 
söylenmektedir. Hatta burada “uygar insanların, elenme sürecini engellemek için elle-
rinden geleni yaptıkları; gerizekâlılar, sakatlar ve hastalar için bakımevleri kurulduğu; 
yoksulları koruma yasaları çıkarıldığı; tıp uzmanlarının, her hastayı yaşatmak için en 
son âna kadar bütün ustalıklarını gösterdikleri”25 de ifade edilerek âdeta doğal ayık-
lanmaya nasıl engel olunduğu belirtilmektedir. Sonraları bu sonuçlardan yola çıkarak 
toplumun sağlıklı var oluşu için “gerizekâlılar, sakatlar ve hastaların” yok edilmelerinin 
istenmesi sadece bir zaman meselesi olmuştur. Ayrıca Darwin’in sözünü ettiği “uygar 
insan”, ebetteki “beyaz Avrupalı ırka” tekabül etmektedir; ona göre “uygar insanlar”, 
“yabanıllardan her yerde fiziksel bakımdan daha güçlüdürler”, bunun sebebi de “iyi 
besindir”.26 Bu insanların, kendi uygarlıklarını korumalarının yolu ise “toplumun tasasız, 

22 Bu ifade, On The Origin of Species’in yayınlanmasından sonra, 1864’te, Principles of Biology (Biyo-
lojinin İlkeleri) adlı eserde Herbert Spencer tarafından ortaya atılmıştır. Bkz. Rebecca Stefolifn, Char-
les Darwin: Evrim Devrimi, cev. İnci Berna Kalınyazgan, TÜBİTAK Yayınları, 5. Baskı, Ankara 2008, 
s. 114.

23 Charles Darwin, Türlerin Kökeni, cev. Öner Ünalan, Onur Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 1976, s. 87-
88.

24 Charles Darwin, a.g.e., s. 184.
25 Charles Darwin, a.g.e., s. 184.
26 Charles Darwin, a.g.e., s. 186.
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bozuk ve başka bakımlardan aşağı üyelerinin iyi insanlardan daha hızlı çoğalmasının 
önlenmesidir”, aksi takdirde “(dünya tarihinde pek sık görüldüğü gibi) ulus geriler, 
ilerlemenin değişmez bir yasa olmadığı unutulmamalıdır.”27

Emperyalizme dayanak olan “ırk üstünlüğünü” Darwin neredeyse bir tabiat yasası 
olarak görmüş ve uygar toplumların “ilerleme-yükselme-yayılmasını” “ırk üstünlüğüne” 
bağlamıştır. Ona göre uygar bir toplumda “zihnî ve ahlâkî yetileri yüksek insan sayı-
sı” çoktur ve toplumun yükselmesi de buna bağlıdır.28 “İngilizlerin sömürgeci olarak 
diğer Avrupalı uluslara oranla kazandıkları dikkate değer başarı, onların ‘gözüpekliği 
ve tükenmez enerjileri’ ile” alakalıdır. Aynı şekilde “Amerika Birleşik Devletleri’nin 
olağanüstü ilerlemesinde, doğal seçmenin sonucu olan halkının karakterinin” önemli 
rolüne bağlamaktadır; “çünkü son on ya da yirmi kuşak boyunca, daha enerjik, daha 
gözüpek ve değişikliğe düşkün insanlar, Avrupa’nın dört bir yanından o büyük ülkeye 
göç etmişler ve orada pek büyük başarı göstermişlerdir.”29 Darwin’e göre Uygarlığın 
ilerlemesi “çok zeki, enerjik, yiğit, yurtsever ve iyiliksever insanları en çok sayıda 
yetiştiren bir ulusa” bağlıdır ve bu ulus “geri kalmış uluslara genellikle egemen olur.”30 
“Yüzyıllarla ölçülünce pek de uzak olmayan bir gelecekte, uygar insan ırkları, bütün 
dünyada yaban insan ırklarını yok edip onların yerini kapacaktır.”31 Bugünden bakınca 
sanki bir bilim kurgu romanı okur gibi, uygarların nasıl yabanılları alt edecekleri ve 
dünyanın bekasını sağlayacakları, bunu da sahip oldukları fiziki ve zihni yetenekleri 
sayesinde gerçekleştireceklerini tasvir ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla evrimin top-
lumlara uyarlanması öyle iddia edildiği gibi Darwin’e sonradan eklenmiş değildir; 
bu görüşün bizzat kendisinde zaten mevcut olan başkaları aracılığıyla daha da ileri 
seviyelere taşınmıştır.

Darwin’in Evrim teorisinde tabiatta var olma “en iyilerin” yapabildikleri bir du-
rumdur, burada “en iyi” ile kastedilenin, güçlü olan değil tamamıyla çevre şartlarına 
uyum sağlayabilen olduğu, Darwin’i daha az radikal yorumlayanların görüşüdür.32 
Burada fiziki, bedensel güç en önemli etmen değil, sadece birçok önemli faktörden 
biridir. Darwin’in karmaşık ve ayrıntılı hipotezini basitleştirme ve topluma uyarlama 
çabaları; savaşı var olma savaşının tabii bir formu olarak meşrulaştırma tarzında bir 
toplumun kendi içinde ve milletler, devletler ve kültürler arasında olduğu şeklinde 
gerçekleşmiştir. Bunların tümü sosyal Darwinizm olarak nitelenmektedir.33 En kanlı 

27 Charles Darwin, a.g.e., s. 192.
28 Charles Darwin, a.g.e., s. 192.
29 Charles Darwin, a.g.e., s. 194.
30 Charles Darwin, a.g.e., s. 195.
31 Charles Darwin, a.g.e., s. 215.
32 Konuyla ilgili olarak hem radikal hem de radikal olmayan yorumların içerildiği şu derlemeye bkz. 

Jonathan Hodge-Gregory Radick (ed.), The Cambridge Companion to Darwin, Cambridge University 
Press, 2. Baskı, Cambridge 2009.

33 Sosyal Darwinizm’e dair (özellikle bunun farklı düşünme mecralarında nasıl farklı algılandığı üzerin-
den) kapsamlı bir açıklama ve inceleme için bkz. Mike Hawkins, Social Darwinism in European and 



Sosyal Darwinizm: Ortaya Çıkışı, Gelişimi ve Erken Cumhuriyete Etkisi 317

uygulaması da Nasyonal Sosyalizm altında gerçekleşmiştir.34 Asıl çarpıcı olan doğrudan 
doğal ayıklanma yerine yapay ayıklanmanın savunulması ve şayet yapay ayıklanma 
olmazsa ulusun bekâsı ve ilerlemesinin tehlikeye düşeceği iddiasıdır. İlerlemeye dair 
bu durum şöyle dile getirilmiştir: “Toplumun tasasız, bozuk ve başka bakımlardan 
aşağı üyelerinin iyi insanlardan daha hızlı çoğalması önlenemezse, dünya tarihin-
de pek sık görüldüğü gibi, ulus geriler, ilerlemenin değişmez bir yasa olmadığını 
unutmamalıyız.”35 Ancak tüm bunların Darwin’de olmadığı, sonradan ona eklendiği 
ve buradan da sosyal Darwinizm’in türetildiği iddiası çok da geçerli değildir, aksine 
sosyal Darwinizm ile gündeme gelecek olan birçok hipotezin Darwin’in kendisinde 
var olduğunu söylemek mümkündür.

3.1. Sosyal Darwinizm’in Ortaya Çıktığı Dönemin Özellikleri

Darwin, evrime dair görüşlerini 19. yüzyılın ikinci yarısında açıklamıştır. Dola-
yısıyla Evrim ve sosyal Darwinizm’in ortaya çıktığı bu dönem İngiltere’de Victoria 
Devri (1837-1901) olarak nitelendirilmektedir. Söz konusu dönem Sanayi Devrimi 
etkisiyle ortaya çıkan ilerleme düşüncesi ve Aydınlanma Pozitivizmi’nin, özellikle 
fen bilimlerine yaptığı büyük etkisiyle bilimsel bulguların vahiy olarak anlaşıldığı, 
değişmez yasalar olarak kabul edildiği bir dönemdir. “Keşfedilen, ortaya çıkarılan 
tabiat kanunları” belirleyicidir: Bu dönemin genel görüşü; tabiatta olan her şeyin 
değişmez bir yasaya bağlı olduğunu ve dolayısıyla da iyi olduğu ve bu yasaya bağlı 
olma durumunun insanlık için örnek teşkil ettiği yönündedir. Antropoloji, arkeoloji gibi 
yeni bilim dalları da revaçtadır ve bunlar aracılığı ile Victoria Devri’nde Avrupalının 
üstünlüğü üretilmektedir.36 Sosyal Darwinizm ile ilişkili unsurun bir araya gelmesiyle 
de alakalı olarak, Fransız Devrimi akabinde 19. yüzyıl başında Napolyon Savaşlarında 
uygulamaya konulan zorunlu askerlik uygulaması; teknolojik gelişme ve dönüşümlerin 
en önemlisi olarak demiryolu ağlarının tüm Avrupa’yı kaplaması önemli değişikliklere 
yol açmıştır. Uzak mesafelere daha fazla sayıda eşya ve insan naklinin artık mümkün 

American Thought 1860-1945: Nature as Model and Nature as Threat, Cambridge University Press, 
2. Baskı, Cambridge 2008.

34 Özellikle 2. Dünya Savaşı öncesi ve sonrası Avrupa’da (Almanya ve Avusturya başta olmak üzere) en 
tahrip edici hâline ulaşan Nasyonel Sosyalizm ile Sosyal Darwinizm arasındaki ilişkinin kökenleri 
hakkında Almanya’da tarihsel bir dönemi baz alarak yapılan bir inceleme için bkz. Richard Weikart, 
“The Origins of Social Darwinism in Germany, 1859-1895”, Journal History of Ideas, S. 53, Haziran 
1993, s. 469-488.

35 Charles Darwin, Türlerin Kökeni, Onur Yayınları, s. 192.
36 Victoria Devri’nden başlayarak sosyal Darwinizm’in özellikle Anglo-Amerikan düşüncede nasıl yo-

rumlandığına ve ele alındığına dair yer yer birbirleriyle zıtlaşan farklı bakış açıları ve duruş noktaları 
vardır, konuyla ilgili olarak bkz. Robert Bannister, Social Darwinism: Science and Myth in Anglo-
American Social Thought, Temple University Press, 1. Baskı, Philadelphia 1979.
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olması, askeri teknolojideki gelişmeler ve son olarak da Amerikan iç savaşı,37 savaşın 
yapısını ve doğasını kökten değiştirip topyekûn savaşa evirmiştir.38

Özellikle sosyal Darwinizm’in zirvede olduğu 19. yüzyılın son çeyreğinde Avrupa, 
1871’de Alman Birliği’nin gerçekleşmesinden sonra 1914’e kadar sürecek olan göreli 
bir “barış” dönemine girmiş, tüm enerjisini (savaşma arzu ve iradesini) kıta dışına, 
sömürgelerine yöneltmiştir. Bu yüzyılın teknolojik gelişmeleri ve onlara bağlı olarak 
yeni icat edilen ateş ve imha gücü yüksek silahlar Avrupalılar tarafından yüzyılın son 
çeyreğinde sömürgelerde denenmiştir. Dolayısıyla Avrupalılar Balkan Harbi’ne, daha 
doğrusu Birinci Dünya Savaşı’na kadar bu silahların etkilerini görmemişlerdir.39 Alman 
Birliği’nin gerçekleşmesi özellikle Almanya’da başka bir gelişmeyi daha tetiklemiştir: 
Organik devlet düşüncesi ve buradan neşet eden hayat alanı arayışları.40

3.2. Sosyal Darwinizm’in İlkeleri

Sosyal Darwinizm, kapitalizmin rekabet savaşını tabiata dayalı olarak açıklaya-
bilmek için, Darwin’in Evrim teorisinde ifade edilen biyolojik varsayımların, toplum-
ların tarihsel var oluş ve gelişimine (devlet ve toplumuna) uyarlanmasıdır.41 Biyolojik 
Darwinizm’in üç önemli kavramı sosyal Darwinizm’e de dayanak olmuştur:

• Hayat bir mücadeledir: Struggle for existence-Kampf uns Dasein-Bekâ Savaşı/
var olma savaşı.

• Bu mücadele esnasında doğal ayıklanma meydana gelir: Natural selection-
Auslese: doğal ayıklanma/çevreye uyum sağlama.

• En iyiler hayatta kalır: Survival of the fittest-Überleben der Tauglichsten-güçlü-
nün hayatta kalması ve hayatta kalma “becerilerinin” nesillerine aktarılması: öğrenilen 
yeteneklerin miras olarak nesillere aktarılması.

Tabiat kanunları olarak ortaya konulan bu varsayımlar sosyal Darwinizm aracılığı 

37 Amerikan iç savaşı ile sosyal Darwinizm arasındaki ilişkilerin incelendiği kapsamlı bir çalışma için 
bkz. Shea Gordon, The Influence of Social Darwinism on Progressive Era Political Thought and Po-
licy, The Ohio State University, Department of Political Science, Yayımlanmamış Lisans Tezi, Aralık 
2009.

38 Burada bahsedilen değişimleri de kapsayacak şekilde, sosyal Darwinizm’e ve etkilerine dair eleştirel 
bir çalışma için bkz. Stuart K. Hayashi, Hunting Down Social Darwinism: Will This Canard Go Extin-
ct?, Lexington Books, 1. Baskı, Maryland 2015.

39 Birinci Dünya Savaşı merkezinde savaş ve sosyal Darwinizm arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma 
için bkz. Gabriela Ionela Keller, The Great War, Disability and Social Darwinism: Charity or Rehabi-
litation?, Outskirts Press, Inc., 1. Baskı, Colorado 2014.

40 Alman Birliği’nin oluşturulmasına yönelik kapsamlı bir inceleme için bkz. Otto Pflanze (der.), The 
Unification of Germany, 1848-1871, Krieger Pub. Co., 3. Baskı, Florida 1979.

41 Sosyal Darwinizm ve Darwin’in evrim teorisi arasındaki ilişkinin de incelendiği derleyici bir çalışma 
için bkz. Peter Dickens, Social Darwinism, Open University Press, 1. Baskı, Buckingham 2000.
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ile sosyal alana aktarılmıştır.42 Özellikle İngiltere’de Spencer, Walter Bagehot, ABD’de 
William Graham Sumner, doğal seleksiyon sürecinin toplumsal bir değişim süreci 
olduğu, en iyi olanın hayatta kalacağı ve toplumda sürekli bir iyileşme takip edeceği, 
toplumların da bireyler gibi organizma oldukları ve bu şekilde gelişme gösterecekleri 
(aynı kanunlara tabidirler) görüşündedirler.43 Sosyal Darwinizm’e göre toplumdaki 
var oluş mücadelesi (survival of the fittest) şu şekilde cereyan eder:

• Çatışmaların yoğun olarak yaşandığı ve sosyal hiyerarşilerin ortaya çıktığı bir 
toplum söz konusudur ve insanlar eşit değildir: sosyal olarak ayrıcalıklı (yetenekli) 
olanların baskın olduğu doğal ayıklanma ve uyum süreci vardır.

• Var oluş mücadelesinde yetenekli olanlar/en güçlü olanlar ayakta kalır.
• Toplumsal ayıklanma süreci; güçsüzü toplum dışına iter ya da marjinalleştirir.
• Güçlü olanlar zayıflar üzerinde egemenlik kurarlar ve zayıfların kültürleri güçlü 

olanın kültürünün etkisinde kalır.
• Hayat mücadelesi bir bütün olarak toplumun gelişmesine ve ilerlemesine hizmet 

etmektedir. 
• Toplumsal mücadelede ayakta kalanlar, güçlü ve iyi özelliklere sahiptirler: 

bencil, yarışmacı, tutkulu, zengin, yaratıcı, zeki ve saldırgandırlar.
• Yaşama savaşından yenik çıkanlar ise olumsuz-kötü özelliklere sahiptirler: 

güçsüz, pısırık, özgeci, korkak, budaladırlar.44

3.3. Pozitivizm ve Sekülerizmin Sosyal Darwinizm’e Etkisi

Darwin’in başarısı evrim teorisi ile türlerin evriminde veya seleksiyonunda bir 
mekanizma bulmuş olmasıdır. Tabiat bilimciler bunun ilahi bir yasa olduğunu iddia 
etmekle birlikte değerden bağımsız görülen evrim, 1800’lerin başlarında biyolojinin 
sınırlarını aşıp ideolojik görünüm kazanınca, bu sefer değer yüklü duruma girmiştir.45 

Aydınlanma esnasında tabiat insana verili ancak yazılı olmayan bir türde yorumlan-

42 Darwin’in doğadaki canlıların evrimine ve hayatın çeşitliliğine dair görüşlerinin sosyal Darwinizm ile 
hangi temellerde paralellik gösterdiğine dair derli toplu bir çalışma için bkz. David Paul Crook, 
Darwinism, War and History: The Debate Over the Biology of War from the ‘Origin of Species’ to the 
First World War, Cambridge University Press, 1. Baskı, Cambridge 1994.

43 Darwin ve onun görüşleri ile ilişkisi üzerinden sosyal Darwinizm hakkında kapsamlı bir çalışma için 
bkz. David Paul Crook, Darwin’s Coat-tails: Essays on Social Darwinism, Peter Lang AG Publishing 
Inc., 1. Baskı, New York 2007.

44 Burada genel hatlarıyla maddeler hâlinde özetlenmiş olan görüşlerin modern toplum mekanizmaları 
bağlamında ayrıntılı olarak incelendiği güncel bir çalışma için bkz. John Hall Snow, I Win, We Lose: 
The New Social Darwinism and the Death of Love and Other Writings, Wipf and Stock Publishers, 1. 
Baskı, Oregon 2016.

45 Ş. Teoman Duralı, Çağdaş Küresel Medeniyet: Anlamı-Gelişimi-Konumu: Çağdaş Küreselleştirilen 
İngiliz Yahudi Medeniyeti, s. 126.
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maktaydı. Özellikle bir şey ilerleme ile değiştirilebilir veya aşılabilirdi. Daha sonraları 
ise tabiat mutlak norm dayatan bir paradigma olarak görülmüştür. “Tabiat en iyisini 
bilir” görüşüne romantik tabiat tasavvuru ve tabii bilimlerin evrim teorisi yakınlaşır. 
Bu anlam farklılaşmasında tabiat veya tabiat düzeni çoğu zaman yorumlarda teolojik 
yaklaşımlı dünya görüşlerinde Tanrı’nın yerini almıştır.46

Güvenilir olan bilginin doğa bilimlerindeki deney ve gözlem yoluyla ortaya 
konulan bilgi olduğu görüşünün genel olarak benimsendiği pozitivizm bu bilgiyi bir 
anlamda yasa mertebesine de yükseltir. Söz konusu “bilgi” evrensel ve objektiftir. Bilim, 
bir etkinlik olmasının yanı sıra aynı zamanda evrensel doğruları tekelinde bulunduran 
bir kurum olarak da iş gördüğüne göre hakikatin sözcüleri de bilim adamlarıdır. “İdeal 
veya evrensel durum, bilim adamının öne sürdüğü durumdur. Böylece, pozitivist söy-
lem bilim adamını ‘peygamber’ konumuna yükseltir.”47 Sosyal Darwinizm’de tam bu 
gerçekleşmiş, âdeta bu görüşün temsilcileri peygamber olarak algılanmış, dönemin 
sivil ve asker bürokratları üretilen bilgileri sorgulamaksızın kabul etmişlerdir. “İnsanlar 
ve toplumlar ve hatta toplumsal fenomenler bu evrensel yasalara boyun eğmelidir. 
İlgili yasalara boyun eğmeyen oluşumlar ‘doğal evrim sürecinin doğru çizgisinden 
bir sapmayı dile getirirler; yanlıştırlar, arkaiktirler ve kabul edilemezler. İdeal veya 
evrensel durum, bilim adamlarının öne sürdükleri durumdur. Pozitivist bilim ideo-
lojisinin en temel normu budur; insan ve toplum bütün boyutlarıyla bu norma göre 
dizayn edilmelidir.”48 “Bilimsel bilgi güç ve meşruiyetini Doğa’dan almaz, onu inşa 
eden epistemik cemaatten alır.”49

Evrim teorisinin ilgi görme sebebi: Birçok ülkede olduğu gibi 18. yüzyıl Aydın-
lanma düşüncesiyle başlayan ve 19. yüzyılın ortalarında A. Comte, K. Marx ve H. 
Spencer tarafından ideolojilere dönüştürülen “toplumsal ilerleme” düşüncesini –mutlak 
doğruluğuna inanan pozitif bilime dayanarak– destekleyici basit, mekanik ve kapsayıcı 
bir felsefe olmasıdır. 19. yüzyılın hemen bütün düşünce akımları kendi düşüncelerinin 
haklılığını evrim teorisi ile desteklemeye çalıştılar. Nasıl doğanın canlılar kesimin-
de, bir yanda bireyler beslenme ile hayat alanı uğruna kavgaya, öte tarafta da türler 
arasında üreme ile yayılma sahası için mücadele söz konusuysa, aynı şekilde, gerek 
bireysel gerek toplumsal seviyede dur durak bilmez çekişme ile savaş hüküm sürdüğü 
düşüncesi sosyal Darwinizm’in temeli oldu.50 

46 Bu paradigma ve genel görüş değişiminde sosyal Darwinizm’in yeri ve etkilerini inceleyen bir çalışma 
için bkz. Louis Andrews, “Social Darwinism: The Development of an Intellectual Mood”, The Occi-
dental Quarterly, c. III, S. 1, Bahar 2003, s. 45-60.

47 Hüsamettin Arslan, Epistemik Cemaat: Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi, Paradigma Yayınkları, İstan-
bul 1992, s. 12.

48 Hüsamettin Arslan, a.g.e., s. 23.
49 Hüsamettin Arslan, a.g.e., s. 134.
50 Ş. Teoman Duralı, Çağdaş Küresel Medeniyet: Anlamı-Gelişimi-Konumu: Çağdaş Küreselleştirilen 

İngiliz Yahudi Medeniyeti, s. 125.
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4. Sosyal Darwinizm’in Sağladığı Meşruiyetler

19. yüzyılın son çeyreğinde en önemli olgu şüphesiz ki Avrupa’da sağlanan göreli 
barış ortamının bir sonucu olarak Avrupa dışında nüfuz ve hammaddeye ulaşmak için 
girişilen savaşlardır. Söz konusu emperyalist savaşların meşrulaştırıcısı büyük oranda 
sosyal Darwinizm’dir. Emperyalizm çağı olan 19. yüzyılda başka ülkelerden toprak 
alarak büyüme, sosyal Darwinci anlayışta özellikle “doğal ayıklanmanın” meşru bir 
sonucudur. En güçlü olan hayatta kalacağından, güçlü olmayan, hayatını devam ettir-
me becerisinde olamayan “zayıf devletler” de doğal olarak yok olmalıdırlar; onların 
topraklarının alınması sadece doğal bir sürecin sonucudur.51

İnsanların da ırklar gibi farklı kategorileri olduğu ve güçlü olanın daha yüksek 
düzeyde yaşama hakkına sahip olduğu tasavvuru, yüzyıl dönümünde emperyalizmin 
doruk noktasında olduğu bir dönemde giderek büyük bir yayılma imkânı bulmuştur. 

Her durumda güçlü olan insan ırkının savaştan galip çıkacağı ve istediğini elde 
edeceği iddiasında olan sosyal Darwinizm ile Avrupa’nın medeniyetin merkezini 
oluşturduğu, Avrupalı insanın modern insan olduğu ve “üstün insan” iddiası meşruluk 
kazanmıştır.52

Sosyal Darwinizm’e göre yerli halklar aslında “kendi miskinliklerinin, uyuşuk-
luklarının ve rekabet içinde olmamalarının kurbanıdırlar”. “Avrupalı (ise) doğuştan 
dünyayı yönetecek yetiye sahiptir.” Medeniyet için bazılarının ehlileştirilmesi gere-
kir, medeniyete uyum sağlayamayanların yok edilmeleri de mübahtır, bir anlamda 
sömürgelerde âdeta “haklı savaş” (just war) yürütülmesinin aracıdır. Örneğin Aziz 
Augustine de amacı insanlık barışı olan doğa düzeninin Avrupa insanına savaşma 
hakkını, yetkisini vermekte olduğunu ve bunun medenileştirmek adı altındaki bir iyi 
niyetle gerçekleştiğini, motive edildiğini düşünmekteydi.53

Avrupa devletlerinin Afrika’da daha aktif şekilde yayılmaya başlamasıyla, Afrika 
ve Pasifiğin kolonizasyonu hız kazanmıştır. Nihayet Berlin Konferansı (1884-1885) 
sonucu olarak da cetvelle çizilen sınırlar ortaya çıkmıştır.54 Bu yayılma, işgal ve savaşlar 

51 Bu durum ayrıca 1. Dünya Savaşı’nın arkasında yatan temel etmenlerden biri olarak da gözükmekte-
dir, konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma için bkz. Gordon Martel, Origins of the First World War, 
Routledge, Taylor&Francis, Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, New York 2013.

52 Sosyal Darwinizm’in özellikle Avrupa ve Amerika’da şekillenen yorumları ve bu toplumların düşün-
meleri üzerine etkilerine ilişkin kapsamlı bir çalışma için bkz. Richard Hofstadter, Social Darwinism 
in American Thought, Beacon Press, Massachusetts 1992.

53 Augustine’e göre mutlak haklı olan tanrının savaşları dışında bir savaşın haklı sayılabilmesi için, haklı 
bir nedenin olması, savaşın meşru otorite tarafından yapılması ve iyi niyetin bulunması gereklidir. 
Augustine’in bu temeldeki görüşlerinin incelendiği bir çalışma için bkz. Elif Uzun, “Haklı Savaş Dü-
şüncesinin Batılı Kökleri: İlk Çağlardan Yirminci Yüzyıla Jus Ad Bellum Kavramı”, Uluslararası 
Hukuk ve Politika, c. 6, S. 21, 2010, s. 19-33.

54 Konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma için bkz. Thomas Pakenham, The Scramble for Africa: White 
Man’s Conquest of the Dark Continent from 1876 to 1912, Avon Books, 1. Baskı, New York 1991.
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medeni olmayan halkları medenileştirme misyonu adı altında yürütülmüştür. Sosyal 
Darwinizm emperyalizme ihtiyaç duyduğu tüm meşrulaştırıcı argümanları sunmuştur: 

Avrupalı, Sanayi devrimi etkisiyle askeri teknolojide gerçekleşen “ilerlemenin” henüz 
farkında değildi. Ateş ve imha gücü yüksek bu silahlar sömürgelerde denendiği için ve 
Darwin’de ifadesini bulduğu gibi “yabanıl” insanları öldürmesi hiç de sorun edilmedi, 
hatta ilerlemenin doğasından dolayı uyum sağlayamayanın doğal ayıklanması olarak 
alkışlandı. Bu saiklerle özellikle 19. yüzyılın son çeyreği; ırkçılık, nasyonalizm, Avrupa-
merkezcilik gibi düşüncelerin asker sivil bürokratlarda ve devlet adamlarında yer ettiği 
bir dönemdir.55 Modern Avrupa ırkçılığının da temelini sosyal Darwinizm oluşturmuş ve 
toplumsal düzeyde, Anglosakson ya da Aryan kültürel ve biyolojik üstünlüğü inancını 
emperyalist, sömürgeci ve ırkçı politikalar kullanarak sürdürmek için bir felsefi meşruiyet 
aracı olarak kullanılmıştır.56

4.1. Hayat Alanı Arayışları ve Sosyal Darwinizm

Canlılar için hayatta kalma mücadelesinde en gerekli olan habitattır, yani canlının 
bekâsına ve nesillerinin devamına imkân sağlayabilecek bir hayat alanı. Bu görüş Al-
man Birliği’nin sağlandığı 19. yüzyılın son çeyreğinde biyolojik devlet düşüncesinin 
en önemli temel şartı olarak ortaya atılmış, daha sonraları 2. Dünya Savaşı sonuna 
kadar da Alman jeopolitik tasavvuruna dönüşmüştür.57

Alman Birliği’nin sağlanması sonrasında, Almanya yeni doğan bir bebek olarak 
görülmüştür. Bu bebeğin hayatta kalması için en önemli besin kaynağı da topraktır. 
Bu bir hayat alanına ihtiyacı olduğu anlamındadır. Devleti bir canlı olarak telakki eden 
organik, biyolojik devlet düşüncesi; bekâ savaşında hayat alanı için mücadele etme 
düşüncesini sosyal Darwinizm’in “struggle for existence-Kampf uns Dasein-Bekâ 
Savaşı” ve “survival of the fittest-Überleben der Tauglichsten-güçlünün hayatta kal-
ması” ilkelerinden hayat alanı arayışının bir devletin varlığının “devamının” en önemli 
unsuru olarak telakki edilmesi savaşlara yol açan bir olgu olarak karşımıza çıkar.58

55 Nasyonalizm ve ırkçılık ile sosyal Darwinizm arasındaki ilişkilerin incelendiği derli toplu bir çalışma 
için bkz. Rutledge M. Dennis, “Social Darwinism, Scientific Racism, and the Metaphysics of Race”, 
The Journal of Negro Education, c. 64, S. 3, Yaz 1995, s. 243-252.

56 Anglosakson düşünce içinde sosyal Darwinizm üzerine tarihsel bir araştırma için bkz. Geoffrey M. 
Hodgson, “Social Darwinism in Anglophone Academic Journals: A Contribution to the History of the 
Term”, Journal of Historical Sociology, c. 17, S. 4, Aralık 2004, s. 428-463.

57 Darwin’den Hitler dönemi Almanya’sına kadar olan dönemdeki Almanya’yı sosyal Darwinizm bağla-
mında inceleyen bir çalışma için bkz. Richard Weikart, From Darwin to Hitler: Evolutionary Ethics, 
Eugenics and Racism in Germany, Palgrave Macmillan, 1. Baskı, New York 2004.

58 Sosyal Darwinizm ile bağlantı içinde Nazi Almanya’sı ve o dönemde gerçekleşen savaş üzerine kap-
samlı bir inceleme için bkz. Horst Biesold, Crying Hands: Eugenics and Deaf People in Nazi Ger-
many, Gallaudet University Press, 1. Baskı, Washington DC, 1999.
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4.2. Topyekûn Savaş ve Sosyal Darwinizm

Güçlü olan, kültürel olarak üstün olan “ırk”, geri kalmış, az gelişmiş “ırklar” 
üzerinde egemenlik kurma hakkına sahiptir: Bir toplum içinde ayıklanma ile ortaya 
çıkan “dâhili yaşama savaşı” yerine “harici yaşama savaşı” söz konusu olduğunda, 
egemenlik için rekabet savaşında “Lebensraum/Hayat alanı” meselesi gündeme gelir.

Sosyal Darwinizm’in hayatta kalma mücadelesinde “natural selection-Ausle-
se-doğal ayıklanma/çevreye uyum sağlama” meydana geleceği, buradan başarı ile 
çıkabilmek ve milletin bekâsını sağlamak için de topyekûn savaş hazır olunması ve 
gerektiğinde girilmesi düşüncesi de sosyal Darwinizm ile savaş arasındaki bir diğer 
doğrudan ilişkidir.

En iyiler hayatta kalacağı ve nesillerinin devamını sağlayabilecekleri için top-
yekûn savaş bir var olma-yok olma şeklinde yürütülmeli, ulus tüm “yeteneklerini” 
sergilemelidir. Nasıl tabiatta türlerin hayatı tek bir hayvanın hayatından daha önemli 
ise ulusun bekâsı için kadın, çocuk vs. bireylerin hayatının da bir önemi yoktur.59 

I. Dünya Savaşı ırkların ve milletlerin hayatta kalma mücadelesi verdikleri en 
önemli topyekûn savaş olarak dönemin aydınları tarafından görülmüş, bu bağlamda 
Almanya’nın da “kendi benliğini (varlığını) muhafaza” amacına yönelik olarak “hayat 
alanına” ihtiyaç duyduğu, bunun sadece güvenceye alınmasının da yeterli olmadığı, 
mümkün olduğu kadar, özellikle de Doğu’ya doğru genişlemesi gerektiği savunul-
muştur.60

4.3. Laissez Faire Kapitalizmi’nde Sosyal Darwinizm

Sosyal Darwinizm’in Amerikan versiyonu olan ve “Laissez faire, Laissez passer” 
(bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler) şeklinde ifade edilen liberal anlayış, devletin 
rolü ve müdahalesinin neredeyse hiç olmadığı ekonomik bir düzeni, mutlak bir libera-
lizmi temsil etmektedir. Biyolojik var olma savaşını, ekonomik ve sosyal ayıklanmanın 
toplumsal çatışma mekanizmalarını kapitalist rekabet toplumuna taşımış ve bunları 
tabiat yasaları olarak kabul etmiştir. Bu sosyal Darwinizm yorumu sınırlı kalmamış, 
toplumun tüm katmanlarına sirayet eden bir siyasi kültürün karakteri olmuştur. Rekabet 
stratejik dingil hâline gelmiştir.61 

59 Gerhard Staguhn, Warum die Menschen keinen Frieden halten: Eine Geschichte des Krieges, Deutsc-
her Taschenbuchverlag GmbH&Co. KG, München 2008, s. 19.

60 Almanya’da sosyal Darwinizm’in bu yönde bir etki yaratmasının ve bu etkinin bu denli yorumlanma-
sının elbette ki kültürel bir arka planı, çıkarımsal ilerleyen bir düşünmeler silsilesinden sonra oluşan 
ideolojik bir zemini vardır. Bu konuyla ilgili olarak bkz. Eich H. Viele, The Ideological Roots of Ger-
man National Socialism, Peter Lang AG, European Academic Publishers, Bern 1999.

61 Bu bağlamda, sosyal Darwinizm’in sosyo-politik bir görüş olmasını eleştirel bir tarzda yorumlamak 
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Bu anlayış bireyden hareket etmekte ve onu rasyonel bir varlık olarak değer-
lendirmektedir, ancak aynı zamanda insan bir faydacı olarak yeteneklere sahip olma 
ölçüsünde doğal ayrıcalık sahibidir ve farklı hayatların başarıları bu durumla açıklanır.

Rekabet toplumsal düzenin tabii bir ilkesidir ve kısmen bu durum devletler/
milletler için de geçerlidir. Rekabet öğesini ön plana çıkaran isimlerden olan Andrew 
Jackson (1829-1837) ve William Graham Sumner’ın (1840-1910) bu konuya yak-
laşımları temelde; “rekabet edebilen, güçlü olan, piyasa şartlarına ayak uydurabilen 
yaşar” şeklinde özetlenebilir. Dolayısıyla sosyal Darwinizm ve Laissez-Faire görüşü; 
kapitalizmi ve siyasi muhafazakârlığı desteklemek için kullanılmıştır.62

Sınıflar arasındaki ayrımlaşma insanlar arasındaki “tabii” eşitsizlik temeline da-
yandırılır, mülkiyetin kontrolünün çalışkanlık, özgüven, tutumluluk gibi yüksek ahlâki 
niteliklere sahip olanların elinde olabileceği ileri sürülür.63 Topluma devlet veya başka 
araçlarla müdahale ederek toplumu reformlar ile yeniden şekillendirmek bu yüzden 
tabii sürece zarar verecek bir çabadır, sınırsız rekabet ve doğal sürecin (statükonun) 
savunulması biyolojik seleksiyon için zorunludur. Yoksullar “uyumsuzdurlar” ve onlara 
yardım edilmemelidir; bekâ (var olma) savaşında zenginlik başarının bir işaretidir.

5. Sosyal Darwinci Teorisyenler 

Ernst Haeckel

19. yüzyılın ikinci yarısında sosyal Darwinizm’in Almanya’da yayılması dönemin 
önemli zoologlarından Ernst Haeckel’a (1834-1919) dayanmaktadır. Haeckel, tabiat 
kanunlarının evrensel geçerliliğe sahip oldukları ve hem insana hem de topluma 
uyarlanabileceğini savunmuştur. Bu konuda Natürliche Schöpfungsgeschichte (1868) 
ve Welträtsel (1899) isimli iki önemli kitap yazmış, eserleri onlarca baskı yapmış ve 
görüşlerini geniş kitlelere ulaştırmak için de seminerler, konferanslar düzenlemiştir. 
Haeckel popüler bilim yazılarıyla “doğal ayıklanmayı” basitleştirmiş ve geniş kitlelere 
yaymış, insanın hayvan soyundan geldiğini ileri sürmüş, hayvandan türeyen insanın 
bir soy ağacını bile çıkarmıştır. Welträtsel’ın devamı olarak yazdığı Die Lebenswunder 
adlı kitabın önsözünde amacının “akla uygun, gerçeğin bilgisine ve idrakine dayanan 

mümkündür, konuyla ilgili olarak bkz. Angela Gant, Social Darwinism, Samuel French Inc., 1. Baskı, 
New York 2013.

62 Sosyal Darwinizm’in özellikle 19. yüzyılda Alman toplumu üzerine etkilerinin ve bu etkilerin sonuç-
larının incelendiği kapsamlı bir çalışma için bkz. Sander Gliboff, H.G. Bronn, Ernst Haeckel, and the 
Origins of German Darwinism: A Study in Translation and Transformation, The MIT Press, 1. Baskı, 
Massachusetts 2008.

63 Bu yorum elbette sosyal Darwinizm’in radikal bir şekilde okumasının en uç noktalarında gezinir. 
Bunun yanı sıra, daha az radikal olan başka yorumlar da mümkündür, bir örnek için bkz. Anne Asc-
henbrenner, Social Darwinism and its Consequences for 19th Century Society, GRIN Verlag GmbH, 
1. Baskı, Norderstedt 2007.
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bir dünya görüşü inşası” olduğunu belirtmektedir.64 Hatta o derece ki Darwinizm’i 
siyasi reform programı olarak önermiştir.65

1870 yılında Natürlichen Schöpfungsgeschichte adlı kitabının ikinci baskısında 
insanın “yapay döllenmesinin” her şart altında kesin olarak olumlu sonuçlar doğu-
rabileceği tespitini yapar ve engelli çocukların Antik Sparta ve Kuzey Amerika’nın 
yerli halklarında öldürüldüğü örneğini verir.66 Sparta, Atina ile amansız bir mücadele 
içindedir, nüfusu azdır ve kadınlar da dâhil herkes savaşçı olarak yetiştirilmektedir. Bu 
durumda sitenin hasta ve engelli doğan çocuklara bakması mümkün görülmediğinden 
site dışına çıkarılmış ve ölüme terk edilmişlerdir.

SOSYAL DARWİNİZMİN SOY AĞACI

64 Ernst Haeckel, Die Lebenswunder. Gemeinverständliche Studien über Biologische Philosophie, Alfred 
Kröner Verlag, 1. Baskı, Stuttgart 1904, s. 11.

65 K. Bayertz, “Darwinismus als Politik Zur Genese des Sozialdarwinismus in Deutschland 1860-1900”, 
Biologiezentrum Linz/Austria: Stapfia, Neue Folge, S. 131, 1998, s. 234-235.

66 Ernst Haeckel, Natürliche Schöpfungsgeschichte, Elfter Vortrag, Die natürliche Züchtung durch den 
Kampf’ um’s Dasein-Arbeitstheilung und Fortschrift, Georg Raimer Verlag, Berlin 1874, s. 152-153.
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Burada ilginç olan Haeckel’in yüzlerce yıl önce gerçekleşen olaylardan değiş-
mez tabiat kanunları türetmiş olmasıdır. İnsanları hayvanlardan ayıran özellik olarak 
gördüğü bilimsel bilgiyi, medeni toplumların en gelişmişinin sahip olduğu bir özellik 
ve aynı zamanda bir “din” olarak görmüştür. Bununla paralel olarak da gelişmemiş 
bir insan olmayı gelişmiş bir hayvan olmaya tercih etme durumu dolayısıyla bilimsel 
bilgiye sahip olmayan insanları hayvanlar sınıfına dâhil etmiştir.67

Toplumu rekabet içindeki bir organizma olarak görmektedir, burada birey medeni 
-ahlâki (töresel) bir ilerleme yaşar, tecrübe eder ve nihayet tabii üremeyi eski eğilimler 
olarak değerlendirir. Yapay üreme süreçlerinin eşdeğeri doğal var olma savaşıdır ki 
bu savaşta güçsüzler, güçlülere boyun eğerler. Bu tür bir savaşın manevi bir savaş 
olduğunu, çünkü beynin nesiller boyunca daha kompleks hâle geldiğini söylemektedir.

Alfred Ploetz (1860-1940)

Yapay ayıklanma ve ırk hijyeniği (racial hygiene) konusunda fikir üretmiş ve 
fikirlerini eyleme geçirmek için de çaba göstermiş diğer bir kişi A. Ploetz’dir. Âdeta 
Darwin’in “bugün, iklimin öldürücü bir engel olduğu yerlerin dışında, uygar uluslar 
dünyanın her yerinde barbar ulusların yerini kapmaktadır ve onlar, daha çok, zekânın 
ürünleri olan sanatlarından ötürü başarılı olmaktadırlar. Bundan dolayı, zihnî yetiler, 
insan soyunda daha çok doğal seçmeyle”68 varsayımını ispat etmek istercesine ırkın 
selameti doğal ayıklanmanın garanti altına alınmasını gerektirmektedir. Fiziksel ve 
zihinsel engelli doğan çocuklar, sonradan engele sahip olanlar gibi zayıf olanların 
yok olup gitmediği, zayıf olarak hayatlarına devam ettikleri görüşündedir. Haeckel 
ve Ploetz toplumda zayıfların ortaya çıkmasını engelleyecek tedbirlerin alınmasından 
yanadırlar. Yani toplumun iyiliği için bu kişiler yok edilmeli, doğal ayıklanma yerine 
yapay ayıklanma gerçekleştirilmelidir. Dr. Alfred Ploetz 1895’te en önemli eseri69 
olan Die Tüchtigkeit unserer Rasse und der Schutz der Schwachen - Grundlinien einer 
Rassen - Hygiene yayınlamıştır.70

Ploetz’e göre en iyi kalıtıma sahip çiftler çocuk sahibi olmalı, bunun için de 
devlet “çocuk üretimi” konusunda, çocuk ötenazisini de kapsayacak bir düzenleme 

67 Ernst Haeckel’ın yaşadığı dönemde Darwinizm’in ve buna bağlı olarak sosyal Darwinizm’in Alman-
ya’da nasıl algılandığı ile ilgili kapsamlı bir çalışma için bkz. Alfred Kelly, The Descent of Darwin: 
The Popularization of Darwinism in Germany, 1860-1914, The University of North Carolina Press, 1. 
Baskı, North Carolina 1981.

68 Charles Darwin, İnsanın Türeyişi, çev. Öner Ünalan, Onur Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 1975, s. 177.
69 Alfred J. Ploetz, Die Tüchtigkeit unsrer Rasse und der Schutz der Schwachen, S. Fischer Verlag, Berlin 

1895.
70 Ploetz’in yaşadığı dönemde, Darwinizm özellikle hücresel seviyedeki biyoloji çalışmaları ile ilerlemiş 

ve buna bağlı olarak da sosyal Darwinizm ile Darwinizm arasındaki ilişkiye dair yeni ve gelişmiş 
yorumlar ortaya atılmıştır. Bununla ilgili kapsamlı bir çalışma için bkz. J. Weindling, Darwinism and 
Social Darwinism in Imperial Germany: The Contribution of the Cell Biologist, Oscar Hertwig (1849-
1922), Gustav Fischer Verlag, 1. Baskı, Jena 1991.
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yapmalıdır. 1895’ten ırk hijyeniği konusunda bir dergi çıkarmış, 1905’te Irk Hijyeniği 
Cemiyeti’ni kurmuştur.71 Ploetz, ruh hastalıklarının büyük oranda kalıtsal olduğu ve 
farklı kişisel nedenlerden dolayı bir dejenerasyon olduğu görüşündedir. Mesela içki 
bağımlılığı, cinsel hastalıklar, gayri ahlâki yaşam gibi, “asosyallik”ler de bu bağlam-
dadır ve aynı sonuca götürmektedir.

Alexander Tille (1866-1912)

Tille felsefe doktorasını “Deutschen Volkslieder vom Doktor Faust” başlıklı tezi 
ile tamamlamış bir düşünür olarak sosyal Darwinizm’e dair radikal fikirlerini anlat-
tığı iki eser yayınlamıştır: Volksdienst (1893) ve Von Darwin bis Nietzsche. Ein Buch 
Entwicklungsethik (1895). 

Volksdienst başlıklı eserinde ırkın yapay döllenmesini, engelli çocukların öldürül-
meleri (ötenazi), “zayıfların” üremelerinin önüne geçilmesi ve doğal seleksiyonun res-
torasyona tabi tutulmasını savunmuştur. Ona göre boşanmanın yaygın olduğu Lümpen 
proletarya olarak nitelediği kesimler devletin sosyal desteğinden yoksun bırakılarak 
yok edilmelidirler. İkinci eserinde daha rafine ve daha radikaldir: Irkını yüceltmek-
yükseltmek idealinde olan ve bunu gerçekleştirmek isteyenin eninde sonunda yapay 
seleksiyona başvurmak zorunda kalacağı iddiasındadır.72

6. Sosyal Darwinizm Uygulamaları

Bir ırk içindeki aşağı olanların (uyum sağlayamayanların) tıbbın örtüsü kullanılarak 
zorla kısırlaştırmaya tabi tutulmaları veya kobay olarak kullanılmaları veya ötenazi ile 
yok edilmeleri meşru görülmüştür. Ailenin bakıma muhtaç hastaların mahalle doktoru 
aracılığıyla psikiyatri kliniğine geçici bir süre yatırılmaları, sonra da yok edilmeleri 
uygulanmıştır. Bunda daha az bakımla, ekonomik tasarruf önemli rol oynamıştır. 
Hastaların, yaralı askerlerin, çocukların ve yetişkinlerin ötenazi ile yok edilmeleri 
yaygın uygulama olmuştur.73

71 Timo Heiler, “Die Unbestimmtheit des Begriffes ‘Sozialdarwinismus’: Probleme, Forschungsgeschi-
chte und Nutzanwendung für heutige Gesellschaftstheorien”, Journal of New Frontiers in Spatial 
Concepts, Universitätsverlag Karlsruhe, c. 1, 2009, s. 124.

72 Alexander Tille ve eserleri üzerine kısa bir açıklama yazısı için bkz. Erik Gerhard, Alexander Tille 
(1866-1912) und seine Theorie zur Hebung der menschlichen Gattung, GRIN Verlag GmbH, 1. Baskı, 
Norderstedt 2010.

73 Konuyla ilgili olarak bkz. Ian Dowbiggin, A Concise History of Euthanasia: Life, Death, God, and 
Medicine, Rowman&Littlefield Publishers, Inc., 1. Baskı, Plymouth 2007.
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6.1. Öjenik, Ötenazi, Irk Hijyeniği ve Temelleri

Darwin’in kuzeni olan Francis Galton tarafından 1883’te türetilen bir sözcük 
olarak “öjenik”, sosyal Darwinizm’in pratik uygulamalarına işaret eder.74 19. yüzyı-
lın başlarında popüler olan öjenik akımını destekleyenler, mükemmel insan neslinin 
yaratılması için, kontrollü bir üreme programını kurumsallaştırmak istemişlerdir. Bu 
anlayışta yaşamaya layık olmayan hayatların (lebensunwerten Leben) yok edilmeleri 
en iyi uyum sağlayanın hayatta kalması görüşü (survival of fittest) ile meşrulaştırı-
lır.75 Bünyesel (fiziki ve ruhi) zayıflar, hastalar ve yeteneksiz olanların toplumsal ve 
ekonomik yapay döllenmenin negatif seleksiyonunda yok olmaları öjenik anlayışta 
faydalı ve olumlu anlamda işlevsel bir süreçtir.76

Radikal sosyal Darwinciler bireyin, ırkın veya milletin veya devletin bütünü için 
kurban edilebilmesini (feda) talep etmişlerdir. Ilımlı olanlar ırk hijyeniği ile insani 
talepler arasında bir denge bulmaya çalışmışlar, gönüllülüğe dayalı yapay döllenmeyi 
savunmuşlardır. 

Sanayi devriminin en çetin döneminde Darwinizm “ekonomik bir mucize” ve 
“acısız bir toplum” vaadiyle siyasi bir ideoloji olarak ortaya koyulmuştur. Darwin’in 
tezlerini ortaya attığı zamandan Nasyonal Sosyalistlerin uygulamalarına kadar geçen 
süreçte farklı meslek gruplarından ve milliyetlerden kişiler “aşağılık olanların yok 
edilmelerini” etraflıca tartışmışlardır.77 Öjenikler, Irk Hijyeniği görüşünü savunanlar 
bunların en başında gelmektedirler. Toplum da bu dönemde uzun savaşlar, hastalıklar, 
engelliler, açlık ve sefalet yüzünden radikal düşüncelere açık bir hâldedir.78

“Kusurlu kişi”, “ruhsal olarak ölü”, “lüzumsuz var olanlar” ve “yaşamı değersiz 
yaşamlar” şeklinde niteleyici ifadeler79 Darwinizm’den sosyal Darwinizm’e geçen süreç 
içinde ortaya çıkmıştır. Sosyal Darwinizm’in en iyi uyum sağlayanın hayatta kalması 
(survival of the fittest) ilkesine dayanan “yaşamaya değersiz hayatların” imha edilme-

74 Georg Witrisal, Der “Soziallamarckismus” Rudolf Goldscheins-ein milieutheoretischer Denker zwis-
chen humaniateren Engagement und Sozialdarwinismus, s. 29.

75 Yılmaz Tezkan-M. Murat Taşar, Dünden Bugüne Jeopolitik: Dünya ve Türkiye, Ülke Yayınları, İstan-
bul 2013, s. 50.

76 Öjenik, Darwinizm ve Sosyal Darwinizm arasındaki ilişkilerin incelendiği kapsamlı bir çalışma için 
bkz. Stefan Kühl, The Nazi Connection: Eugenics, American Racism, and German National Socia-
lism, Oxford University Press, New York 2002.

77 Nasyonal Sosyalizm ve Darwinizm arasındaki ilişkide ırk kavramının bu denli yorumlanmasının arka 
planındaki kökensel sebeplere ilişkin kapsamlı bir çalışma için bkz. Ken Ham-A. Charles Ware, 
Darwin’s Plantation: Evolution’s Racist Roots, Master Books Pub., 1. Baskı, Arkansas 2007.

78 Bu konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma için bkz. Henry Friedlander, The Origins of Nazi Genocide: 
From Euthanasia to the Final Solution, The University of North Carolina Press, 1. Baskı, North Caro-
lina 1995.

79 Timo Heiler, “Die Unbestimmtheit des Begriffes ‘Sozialdarwinismus’: Probleme, Forschungsgeschi-
chte und Nutzanwendung für heutige Gesellschaftstheorien”, Journal of New Frontiers in Spatial 
Concepts, Universitätsverlag Karlsruhe, c. 1, 2009, s. 129.
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sinin en önemli savunucuları arasında Karl Binding ve Alfred Hoche bulunmaktadır.

6.2. Sosyal Darwinizm ve Nasyonal Sosyalist Rejim Uygulamaları: 

Çocuk Ötenazisi ve Irk Hijyeniği80

Nasyonal Sosyalistler “kurtuluş (Erlösung)” argümanı ile ortaya çıkmışlar ve 
sosyal Darwinizm’in en acımasız uygulayıcıları olmuşlardır.81 Sosyal Darwinizm’in 
Nasyonal Sosyalistler tarafından kabul edilmesinde şu faktörler rol oynamıştır:

• Seleksiyon teorisinin insanın toplumsal, ahlâki ve ekonomik gelişmesinde bir 
ölçüt olarak algılanması,

• İyi ve kötü kalıtımı birbirinden ayrıştırması,
• Toplumun görevinin iyi kalıtımı teşvik etmek, kötü kalıtımı dışlamak olduğu. 
Sosyal Darwinizm’in uygulanması ve siyasi aşırılığında Nasyonal Sosyalizm ör-

neği bazı açılardan oldukça öğreticidir. Nasyonal sosyalistler Darwin’in tabiat kanunu 
olarak ortaya attığını “daha güçlü olanın hakkı” olarak yorumlamışlar ve uygulamış-
lardır. “Uyum sağlayanın-uygun olanın hayatta kalması” ve seleksiyonu ölümcül bir 
imhaya dönüştürmüşlerdir.

Nasyonal sosyalistler veya Hitler savaşın milletlerin mücadelesi olduğunu keş-
fedenler değillerdi. Hitler, yeryüzünde sadece güçlü olanın muzaffer olabileceğine 
inanmıştı, “güçlü olan” onun için “ırk olarak değerli, üstün” olandı, dolayısıyla onun 
için savaşın nihai amacı, “üstün ırkın (efendi ırk)” egemenliği idi, Almanya bu egemen-
liği sağlamak için ortaya çıkmalıydı.82 Fiziki ve ruhi engelli çocukların öldürülmeleri: 
14 Temmuz 1933 tarihinde “İrsi Hastalıklı Nesillerin Önlenmesi Yasası” gereğince 
gerçekleştirilmiştir.83 Aynı yasa 1 Ocak 1940’da Avusturya’da uygulanmaya başlan-
mış ve yaklaşık 10.000 çocuk öldürülmüştür. Yasaya göre şu “genetik hastalıkların” 
bildirilmesi zorunluydu:

• Doğuştan fiziki ve ruhi engelliler, 

80 Türkçeye “Irk Hijyeniği” ya da “Irk Hijyeni” olarak çevrilebilecek bu “racial hygiene” kavramının 
Nazi Almanya’sındaki yeri için bkz. Götz Aly, Cleansing the Fatherland: Nazi Medicine and Racial 
Hygiene, John Hopkins University Press, 1. Baskı, Maryland 1994.

81 Bu kurtuluş (Erlösung) kavramı, Nazi Almanyası’nda aynı zamanda sadece gelecekte daha iyi yaşam 
koşullarına sahip olma ile değil ama ırkın kendisinin de daha üst bir seviyeye taşınmasıyla yakından 
ilişkiliydi, konuyla ilgili olarak bkz. Stefan Kühl, For the Betterment of the Race: The Rise and Fall 
of the International Movement for Eugenics and Racial Hygiene, Palgrave MacMillan, 1. Baskı, New 
York 2015.

82 Gerhard Staguhn, Warum die Menschen keinen Frieden halten: Eine Geschichte des Krieges, s. 20.
83 Anahid S. Rickmann, Rassenpflege im völkischen Staat: Vom Verhältnis der Rassenhygiene zur natio-

nalsozialistischen Politik, Friedrich-Wilhelms-Universität, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bonn 
2002, s. 82.
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• Şizofreni, 
• İrsi epilepsi, 
• İrsi körlük ve sağırlık, 
• Ağır fiziksel anormallik.
• Hitler yetişkinler için ötenazi emrini (1.9.1939) tarihinde vermiştir ve bireyler 

bundan etkilenmişlerdir:
• Fiziki ve ruhi engelliler ve 
• Fiziki hastalığa sahip hasta olanlar,
• Irk olarak “aşağı” tanımlananlar (Çingeneler, Yahudiler),
• “anti sosyal” davranış sahibi, “topluma yabancı” bireyler,
• Asosyaller (homosexueller, Bettler, adli cezaya çarptırılmış olanlar, hayat ka-

dınları).

7. Sosyal Darwinizm Eleştirisi: Karşılıklı Yardımlaşma-Dayanışma

Sosyal Darwinizm ve evrime dair günümüzde de geçerli en etkili eleştiriyi Rus 
anarşist Pyotr Kropotkin yapmıştır. Kropotkin, Sibirya’daki gezilerinden yola çıkarak 
kaleme aldığı ve 1902 yılında yayınlanan Hayvan ve İnsan Dünyasında Karşılıklı 
Yardımlaşma adlı eserinde, evrimin motorunun sosyal Darwinizm’deki en iyi uyum 
sağlayanın hayatta kalması ilkesi (survival of fittest) olmadığını, karşılıklı yardımlaş-
manın ve dayanışmanın evrimin ilerici bir ögesini teşkil ettiğini söylemiştir.84

Kropotkin söz konusu eserinde genel çerçevesi itibariyle ahlâki prensiplerin insan 
fıtratına zıt değil paralel olduğunu da ileri sürmüştür. Burada denilebilir ki Kropotkin’in 
eseri Malthusçu hayatta kalma mücadelesine ve geleneksel Darwincilere verilmiş bir 
cevap, bir alternatifin olanaklı olduğuna dair bir işaret ya da bilgilendirmedir. İnsan 
nüfusunun mevcut yiyecek arzından daha hızlı bir artış gösterdiğini ileri süren Malthus, 
dengenin ancak, kıtlık, hastalık ve savaş sonucu, güçsüzlerin elenmesiyle korunacağını 
söylüyordu. Malthus’un, “hayatta kalma mücadelesi” olarak formüle ettiği bu anla-
yış, herkesin herkese karşı sürekli rekabetine dayanıyordu. Sonraki yıllarda Darwin, 
rekabet ve hayatta kalma mücadelesinin, güçlü türleri koruyup güçsüzleri elemesini 
evrimin belirleyici faktörü olarak açıkladığında, Malthusçuluk, biyolojik alanda da 
güçlü bir destek bulmuş oldu. Darwin’in takipçileri bu “acımasız mücadeleyi” biyo-
lojik bir ilke olarak evrimin biricik faktörü hâline getirdiler. Kropotkin için ise ilkel 
insan dünyasıyla hayvanlar âlemini, kana susamış “gladyatör gösterisi” gibi sunan 
yeni Darwincilerin “sürekli mücadele” anlayışı; eşitlikçi, dayanışmacı, özgür toplum 
düşüncesine de ölümcül bir saldırıydı.

Kropotkin’in dayanışmacı toplumlara örnekleri çeşitlilik göstermektedir. Bu 

84 Yılmaz Tezkan-M. Murat Taşar, Dünden Bugüne Jeopolitik: Dünya ve Türkiye, s. 51.
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örnekler arasında Anadolu’dan bir Türk köyü de vardır: “Bir Türk köyünün iç örgüt-
lenmesini ve takdire şayan karşılıklı yardım âdet ve gelenek ağını anlatabilirim.”85 
Bununla kalmaz artık günümüzde bizlerin bile unutmuş olduğu Ahilik Teşkilatı’na 
göndermede bulunur. “Loncalar, kardeşlikler, dostluk cemiyetleri adı altında bulunan 
ve Rusya’da zestvo, minne, artel denen, Sırbistan ve Türkiye’de esnaf cemiyetleri, 
Gürcistan’da amkari vs. denen bu birlikler, Ortaçağ’da öylesine önemli bir gelişme 
gösterdi ve şehirlerin özgürleşmesinde o kadar önemli bir rol oynadı ki, bunlar hakkında 
ciltler dolusu eser yazılmıştır.”86 Bu ifadesiyle Kropotkin, Darwinci evrim modeline 
alternatif olarak görülebilecek bir yorum yapmayı ve bu yorumu tarihsel olgularla 
desteklemeyi başarmıştır.

Kropotkin’in altını çizmek istediği, sosyal Darwinizm’de iki grup insan olduğudur: 
galip ve mağlup, efendi ve köle. Bireyin bir değeri yoktur. Burada, tabiatta işe yarayan 
bu durumun toplumda muhtemel yıkıcı etkisi göz ardı edilmiştir. Toplum şüphesiz 
tabiattan farklıdır. Kropotkin, tabiatta kendiliğinden işleyen bir mekanizmanın ya 
da sistemin (ki bu sistem ve mekanizma sürekli değişim hâlinde olduğundan bunun 
sürekli ve devamlı olup olmayacağı hakkında kesin bir yorum yapılamaz) insanın 
kültür ve toplum dünyasına da taşınmasının gerçekten de toplumların yapısını ve 
gelişimini anlamak, insanlık tarihini yorumlamak için kritik bir öneme sahip etmen 
olup olmadığını tekrar sorgulatmak istemiş ve bu sorgulamanın sonunda da başka 
bir yolun, daha barışçıl, daha insancıl daha doğru ve düzgün bir yolun olabileceğini 
göstermeyi amaçlamıştır.

8. Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde Sosyal Darwinizm

Batı’nın üstünlük ve gelişmişliğinin ana nedeninin “bilim” (ulum ve fünun) oldu-
ğu kanaati, Tanzimat sonrası Osmanlı aydınlarında yerleşmiştir. Tanzimat döneminde 
Darwinist fikirler ilk başta Askeri Tıbbiye’de gelişme imkânı bulmuştur. Osmanlı 
aydınları, materyalist felsefeden yoğun bir şekilde, 1840’larda Fransız materyalist 
düşünürleri, 1850’den sonra da bütün Avrupa’da etkili olan Büchner, Molescot ve 
Vogt gibi Almanlar aracılığıyla etkilenmişlerdir. 

8.1. Osmanlı Aydınlarında Sosyal Darwinizm

Darwin’in Türlerin Menşei (Kökeni) adlı eseri Ludwig Büchner ile Ernst Haeckel 
gibi Alman materyalistleri tarafından yoğun ilgi görmüş ve bu isimler özellikle sosyal 

85 Pyotr A. Kropotkin, Evrimin Bir Faktörü Karşılıklı Yardımlaşma, çev. Işık Ergüden-Deniz Güneri, 
Kaos Yayınları, İstanbul 2001, s. 231.

86 Pyotr A. Kropotkin, a.g.e., s. 155.
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Darwinizm’in dünyada en önemli temsilcileri olmuştur. Büchner ve Haeckel’in Osmanlı 
aydınları üzerindeki etkileri de küçümsenemez. Haeckel’in eserleri İkinci Meşrutiyet 
döneminde Türkçeye tercüme edilmiştir. Bunlardan biri 1911 yılında Vahdet-i Mevcud 
(Bir Tabiat Âliminin Dini-Monizm) başlığı ile tercüme edilendir.87 Osmanlı aydınlarını 
etkileyen bir diğer eser Büchner’in Madde ve Kuvvet’i olmuştur.

Ancak, toplumsal ilerlemede doğal ayıklanmayı temel alan sosyal Darwinist dü-
şünceye alternatif görüşler de ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri olan Reformcu Darwinist 
düşünce; canlıların evrimleşmesinde doğal ayıklanma değil, canlıların birbirleriyle 
dayanışma ve işbirliğinin esas olduğunu, dolayısıyla toplumsal yaşamda da bu gü-
dülerin geçerli olduğunu savunmuştur. Sosyal Darwinist düşünceye ikinci alternatif 
görüş, evrimleşmede çevreye uyumu kabul eden Lamarckçı düşünce olmuştur. Darwi-
nizm üzerinde özellikle Almanya, Fransa ve Rusya’da yaşanan tartışmalar, bu üç ana 
eksende şekillenmiştir. Bu açıdan sosyal Darwinizm’in ana vatanı Almanya olmuş 
ve Osmanlı da dâhil olmak üzere birçok ülkeye Sosyal Darwinist düşünce Alman 
düşünürler aracılığıyla girmiştir.88

Osmanlı aydınlarından sosyal Darwinist düşüncenin ilk önemli temsilcisi Ahmet 
Mithat Efendi’dir. Batı’nın tekniğine, bilimine ve felsefesine hayran olan Ahmet 
Mithat’ta, Darwinci doğal ayıklanma değil, Lamarckçı çevreye uyum anlayışı hâkim 
gözükmektedir. Hoca Tahsin’le başlayan ve Ahmet Mithat ve Beşir Fuad’la devam 
eden evrimci materyalist düşünce, Hüseyinzade Ali ile birlikte etki alanını daha da 
genişletecektir.89

Osmanlı’da materyalist düşüncenin ilk ateşli savunucusu Beşir Fuad olmuş ve 
bu düşünce onu intihara kadar götürmüştür.90 Beşir Fuad özellikle Claude Bernard ve 
Büchner’in evrimci materyalist düşüncelerinin etkisi altındadır.91 Von der Goltz’un 
1884 yılında Almanya’da yayınlanan Das Volk in Waffen adlı eseri ise Millet-i Mü-
selleha ismiyle Yüzbaşı Muhammed Tahir tarafından 1885 yılında çevrilmiştir. Eser, 
Avrupa’da olduğu gibi Osmanlı ordusunda da büyük ilgi görmüş, özellikle subayların 
başucu kitabı olmuştur. 

Diğer taraftan 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren Osmanlı ordusunun yapılan-
dırılmasında görev alan Helmut von Moltke, Colmar von der Goltz, Erich Ludendorff 

87 Atila Doğan, “Sosyal Darwinizm ve Osmanlı Aydınları Üzerindeki Etkileri (1860-1914)”, Yayınlan-
mış Doktora Tezi, İstanbul 2003, s. 214.

88 Atila Doğan, a.g.e., s. 315-317
89 Atila Doğan, a.g.e., s. 154. Darwin’in evrim teorisi her tür gelişmenin temelini oluşturduğu inancına 

sıkı sıkıya bağlı olan Haeckel bu kitabında, monist dünya tasavvurunu dünya bulmacasını çözeceği 
iddiasıyla geniş bir kitleye seslenmek için yazmış, özellikle de Katolik Kilisesi’ne hedefe koyarak, ilk 
Hıristiyan inancı ile Monizm arasında bağlantı kurulabileceğini savunmuştur. Geniş bilgi için bkz. Die 
Welträthsel. Gemeinverständliche Studien über Monistische Philosophie, Bonn, 1902

90 Orhan Okay, Beşir Fuad İlk Türk Pozitivist ve Natüralisti, Hareket Yayınları, İstanbul 1969, s. 74-96.
91 Orhan Okay, a.g.e., s. 150.
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ve Liman von Sanders gibi Alman askeri bürokratlar, topyekûn savaş düşüncesini 
Osmanlı’ya taşımıştır. Özellikle Colmar von der Goltz, Osmanlı askerî eğitim sis-
temini yeniden yapılandırmış ve sosyal Darwinizm düşüncelerini de Osmanlı ordu-
suna aktarmıştır. Von der Goltz’un topyekûn savaşa dair düşünceleri 1908 sonrası 
II. Meşrutiyet Dönemi’nde İttihatçılar tarafından uygulamaya konmuş, Alman ordu 
modelinin bir çözüm olacağı inancıyla, Goltz’un fikirleri kolaylıkla benimsenmiştir. 
Aslında Osmanlı aydını, biyolojik evrim teorisini tamamen içinde bulunulan toplum-
sal, ekonomik ve siyasal sorunlara çözüm amacıyla incelemekteydi. Yaşanılan tehdit 
algısı, yüzyıllarca hüküm sürülen topraklardan geri çekilme zarureti, militer toplum 
kurgusunu beraberinde getirmiştir.

8.2. Erken Cumhuriyet (1923-1939) Döneminde Sosyal Darwinizm: 
Bekâ Kaygısından Topyekûn Savaş Hazırlığına

Ulus inşası süreci yaşandığından ve bu sürecin en önemli aracı milliyetçilik oldu-
ğundan sosyal Darwinizm, Cumhuriyet döneminde başvurulan bir meşruiyet kaynağı 
olmuştur. Dönem topyekûn savaş dönemidir. Biri, I. Dünya Savaşı diğeri İstiklal Harbi 
olmak üzere iki topyekûn savaştan çıkılmış ancak eldeki imkân ve yeteneklerin bekâyı 
sağlamaya yetmeyeceği düşünülmektedir.92 Dolayısıyla muhtemel bir topyekûn savaşa 
hazır olunmalıdır ve bu süreç ulus ve devlet inşası ile eş zamanlı yürütülmelidir. Bunun 
için en kolay yola başvurulmuş ve mevcut örneklerden esinlenilmiştir. Ancak sosyal 
Darwinizm, ırk hijyeni gibi uygulamalar ile değil, topyekûn savaşa hazırlanma şeklinde 
ortaya çıkmıştır: “Hiç kimse kardeşleri için hayatını feda eden insanlardan daha büyük 
olamaz.”93 Ruhça ve bedence sağlam insanlar isteyen cephe, daha da önemlisi ahlâklı, 
disiplinli ve millet uğruna kendini feda etmeye hazır insanlara ihtiyaç duymaktadır. 
Çünkü “ben” değil “biz”in varlığının ne derece önemli olduğu işlenmiş ve milli vazi-
fenin fedakârlıklarla dolu olduğu vurgulanmıştır. “Varlığım Türk varlığına armağan 
olsun.” Askeri Mecmua’nın her sayısının giriş sayfasında yer alan Ziya Gökalp’e ait 
dizelerle de bedenin vatana ait olduğuna, ölümün kutsallığına atıf yapılmıştır: “Sakın 
hakkım var deme/ Hak yok, vazife vardır/ Hak milletin şan onun/ Gövde senin can 
onun/ Sen öl ki o yaşasın/ Dökülecek kan onun...”94

Sosyal Darwinizm ve öjeni anlayışının ulus-devletler düzeyinde rağbet görmesi 

92 Alıntının bulunduğu çalışma için bkz. Mehmet Beşikçi, “Militarizm, Topyekûn Savaş ve Gençliğin 
Seferber Edilmesi: Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu’nda Paramiliter Dernekler”, 
Tarih ve Toplum: Yeni Yaklaşımlar, S. 8, 2009, s. 49-92.

93 Muhlis Nadas, Millî Müdafaa Politikası, İstanbul: Kenan Matbaası, 1945, s. 9.
94 Hande Özdamar, 1930-1945 Arası Dönemde Türkiye’de Militer Anlayış ve Yansıması, İstanbul Bilgi 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Tez Danışmanı: Murat Belge, İstanbul, 
2007, s. 144.
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ve öjeninin bir bilim olarak kutsanması, vücut sağlamlığını ve dayanıklılığını ön plana 
çıkaran uygulamaları da teşvik etmiştir. Ulus inşasının yapıtaşını oluşturduğu düşünülen 
spor ve beden gelişimi, hayat mücadelesinde ayakta kalabilmenin en önemli koşulu 
olarak tasarlanmıştır. Bu bakış açısında beden, fiziksel olmasının yanında özellikle 
politik bir yapının da öğesidir ve kişiye olduğu kadar sosyal bir öğe olarak devlete de 
aittir. Bu anlamda sporun ve jimnastiğin seneler içinde farklı branşlarla ve tekniklerle 
geliştirilmesi bireylerin iradesinden bağımsız olarak gerçekleşir. Bu durum kişilerin 
kendi bedenlerini devlete vermelerinin, bir nevi ona feda etmelerinin örneğini teşkil 
etmesi açısından önemlidir.

19. yüzyıl sonlarında katı bir sosyal Darwinizm’in, emperyalist hareketlenmenin 
ve Alman gücünün Avrupa’yı tehdit etmesi, yeni milliyetçi savunma mekanizmalarının 
doğmasına neden olmuştur. Oluşan bu milliyetçi dalgada ülkelerin spora yaklaşımları 
hız kazanırken bedenin, devlet tasarrufunda geliştirilmesi gerektiği düşüncesi hâkimi-
yetini korumuştur. Avrupa ülkeleri arasında beden eğitimine en yoğun ilgiyi gösteren 
ülkeler, birliğini geç tamamlayan Almanya ve İtalya olmuştur. Eş zamanlı olmamakla 
birlikte Fransa, İngiltere, Romanya, Yugoslavya gibi Avrupa ülkeleri ile birlikte SSCB 
de spora önem vermiş ve onun militer karakteri üzerinde politikalar yürütmüşlerdir. 
Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren spor, bireyin kendisi için değil, milleti ve devleti 
için yapması gereken zorunlu bir görev olarak yeniden kurgulanmıştır. Spor-siyaset iliş-
kisi sosyal Darwinizm’in etkisinde kalmış, 19. yüzyılda Almanya’da Friedrich Ludwig 
Jahn, Çekoslovakya’da Miroslav Tyrs’ın öncülüklerinde spor, ideolojik hâle gelmiştir.95

Sosyal Darwinist görüşler, eğitime de yansımış, 1937 yılının Ekim ayından iti-
baren ortaokul ikinci sınıftan lise son sınıfa kadar bütün kız öğrenciler askerlik dersi 
görmeye başlamıştır.96 Çıkan süreli yayınlarda da sosyal Darwinizm’in etkilerini 
görmek mümkündür.97

Erken Cumhuriyet döneminde ulus ve devlet inşası için daha çok pozitivizm ve 
aydınlanma etkisinde ortaya atılan başta Türk tarih tezi gibi tezleri sosyal Darwinizm 
ile ilişkilendiren görüşler de mevcuttur. Bu bağlamda Toprak’ın98 ve Ersanlı’nın99 

95 Hande Özdamar, a.g.e., s. 85-87.
96 Hande Özdamar, a.g.e., s. 62.
97 Örnek olarak 1939 yılından itibaren Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü tarafından ayda bir yayımlanan 

Beden Terbiyesi ve Spor isimli dergide yayımlanan bazı makalelerin başlıkları verilebilir: “Yurt Mü-
dafaasında Sporun Ehemmiyeti” (Yarbay Halit, S. 11), “Memleket Müdafaası ve Rejim Bakımından 
Gençlik Teşkilatı ve Spor” (Kadri Yaman, S. 11), “Savaşçı ve Sporcu Türk Kadını” (Kemalettin Ö. 
Türk, S. 25), “Türklerin Spor Tarihine Yaptıkları Hizmetler” (Kemalettin Ö. Türk, S. 27) , “Bağlanma 
Yarışı ve Sporcu Türk Kadını” (Kemalettin Ö. Türk, S. 28), “Hayat Mücadelesinde ve Vatan Müda-
faasında Beden Eğitimi ve Sporun Rolü” (Nükhet Alkan, S. 28) , “Beden Terbiyesi Her Sınıf İçin Bir 
Zarurettir” (Neyyir Akkoç, S. 33).

98 Zafer Toprak, Darwin’den Dersim’e Cumhuriyet ve Antropoloji, Doğan Kitap, İstanbul 2012, s. 167-
208. Toprak bu eserinde Afet İnan’ın tarih tezlerini değerlendirmektedir. Bkz. Afet İnan, Türk Tarihi-
nin Ana Hatları, AKDTYK Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2014.

99 Büşra Ersanlı, İktidar ve Tarih Türkiye’de Resmi Tarih Tezinin Oluşumu (1929-1937), İstanbul: İleti-
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yaklaşımları en dikkat çekici olanlarıdır. 
Türkiye’de, İkinci Dünya Savaşı öncesinde sosyal Darwinizm’in önemli meşru-

iyet kaynaklarından biri de topyekûn savaş ve savaşa bedenen ve ruhen hazır olması 
gereken insanlardır.100 Harp kadar çetin başka bir iş asla düşünülemez. Milli müdafaaya 
hazırlanan bir “adam”ın öncelikle vücuden sıhhatli ve kuvvetli olması gerekmektedir. 
(…) Kişi, öncelikle kendi sağlığına, korumakla yükümlü olduğu devleti için sahip çık-
malıdır. Vücuduna zararlı olabilecek her türlü maddeyi, yurt müdafaasına katılamama 
ihtimalini göz önüne alarak kullanmamalıdır.101

Beden eğitimi gibi sosyal Darwinizm’den ve öjeni anlayışından etkilenen izcilik 
de erken Cumhuriyet’te yaygınlaşmıştır. Vücut sağlamlığını ve dayanaklılığı ön plana 
çıkaran izcilik, Osmanlı Devleti’nde ilk olarak İkinci Meşrutiyet döneminde uygu-
lama alanı bulmuştur. Kendi başının çaresine bakma, işbirliği kurma, grup kimliği 
yaratma, doğayla mücadele etme gibi birtakım alışkanlıklar kazandırdığı iddia edilen 
izcilik, erken Cumhuriyet’te giderek önem kazanmış, Maarif Vekâleti 1926 yılında izci 
oymakları kurulmasını istemiştir. 1935 yılında da Beden Terbiyesi ve İzcilik Müdür-
lüğü kurulmuştur. İzcilik kampları münevver, sağlam ve yüksek seciyeli vatandaşlık 
temellerinin atıldığı yerler olarak tanımlanmıştır.102

9. Sonuç

XIX. ve XX. yüzyıllarda sosyal Darwinizm; emperyalizm, faşizm ve nasyonal 
sosyalizm tarafından meşruiyet için kullanılmıştır. 19. yüzyılın son çeyreği ve 20. 
yüzyılın ilk yarısındaki savaşlar değerlendirildiğinde sosyal Darwinizm-savaş ilişkisi 
bağlamında şu sonuçlara ulaşmak mümkündür:103 

1. Savaş siyasetin bir aracıdır veya güçlü devletin görünen yüzüdür.
2. Savaş, insani gelişmenin ayrılmaz bir parçasıdır.
3. Sosyal Darwinci ayıklanma (seleksiyon) savaşın temel unsurudur.
4. Savaş, imha ve milletler arası mücadeledir.
5. Savaş, “var olmak ya da yok olmak” için yapılan bir mücadeledir.104

Sosyal Darwinizm ile bağlantılı üç ve beşinci maddeyi açacak olursak; 

şim Yayınları, 2015, s. 103-180.
100 Mehmet Beşikçi, “Son Dönem Osmanlı Harp Tarihi ve ‘Topyekûn Savaş’ Kavramı”, Toplumsal Tarih, 

S. 198, 2010, s. 62-69.
101 Hande Özdamar, a.g.e., s. 81-82.
102 Hande Özdamar, a.g.e., s. 107-114.
103 Niklaus Meier, 1871-1945 arasında Alman askeri elitlerini etkileyen önemli görüşleri beş maddede 

toplamıştır, bkz. Niklaus Meier, Warum Krieg? Die Sinndeutung des Krieges in der deutschen Militä-
relite 1871-1945, Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn 2012.

104 Niklaus Meier, a.g.e., s. 49.
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3. Sosyal Darwinci savaş söylemi güçlü biçimde güçlünün hakkı ve ırklar, mil-
letler arasında bir ayıklanmaya odaklanmıştır. Söylemde sürekli tekrar tekrar tabiat 
yasası metaforuna atıf vardır. Ana fikir, savaşın tabiatın en temel ilkesi olduğudur. Bu 
sebepten savaş açıklanırken, biyolojik ve tabiat kanunun zorunlu bir gereği olarak 
açıklanmaktadır. Bu söylemle siyasi-felsefi yorum bir biyolojik, daha da ötesi tabii 
bilimlere dayanan bir doğru olarak yorumlanmış ve sunulmuştur. 

5. Savaş; bekâ-apokaliptik savaş söyleminde var olmak için bir ölüm-kalım müca-
delesi olarak tanımlanır. Böylelikle yorumun merkezine devletin ya da ulusun kolektif 
var oluşunun sürekliliği yerleşir. Yorumun en radikal hâli “topyekûn savaş” kavramında 
tecrübe edilmiştir. Buna ek olarak destansı bir çöküşün idealleştirilmesi de bu söylemin 
parçasıdır: Destansı savaş, sonuna kadar ve kendini feda etmeye hazır olunana kadar 
kaçınılmaz yenilginin utancını bir moral zafere ve başarıya dönüştürmelidir.105

Siyasi ve emperyalist savaş tasavvurları, savaşın meşruiyetini devletin varlığından 
ve devletlerin birbirleri ile olan ilişkilerinden türetmektedirler. Belizistik106 savaş yo-
rumu; savaşı, tarihsel ve kültürel olarak ilerlemenin bir gereği olarak görür ve fazileti 
koruduğunu savunur. Savaşın sosyal Darwinci yorumu bunu değiştirilmesi mümkün 
olmayan tabiat kanunu, “güçlü olanın hakkını” zorla kabul ettirdiği, doğruluğu ispat-
lanmış biyolojik seleksiyon (ayıklanma) olarak anlamaktadır. Savaşın topyekûn bir 
hâle gelmesi ve sınırsızlaşmasının varoluşsal bir “olmak ya da olmamak” durumu 
olduğunu ifade ederler.

Biyoloji ve sosyolojinin karışımından neşet eden ve bir dünya görüşü olarak 
telakki edilen sosyal Darwinizm için rekabet, çatışma, kavga ve savaş ayıklanma 
(seleksiyon) ve kendini (iddiasını) ortaya koyma araçlarıdır. 19. yüzyılın sonunda, 
tüm milletlerin birbirleriyle sürekli savaşta oldukları ve bu savaştan da sadece güçlü 
olanın hayatta kalabileceği iddiasında olmuş, barış adına yapılan tüm çabaları sadece 
zayıflık olarak değil aynı zamanda tabiat yasasına aykırılık, bir karşı çıkış olarak değer-
lendirmiştir. Devletin içinde de zayıfların doğal olarak ayıklanabilmeleri için her türlü 
devlet müdahalesine şiddetle karşı çıkarak liberalizmin en sert uygulamalarına taraf 
olunmuştur. 1870’lerden 1940’lara kadar, yarım yüzyıldan fazla bir zaman zarfında, 
Batı toplumlarını derinden etkileyen sosyal Darwinizm, güçlü olanın hayatta kalması 
ve neslini devam ettirmesi adına zayıf olanın yapay yollarla imhası, Almanya’da Nas-
yonal Sosyalist rejimde en sert hâliyle uygulanmış, Türkiye’de ise erken Cumhuriyet 
döneminde topyekûn savaş kavramı içinde değerlendirilmiştir. 

105 Niklaus Meier, a.g.e., s. 300.
106 20. yüzyıl başında yaygın kullanılan kavram latince bellum “savaş”; bellicosus (savaşa ait olan-dahil 

olan) anlamında gelmekte olup Fransızcaya geçen bellicism’den türemiştir. Kavram savaşın ideolojik 
olarak temellendirlmesi ve savunulmasıdır. Bu görüşün eğilimi uluslararası sorunları askeri güç kulla-
narak çözmektir.
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ÖZ
Hannah Arendt’in (1906-1975) İnsanlık Durumu eseri insan varoluşu, faaliyet 
ve kamusal-özel alan üzerine görüşleri içerisinde barındırır. Arendt’in amacı 
eserinde ortaya koyduğu emek, iş ve eylem ayrımından hareketle siyaset ala-
nında felsefi bir müdahale noktası oluşturabilmektir. Bu yazıda Arendt’in emek, 
iş, eylem ayrımı üzerinden yeni bir siyasal alan kurma çabası kapsamında Karl 
Marx’a (1818-1883) getirdiği eleştirilerin geçerliliği sorgulanmaya çalışılacak-
tır. Çalışmanın içeriği emek, iş ve insan davranışı ile sınırlı olduğundan Aren-
dt’in doğrudan siyasal eylemlilikle ilişkilendirdiği eylem kategorisi ise bu yazı-
nın kapsamının dışında bırakılmıştır.
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Hannah Arendt’s (1906-2075) work The Human Condition outlines her views on 
human existence, human activities, and the juxtaposition of private sphere and 
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of her critique of Karl Marx’s (1818-2083) political philosophy through this 
categorization of labor, work and action will be examined. The content of this 
paper, however, is specifically limited to labor, work and human behaviour and 
will therefore exclude a full analysis of the concept of action since it is a concept 
which Arendt directly relates to political agency.
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Giriş

Hannah Arendt İnsanlık Durumu eserinde kendisinin de insani faaliyetin en temel 
etkinlik biçimi olarak gördüğü biçimlerin fenomenolojik bir çözümlemesine girişmiştir. 
Buna göre insanın biyolojik yaşamına karşılık gelen “emek”, insanların yeni nesneler 
yaratmak yoluyla inşa ettikleri yapaylık alanı olarak iş ve son olarak bireylerin oluş-
turduğu toplumun genel üretimine karşılık gelen “eylem”. Arendt bu üç temel insani 
etkinliği “vita activa” (etkin yaşam) terimiyle ifade eder. Vita activa’nın içinde yer 
alan emek etkinliği insan bedeninin biyolojik gelişim süreçlerine karşılık gelen bir 
etkinliktir. İnsanın emek harcama ve çalışma durumunu gösterir. Bireysel devamlılığın 
yanında, türsel devamlılık için de etkinliğin sürdürülmesini sağlar. 

Bu durumda Arendt için emek faaliyeti her canlının biyolojik varlığını devam 
ettirmek için harcamak zorunda olduğu enerjidir. İş etkinliği, doğal çevreden farklı 
olarak yapay bir şeyler dünyasını oluşturur. Bu özelliğiyle iş etkinliği insani zama-
nın geçiciliğine süreklilik kazandırır. Arendt’e göre insanın kendi yapay dünyasını 
kurmasını sağlayan nesnelerin toplumsal üretim koşulları içinde yeniden ve yeniden 
üretilme faaliyetine iş denilmektedir. Bir diğer etkinlik biçimi olan eylem ekinliği ise 
tarihsel koşullar içinde politik yapılar kurup dönüştürmeyi sağlar. 

Vita activa’nın etkisini sürdürdüğü dünya, insani etkinliklerden pay alır, ancak bu 
pay almada bir çeşit karşılıklılık mevcuttur. Nasıl ki şeyler varoluşlarını insana borçlu 
olup onların etkinlikleriyle ortaya çıkıyorlarsa, zamanla insanlar da şeyler tarafından 
koşullanmaktadırlar. Arendt bu noktada bize çaresiz olmadığımızı hatırlatır. Bir arada 
olmakla, güçlerin birleşmesiyle olumsuzlamalara karşı kontrollü olunabilir, denetim 
sağlanabilir, itimat ve karşılıklı güven oluşturulabilir. Arendt’in önemle vurguladığı 
nokta; insan dünyasının varoluşunun vazgeçilmezliğidir. Yalnızca kendi duyguları-
mızla, isteklerimizle ancak kendi öznel deneyimimize sıkışıp kalırız. Bunu aşmanın 
ve gerçekliği görebilmenin yolu toplumun farklı kesimleri ile bir araya gelebilecek 
kamusallığın yaratılmasından geçer.1 Arendt’e göre: “Gerçeklik duygumuz tamamen 

1 Arendt hem İnsanlık Durumu’nda hem de Man In Dark Times eserinde temelde insanların kendi kur-
dukları dünyada yalnızlaşmaları ya da o dünyaya yabancılaşmaları olgusunu tespit ederken bunu aş-
manın yollarına odaklanmıştır. Totalitarizmin Kaynakları’nda ise Arendt’in insanın dünyaya yaban-
cılaşması biçiminde ifade ettiği olgunun, totalitarizm tarafından nasıl beslendiği ve insanların kendi 
bireysel iradelerini bu süreçte nasıl bir egemene teslim edebildikleri eleştiri konusu yapılmıştır. Bu 
makalenin oylumu Arendt’in İnsanlık Durumu eseri ve Marx eleştirisi odaklı olduğundan, bahsedilen 
yabancılaşma eleştirisi de bu bağlamla sınırlandırılacaktır. Men In Dark Times’ta ve Totalitarizmin 
Kaynakları’nda mevzu bahis tartışma için bkz. Hannah Arendt, Men in Dark Times, Nachdr, A Harvest 
Book (San Diego: Harcourt Brace&Co, 1995), s. 3-31. Hannah Arendt, The origins of totalitarianism, 
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görünüme, bu nedenle de şeylerin karanlıkta korunmuş varoluşlarından dışarı çıkabi-
lecekleri bir kamusal alanın varlığına bağlı olduğu için, özel ve mahrem yaşamlarımızı 
aydınlatan alacakaranlık bile gücünü kamu alanının keskin parlaklığından alır.”2

“İnsanlık Durumu”nda Emeğin Rolü

Arendt, İnsanlık Durumu’nda, emek ile iş arasında sıradışı bir ayrıma gideceğini 
belirtir. Yapacağı ayrım Arendt’e göre Antik Yunan’dan bu yana kent devleti içerisin-
de ya da “polis”te emeğe karşı duyulan horgörünün aksine, emek ile iş’i birbirinden 
ayırarak özellikle emeğin ihmal edilen değerini açığa çıkarmaktır. Antik Yunan’da 
yaşamı sürdürmek için gerekli olan temel ihtiyaçların karşılanması için icra edilen 
işlerin tümü o politik formasyon içerisinde köle emeğine dayalı olduğundan, emek 
harcamak ve çalışmak kölece bir zorunluluğun esiri olmak anlamına geliyordur. Bu 
aynı zamanda Antik Yunan düşüncesi içerisinde köle emeğini de meşrulaştıran bir 
argüman olmaktaydı.3 

Arendt, Antik Yunan’da emek ve iş arasındaki ayrımın yokluğunu, o toplumsal 
formasyonun özel alan ile kamusal alan arasında yapmış olduğu ayrım nedeniyle 
şaşırtıcı bulmaz. Antik Yunan’da özel alan ile siyasi kamu arasındaki ayrım, diğer 
bütün ayrımları ortadan kaldırmıştır. Arendt, bu konudaki tek ölçütün harcanan emeğin 
kamusal alanda mı yoksa özel alanda mı daha çok mesaiye denk geldiğine indirgendi-
ğini belirtir. Bu ayrım, özel yaşam içinde emeği görünmez bir etkinlik hâline getirse 
de Arendt emeğin ortaya koyduğu üründen farklı olarak yaşamsal bir varoluşa sahip 
olduğunun sonunda keşfedilmiş olduğunu belirtir: 

Emeği gizlendiği yerden çıkartıp örgütlenebileceği ve bölümlenebileceği kamu alanına 
sokan fiili tarihsel gelişme, bu tür teorilerin gelişimi açısından güçlü bir temel oluşturmak-
taydı. Ancak bu noktada daha önemli olan olgu, klasik ekonomistlerin zaten fark etmiş 
olduğu Karl Marx’ın keşfedip açığa çıkardığı gibi; çalışma etkinliğinin, aslında gerek 
tarihsel koşullardan gerekse özel mi yoksa kamusal alanda mı bulunduğundan bağımsız 
olarak, ürünlerin yarar ve kalıcılığına bakılmaksızın, kendine özgü bir üretkenliği olmasıdır. 
Bu üretkenlik herhangi bir emek ürününde değil; enerjisi kendi geçim ve yaşam alanlarını 
üretmekle tükenmeyen, tersine bir “artık”, yani kendi “yeniden üretim”i için gerekli olanın 
daha fazlasını üretme yeteneğine sahip insani “güç”te bulunmaktadır. Emeğin üretkenliği-
nin sebebi emeğin kendisi değil, insanın emek gücünün (Arbeistskraft) sağladığı artıktır.4

Arendt modern dönemde en kapsamlı ve tutarlı anlatısını Marx’ta bulan emek 
teorisinin, bu bakış açısına göre tüm emek biçimlerini üretken emek kategorisine dâ-

New ed. A Harvest book HB244 (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1973), s. 303-340.
2 Hannah Arendt, İnsanlık Durumu, çev. Bahadır Sina Şener, 2. baskı, İstanbul: İletişim, 2003, s. 94.
3 Hannah Arendt, a.g.e., s. 137.
4 Hannah Arendt, a.g.e., s. 142.
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hil ettiğini belirtir. Bu bir yandan emeğin toplumsal üretim içerisindeki rolüne vurgu 
yapmış olsa da öte yandan Arendt’e göre, emeği yalnızca toplumsal üretimdeki payı 
ekseninde değerlendirdiğinden emek ile iş arasındaki ayrımı da ortadan kaldırmıştır. 
Arendt bu noktadan sonra amaç ile araç arasındaki ilişki içinde “homo faber” ve 
“animal laborans” kavramlarını ele alacak ve emek ile iş arasında geliştirdiği ayrımı 
bunların eyleyicisi olan öznelere taşıyacaktır. Arendt’e göre “Homo faber’in icat ettiği, 
animal laborans’ın çalışmasına katkıda bulunduğu araçlar, animal laborans tarafından 
kullanıldıklarında araç olma özelliklerini derhâl yitirirler.”5

Alet yapan “homo faber”, aletleri insanın yaşam sürecine yardımcılığı için de-
ğil, bir dünya kurmak adına icat etmiştir. Bu anlamıyla “homo faber” için anlamlılık 
fazla bir önem teşkil etmez. “Homo faber”, her şeyi araç düzeyine indirger. Arendt’in 
“homo faber” tanımı bizlere faydacılığın tüm renklerini kendinde barındıran modern 
burjuva toplumu bireyini anlatmaktadır. Fakat “homo faber” kurduğu bu dünyada 
yalnız değildir, her şeyi belirli bir fayda uğruna gerçekleştiren “homo faber” bu dün-
yayı “animal laborans” ile paylaşmaktadır. “Homo faber”in dünyayı şekillendirmek 
için sahip olduğu araçlar “animal laborans”ın tüm dünyasını kaplamaktadır. Çalışan, 
“animal laborans”, emek faaliyetiyle eylemde bulunur. “Animal laborans”ın emek 
gücünün yerini sanayi devriminden itibaren makine gücü alır. “Animal laborans” ken-
dini makinelerden oluşmuş bir çevreye adapte etmekte ya da uyarlamaktadır. Arendt, 
bu sürecin doğrudan imalat sürecinden gelmediğine özellikle değinir. Yaşam süreci, 
şeyleri kendi çıkarları için kullandığı sürece imalatın üretkenliği var olan her şeyin 
sınırsızca araçsallaştırılmasına sebep olur. 

Antik Yunan’da “homo faber”in yok sayılması gibi, Modern Çağ’da da siyasi 
insan; eyleyen, konuşan, müdahil olan insan yok sayılmaktadır. Burada anlatılmak 
istenen modern toplumlarda “homo faber”in kamusal temsilinin mübadele piyasası 
içerisinde eridiğidir. Başka bir biçimde ifade edilirse, modern toplumun kamusal hayatı 
ile piyasa koşulları arasında bir ayrım kalmamıştır, bundan böyle her yer kamunun 
bir o kadar da piyasanın hükümleri altındadır. Mübadele piyasasında “homo faber”, 
el ürünleriyle saygınlık kazanır. Arendt, Adam Smith’in (1723-1790) bu durumu şu 
sözlerle özetlediğini ifade eder: “İnsanı hayvandan ayıran bir şeyleri birbirleriyle takas, 
değiş tokuş, mübadele etme temayülüyle yakından ilgili ve muhtemelen en az onun 
kadar köklü bir durumdur.”6 

Emeğinin ürünüyle iç içe olma konumundan, zanaatkârlıktan mübadele piyasası 
adına imalatta bulunmaya doğru giden süreçte bitmiş ürün, tamamen olmasa da bir 
ölçüde niteliğini değiştirmeye başlar. “Homo faber” kullanım nesnelerinin imalatı için 
onları özelliğiyle üretmenin yanında, bu nesneleri mübadele piyasasında metalar hâline 
gelmesi koşuluyla da görünür kılıp üretir. Arendt, bu değişim noktasında yine Adam 

5 Hannah Arendt, a.g.e., s. 217.
6 Akt. Hannah Arendt, a.g.e., s. 237.
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Smith’in sözlerini önemser. Smith’e göre, bir şeyin bir şey olarak bu dünyada kalıp 
kalmayacağı, ileride mübadele edebilmek için “depolanmaya” uygun görülmesiyle 
mümkündür. İnsanlar mübadele piyasasında yalnızca ürünlerin üreticileri sıfatında-
dırlar, sergiledikleri yalnızca ürünleridir. Bu süreç kelimenin tam anlamıyla imalat 
sürecidir. Dünyevi şeyler artık yararlılıklarına göre (ya da bu ilk amacı koşuluyla) 
değil, üretim sürecinin ürünü olarak görülür. “Herhangi bir şey üretmek bakımından 
bir değeri olacak şekilde onları var eden üretim sürecinin az çok tesadüfi sonuçları 
olarak görülüyorsa, bu durumda şöyle bir itirazdan kaçmak mümkün değildir: (Üreti-
len şeyin) değeri sadece talidir ve birincil değerler barındırmayan bir dünyada ikincil 
denecek değerler de olmaz.”7

Böylece “homo faber”in anlamı, alet icat edenden, şeyler üreten, alet yapan, aletler 
imalatçısı olur. Bu açıdan bakıldığında da Arendt’in yapmış olduğu ontolojik ayrım 
su yüzüne çıkmaya başlamıştır. Sahip olduğu araçlarla doğayı dönüştürebilen “homo 
faber”, Arendt’in yapmış olduğu kategorik ayrıma göre “iş” alanının sahibidir. Arendt 
için doğaya karşı ve onu değiştirmek adına bir faaliyet olarak gördüğü iş yalnızca 
biyolojik türünü sürdürmek adına yaşamsal bir çaba anlamındaki emek’ten farklıdır. 
Arendt bu farkı şu şekilde ifade eder:

İnsan eseri dünyanın yaratıcısı “homo faber” her zaman doğanın tahripçisi olmuştur. 
Bedeniyle ve evcilleştirdiği hayvanlarla yaşamı besleyen animal laborans bütün canlı 
varlıkların efendisi ve tanrısı olabilir ama yine de doğanın ve yeryüzünün hizmetkârı 
olarak kalır; sadece “homo faber” bütün yeryüzünün efendisi ve tanrısı olarak davranır.”8 

Bu örnekten de anlaşılacağı üzere Arendt için emek ve iş ayrımı çok keskin bir 
ayrımdır. Bu ayrıştırmada Arendt yaşamsal faaliyetin devamından başka bir amaç 
taşımadığını düşündüğü emek faaliyetini daha değerli görmektedir. Çünkü daha ya-
ratıcı olduğunu Arendt’in de kabul ettiği iş faaliyeti aynı zamanda yıkıcı ve yeniden 
kurucu bir faaliyettir. 

Emeği ve işi birbirlerinden ayıran Arendt, bu çabasının daha başında Marx’la he-
saplaşması gerektiğini fark etmiştir, Arendt bu farkına varışı şu cümlelerle ifade eder: 
“Bu bölümde Karl Marx eleştirilecektir. Ama bu satırların, bir zamanlar hayatlarını 
Marksist düşünce ve görüşlerin oluşturduğu o büyük hazineye gizliden ya da açıktan 
borçlanarak kazanmış olan bir yazarlar topluluğunun, profesyonel anti-Marksist olmaya 
karar verdiği bir sırada yazılıyor olması talihsizliktir.”9 

Arendt’e göre Marx’ın insan cinsini emek faaliyeti ve yaptığı araçlarla doğayı de-
ğiştirme üzerinden tanımlaması eleştirilmesi gereken bir noktadır.10 Marx’ın emek dediği 

7 Hannah Arendt, a.g.e., s. 437.
8 Hannah Arendt, a.g.e., s. 210.
9 Hannah Arendt, a.g.e., s. 131.
10 Arendt’in Marx’ta eleştiriye açık olarak gördüğü görüşler, kaynağını düşünürün 1844 Elyazmaları 

eserinde bulur: “İnsan cinsil varlık olduğunun kanıtlarını demek ki tam da nesnel dünyayı işleyip 
geliştirme olgusunda gerçekten vermeye başlar. Bu üretim onun etkin cinsil yaşamıdır. Bu üretim araç-
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ama Arendt’in terminolojisi içerisinde iş’e tekabül eden faaliyet insanın kendisini bir cins 
olarak ortaya koymasını sağlamaktadır. İnsan cinsinin ve kurduğu toplumsal bütünün 
iş faaliyeti üzerinden oluşturulması sonucu Arendt, Marx’ı tüm tutarlı ve kapsamlı in-
celemelerine karşın eleştirdiği liberal iktisat kuramcıları ile aynı çelişkiyle paylaşmakla 
eleştirir. Buna göre Marx, yapıtlarında eleştiri getirdiği faydacı klasik ekonomi politik 
geleneği11 eleştirmiş olsa da ne yazık ki paradoksal bir biçimde muarızları ile ortaklaşır:

(...) Marx daha fazla olmak kaydıyla, üçü de kendilerini sahici bir çelişkiler yumağının 
ortasında buldular. Asıl mesele, çelişkilerin en kesin çözümünün ya da daha doğrusu bu 
büyük yazarların bu çelişkilerin farkına varamamalarının bariz nedeninin, iş ile emeği, 
emeğe sadece işin sahip olduğu belli doğal yetenekler yükleyecek şekilde eşitlemelerinde 
yatıyor görünmektedir.12

 Arendt’e göre, Marx iş’i emek’le karıştırarak aynı zamanda kullanım ve değişim 
değeri arasındaki farkı silikleştirmiştir. Arendt’in kavramsallaştırması içerisinde her 
türlü değerin yaratıcısı emek, yani animal laborans’tır. Ancak emek faaliyeti araçsal-
lıktan uzak döngüsel bir faaliyet olduğundan onun yarattığı değer bir başkasına akta-
rılmadan tüketilir. Ortaya çıkan değere dünyevi bir anlam kazandıran, onu dolaşıma 
sokan ise homo faber’dir. 

Arendt’in yukarıda dile getirilen eleştirilerin geçerliliğini Marx’ın eserlerinde teyit 
etmek istediğimizde öncelikle düşünürün emek-değer kuramının olgun bir biçimine 
rastladığımız Kapital çalışmasına bakmak gerekmektedir. 

Marx Kapital’de emek sürecinin kullanım değeri ile olan ilişkisini incelediği 
üçüncü kısmında hayvanın yaşamını yeniden üretmek için gerçekleştirdiği hayvansal 
üretim ile yani Marx’a göre piyasada bir karşılığı olmayan, yalnızca kullanım değeri 
üreten emek faaliyeti ile ilgilenmediğinden bahseder.13 Marx’ın bunu özellikle be-
lirtmesinin nedeni, Marx’ın ekonomi politik incelemesinde, “emeğin özü” diye ifade 
edebileceğimiz ve yaşamsal devamı sağlayan emek faaliyetleri ile modern burjuva 
toplumu içerisinde emeğin artı-değer sömürüsünün de kaynağını oluşturan “ücretli 
emek” biçimi arasında net bir ayrımı gözetmesidir. Bu nedenle de Kapital’deki Marx, 

larıyla doğa onun yapıtı ve onun gerçekliği olarak görünür.” Karl Marx, 1844 El Yazmaları: Ekonomi 
Politik ve Felsefe, çev. Kenan Somer, Ankara: Sol Yayınları, 1993, s. 147.

11 Bu noktada Marx’ın klasik ekonomi politik derken tam olarak neyi ifade ettiğini açık etmemiz gerekir. 
Marx klasik ekonomi politik deyince “burjuva toplumundaki gerçek üretim ilişkilerini araştıran bir 
ekonomi bilimi anladığını” ifade eder. Karl Marx, Kapital, çev. Alaattin Bilgi, Ankara: Sol Yayınları, 
2000, s. 90. Ancak bu okulun en iyi temsilcileri olan Adam Smith ve Ricardo bile metaların içerisinde 
bulunan değer-biçimini metalara içkin ve üretim sürecini önceleyen mistik bir şey olarak kabul etmiş-
lerdir. Marx’a göre bunun en temel nedeni emek ürününün değer biçiminin burjuva üretim ilişkileri 
içerisinde almış olduğu özel-tarihsel biçimin bu isimler tarafından dikkate alınmaması ve emek değe-
rinin soyut bir biçimde değerlendirilmesidir. 

12 Arendt, İnsanlık durumu, s. 161.
13 “Biz şimdi burada, bize hayvanı anımsatan ilkel içgüdüsel iş biçimleri ile ilgili değiliz. İnsanın emek-

gücünü pazara bir meta olarak satmak için getirdiği durum ile başlangıçtaki içgüdüsel aşamasında olan 
insan emeğinin durumunu birbirinden ayıran çok büyük bir zaman aralığı vardır.” Marx, Kapital, s. 181.
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bu net ayrımı anlayabilmenin ancak mevcut üretim ilişkilerinin analizinden hareketle 
geçmişi kavramaktan geçtiğini düşünür. Klasik iktisat kuramcıları geçmiş üretim 
ilişkilerinin biçimlerine bakarak şimdiyi şekillendirmeye çalışmışlardır, oysa Marx’a 
göre bunun tersi yapılmalıdır: 

İnsan anatomisi de maymun anatomisinin bir anahtarıdır. Ama alt hayvan türlerinde gizli, 
daha ileri gelişme yönündeki imaların anlaşılması ancak daha ileri gelişim aşaması bir 
kez bilindikten sonra mümkündür. Demek ki burjuva ekonomisi eski çağın vb. anahtarını 
sağlar. Ama kesinlikle, tüm tarihi farkları birbirine bulaştırıp tüm toplum biçimlerinde 
burjuva ilişkilerini gören iktisatçıların sandığı biçimde değil.14

Marx’ı Adam Smith ve Ricardo gibi klasik iktisat kuramcılarından ayıran önemli 
bir nokta da zaten burasıdır. Adam Smith ve Ricardo açısından emek salt değer kate-
gorisi açısından ele alınır. Bu açıdan her iki isim de kullanım değeri ve değişim değeri 
arasındaki çelişik ilişkiyi Marx’tan önce fark etmişlerdir. Fakat emeğin değerini metanın 
değeriyle eş olarak gördüklerinden emeğin değerinin ne olacağı ve nasıl belirleneceği 
sorusuyla karşılaşmışlardır. Metaların değeri, kendi içlerinde somutlaşmış “nicel emeğe” 
göre saptanabilmektedir. Ancak metalardan farklı olarak meta üretebilen ve bundan 
dolayı kendisi de özgün bir meta olarak değere sahip olan emeğin değeri henüz açık 
değildir. Marx klasik ekonomi politikçiler olarak Smith ve Ricardo’nun emeği yalnızca 
meta olan kısmını gördükleri bunu yaparken de değişim değeri üreten emek biçiminin 
tarihsellik boyutunu göz ardı ederek onu mutlaklaştırdıklarını düşünmektedir.15

Yukarıda bahsedilen sorun tüm klasik ekonomi politikçiler için geçerlidir. Somut 
anlamda üretimde yer alan, değer yaratan emeğin kendi değerinin ne olduğu sorusu, bu 
nicelci bakış açısı tarafından devamlı olarak göz ardı edilmiştir. Marx’ın, bahsi geçen 
isimlerle arasında varolan fark, Arendt’in Marx’ı klasik ekonomi politikçiler gibi iş ile 
emeği birbirlerinden ayırmakla eleştirmesinin aksine, Marx’ın bu ayrımı emek ve emek 
gücü arasında yapmış olmasıdır. Öyle ki Marx’a göre işçi emeğinin ürünü sayesinde ya-
ratılan değere katkıda bulunurken bir bütün olarak emeğini değil yalnızca emek gücünü 
satmaktadır. Değeri yaratan da bu durumda emek değil, emeğin kapitalist üretim ilişkileri 
içerisinde almış olduğu biçim olan emek gücüdür. Marx bu durumu şu sözlerle ifade eder: 

Demek ki, kapitalist döneme niteliğini kazandıran şey, emek gücünün işçinin kendi gö-
zünde, kendi malı olan bir meta şeklini alması ve dolayısıyla emeğinin ücretli emeğe 
dönüşmesidir.16 

14 Karl Marx, Grundrisse: ekonomi politiğin eleştirisi için ön çalışma, çev. Sevan Nişanyan, İstanbul: 
Birikim Yayınları, 2008, s. 151.

15 Bu noktada sıklıkla Ricardo ile birlikte ortak bir “klasik ekonomi politikçileri” parantezine alınan 
Adam Smith’in emeğin tarihsellik nosyonunu ihmal etmediği de ifade edilir. Bu konuda bir incele-
me için bkz. Doğan Göçmen, “Marx’ın Emek Kavramının Bugün Yürütülen Tartışmalar İçin Önemi 
Üzerine”, s. 1-14, erişim 04 Şubat 2016, https://dogangocmen.files.wordpress.com/2009/07/marxin-
emek-kavrami-uzerine1.pdf. Doğan Göçmen ve Gazanfer Kaya, “Adam Smith’in Siyaset Felsefesine 
Dair Kuramsal Bir Çerçeve”, flsf dergisi, S. 15 (2013): 85-109.

16 Marx, Kapital, s. 173.
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Dolayısıyla Marx’a göre emek gücü, insanın potansiyel olarak kendisinde bulunan 
ve hangi biçimde olursa olsun bir kullanım değeri ortaya koyarken harcadığı zihinsel 
ve fiziksel niteliklerin toplamına karşılık gelmektedir.

Emek-değer çelişkisini “emek gücü”nü “emek”ten ayırarak aşan Marx için hâlâ 
emek gücü’nün değerinin nasıl belirleneceği sorusu canlıdır. Marx’ın klasik ekonomi 
politikçileri aştığı diğer bir nokta da burasıdır. Marx emek gücü’nün değerinin ne 
ürünün fiyatından, ne pazardaki fiyatından ne de doğal fiyatından geldiğini öne sürer. 
Marx’a göre kapitalist toplumda emek gücü’nün değerini hesaplarken daima toplumsal 
bakımdan onun üretimi için gerekli olan zaman hesaba katılmalıdır: “Değer yaratımında 
yalnızca toplumsal bakımdan gerekli zaman hesaba katılır.”17 

Görüleceği üzere Marx incelemesini ortalama toplumsal emek üzerinden yapa-
cağını söylemektedir, yani Marx’ın emek gücü’nün değerini ortaya koyarken referans 
noktası emek gücünün toplumsal olarak belirlenmiş birim fiyatıdır, buna bir bakıma 
onun asgari ücreti de diyebiliriz: “Her metaın değerinin, üzerinde harcanan ve kendi-
sinde maddeleşen emek miktarıyla, üretim için belli toplumsal koşullar altında gerekli 
emek-zamanı ile belirlendiğini biliyoruz.”18

Dolayısıyla Marx’ın Kapital’de ve diğer ekonomi politik odaklı eserlerinde insana 
türsel karakterini kazandıran emek faaliyetini değil de bu faaliyetin kapitalist ekonomi 
içerisindeki özgün biçimi olarak emek gücü’nü incelediğini söylemek mümkündür. 
Çünkü Marx için emek bir yandan da insanın kendisini bilinçli ve amaçlı faaliyeti so-
nucu bir tür olarak ortaya koyma çabasını temsil etmektedir. Marx’ın 1844 Elyazmaları 
eseri bu bakımdan düşünürün insanın türsel varlığına dair görüşlerinin en yoğunluklu 
biçimde ifade edildiği eseri olarak görülebilir. Marx burada erken dönem eserlerinde 
görebildiğimiz evrensel hümanizm anlayışı ile henüz son aşamasına vardırmadığı 
politik iktisat çalışmalarını harmanlamaya girişir.19 Marx’ın burada öncelikle insanı, 
emeği dolayımı ile hayvandan ayırdığını görürüz: 

Hayvan kendi yaşamsal etkinliği ile doğrudan doğruya özdeştir. Kendini ondan ayırmaz. 
O bu etkinliktir. İnsanın kendi yaşamsal etkinliğinin kendisini, kendi istenç ve bilincinin 
nesnesi (konusu) durumuna getirir.20

Marx’ın erken dönem eserlerinde emeğin insan türünü ayırıcı faaliyet olarak 
övmesi ve emek faaliyetinin nesneleştirme nosyonunu insan türünü diğer türlerden 
ayıran bir nokta olarak ortaya koyması, bunun kapitalist üretim biçimi içerisindeki 
özgün karakterini de olumladığı anlamına gelmez. Arendt’in eleştirisinde, Marx’ın 
bunu yaparak faydacı iktisat teorisyenleri ile aynı pozisyona düştüğü öne sürülse de, 
düşünürün özellikle 1844 Elyazmaları öncesi eserlerinde, insana özgü olarak gördüğü 

17 Marx, a.g.e., s. 191.
18 Marx, a.g.e., s. 188.
19 David Fernbach, Siyasal Marx, çev. Murat Akad, 2. baskı, İstanbul: Daktylos Yayınları, 2008, s. 17.
20 Marx, 1844 El Yazmaları, s. 146.
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emek etkinliğinin kapitalist üretim biçimi içerisinde hem öznesi hem de nesnesine 
yabancılaştığını dile getirdiğini görürüz.

Marx’ın gazetecilik yıllarında kaleme aldığı bir dizi makaleden oluşan Odun Hır-
sızlığı Yasası Üzerine Tartışmalar metni, düşünürün emeğin üretkenlikle ilişkisine dair 
erken, emeği nasıl klasik ekonomi politikçilerden farklı bir noktada değerlendirdiğini 
göstermesi açısından kıymetlidir. Marx’ın Rheinische Zeitung’un başyazarı olarak 
kaleme aldığı bu eleştiri yazıları Rhein bölge meclisinin ormanlardan odun toplaya-
rak yaşamlarını sürdürmeye çalışan orman köylülerinin yüzyıllardır gerçekleştirdiği 
bu eylemi bir suç ve hırsızlık kategorisine dâhil etmesini eleştiriyor. Odun hırsızlığı 
ile yaşamsal bir faaliyet olarak odunların toplanmasının birbirlerinden çok farklı 
faaliyetler olduğundan hareket eden Marx, yasaların mülkiyet ile kurdukları ilişkiye 
değinmektedir. Buna göre kanunlar, oradaki köylü halkın yüzyıllardır bir doğa yasası 
gibi uyguladıkları bu emek faaliyetini bu doğaya aykırı bir biçimde suç sınıfına dâhil 
etmek istemektedirler. Ortada bir suç yokken, şeylerin doğal hukukunun potansiyel 
suçlu ilan edilmesi, bu yasaya göre hayatlarını idame ettiren herkesin suçlu kategorisine 
dâhil olması anlamına gelmektedir. Marx bu doğal geleneği şu sözlerle ifade eder:

Bütün yoksul sınıfların geleneklerinin, şaşmaz bir dürtüyle, mülkiyetin bu belirsiz yönü 
üzerine kurulu olduğu gözlemlenebilir: Bu sınıfların doğal olduğu ölçüde haklı da olan 
bir ihtiyacı karşılama dürtüsüyle hareket ettikleri açıktır. Ormandan odun toplamak tam 
da bunun örneğini sunmaktadır. Bu odunlar, orman ve olgunlaşmakta olan bir ağaçla, 
ancak soyulmuş ve terk edilmiş bir derinin bir yılanla taşıdığı kadar organik bir bağlantıya 
sahiptir.21

Görüleceği üzere Marx’ın, burada köylünün yaşamını sürdürmek için ortaya 
koyduğu emeği, üretken-üretken olmayan emek tartışmalarının ötesinde, doğal ka-
tegorisine yerleştirdiğini görmekteyiz. Yaşamsal bir ihtiyacı karşılamak için ortaya 
konan bu emek dolayısıyla Marx için Arendt’in öne sürdüğü biçimi ile değersiz de-
ğildir. Tersine Marx, geleneksellik atfettiği bu emek biçiminin yasalar yoluyla piyasa 
koşullarının içerisinde ehlileştirilmesine ve bu yapılamıyorsa kriminalize edilmesine 
karşı bir eleştiri geliştirmektedir.

Dünyaya ve(ya) Kendine Yabancılaşma

Arendt, Marx’ın erken dönem yapıtlarında gözlemlediğimiz yabancılaşma nosyo-
nuna yaklaşım konusunda eksiklikler olduğunu düşünmektedir. Arendt’e göre Marx’ın 
yabancılaşma nosyonuna aracılığıyla ortaya koymaya çalıştığı modern toplumun pato-
lojik yanı pek de özgün bir açıklama ortaya koymaz: “Modern çağın alamet-i farikası, 

21 Karl Marx, “Odun Hırsızlığı Yasası Üzerine Tartışmalar”, Genç Düşünceler (1838-1845) içinde, ed. 
Önder Kulak, 1. baskı, Ankara: Notabene Yayınları, 2013, s. 150.
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Marx’ın düşündüğü gibi kendine değil, dünyaya yabancılaşmadır.”22 Arendt bu satırların 
devamında Marx’ın erken dönem eserlerinde yabancılaşmanın almış olduğu anlamları 
dikkate alsa da, değişim amacıyla kullanılan şeylerin kendi doğalarından koptuğu 
fikrinin Aristoteles’ten alındığını ekler. Ne var ki Arendt’e göre modern toplumun asıl 
sorunu kendine değil dünyaya yabancılaşmaktır:23 “Marx’ın ideal toplumunda dünyadan 
yabancılaşma [olgusu], eskinin toplumundan bile daha belirgindir.”24 

Marx 1844 Elyazmaları eserini önceleyen Odun Hırsızlığı Yasası Üzerine Tartış-
malar metninde, yabancılaşmış emeğin dört farklı yabancılaşma kategorisine maruz 
kaldığını belirtmektedir. Buna göre:

1) yabancılaşma [entfremdung], emek ve emek veren özne arasındaki tesadüfi bağ; 2) 
yabancılaşma [entfremdung] emek ve emeğin nesnesi arasındaki tesadüfi bağ; 3) işçinin 
rolünün ona yabancı [fremd] toplumsal ihtiyaçlar ve egoist ihtiyaç ve gereksinimlere bağlı 
bir dürtü tarafından belirlenmesi ve tıpkı onlar için yalnızca ihtiyaçlarının kölesi olarak 
varolduğu gibi, onun sadece bu zaruri ihtiyacı karşılamanın bir aracı olarak anlama sahip 
olması; 4) işçi için kendi bireysel varoluşunun korunumunun, etkinliğinin amacı olarak 
ortaya çıkması ve aslında yaptığı şeyin onun tarafından sadece bir araç olarak görülmesi; 
yaşam etkinliğini geçim araçlarını elde etmek için sürdürmesi.25

Bu alıntıdan hareketle Marx’ın yabancılaşma kavramını iki farklı sözcükle karşı-
ladığını ifade edebiliriz. Marx yabancılaşmanın bu iki biçimini, Entfremdung (ayrışma, 
ayrıştırma) ve Entausserung (dışsallaşma, dışsallaştırma) sözcükleri ile karşılar. Entf-
remdung öznenin kendisiyle, toplumla ve nesnelerle olan bağının kopması demektir. 
Entausserung ise öznenin emeğinin bir parçası olarak varlık alanı kazanan nesnenin, 
öznenin karşısında, ona dışsal bir varoluşa sahip olması anlamına gelmektedir. Marx’ın 
burada Entfremdung’u hem özneler hem de nesneler için kullanırken, Entausserung’u 
yalnızca nesneler için kullandığını görürüz. 

Marx’ın yine aynı dönemde James Mill Üzerine Notlar Elements D’economie 
Politique eseri, düşünürün yabancılaşma temasına bakışını ve yabancılaşmanın ne-

22 Arendt, İnsanlık Durumu, s. 365.
23 Arendt’e göre insanın dünyaya yabancılaşması, politik alanın özel alan karşısındaki çöküşüne denk 

gelmektedir. Özel alanın giderek büyümesiyle birlikte kamusal alanı terk ederek bireysel çıkarların 
hâkim olduğu özel alana hapsolan insan bunu yaparak Antik Yunan’dan bu yana yaratmış olduğu 
kamuyu dolayısıyla etkin olduğu dünyaya da yabancılaşmıştır. Arendt, Men in Dark Times, s. 22. 

a Arendt gelecekte de giderek artacağını düşündüğü dünyaya yabancılaşma olgusunu şu sözlerle ifade 
etmiştir: “Ama gelecek ne getirirse getirsin, mülksüzleştirmeyle başlayan ve her an daha da yükselen 
bir zenginlik artışının karakterize ettiği dünyaya yabancılaşma sürecinin, şayet kendi içkin yasaları 
izlemesine izin verilecek olursa daha da radikal boyutlara varacağını tahmin etmek güç değildir. Zira 
insanlar ve toplumsal insanlar ülkelerin vatandaşı olur gibi dünyanın vatandaşı olamazlar ve toplum-
sal insanlar da aile ile hanede yaşayanların yaptığı gibi kendi özel mülklerine kolektif olarak sahip 
olamazlar. Toplumun yükselişi özel alan kadar kamunun da çöküşünü getirmiştir.” Arendt, İnsanlık 
durumu, s. 368.

24 Arendt, İnsanlık Durumu, s. 365.
25 Marx, “Odun Hırsızlığı Yasası Üzerine Tartışmalar”, s. 109.
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denlerine dair görüşlerini netleştirmemiz açısından bize önemli kaynaklar sunar. Marx 
bu metinde paranın değerini belirleyenin üretimin değeri olduğunu söyleyen James 
Mill’i eleştirmektedir. James Mill Marx’a göre paranın bir değişim değeri yarattığını 
çok iyi görebilmiş ancak onun yabancılaştırıcı etkisini göz ardı etmiştir. Marx’a göre 
para, değerin kendisinin tek taşıyıcısı konumuna yükselerek, emeğin ürünü ile emeğin 
sahibi özne arasındaki yabancılaşmaya neden olmuştur. Marx bu durumu: “İnsan bu 
aracı etkinliği kendisine yabancılaştırdığından [entaussert] beri burada ancak kendini 
yitirmiş ve de-hümanize olmuş bir insan olarak etkindir”26 biçiminde ifade etmektedir.

Marx tüm bu yabancılaşma biçimlerinin bir sonucu olarak da insanın hem kendi 
emeğine, bedenine, emeğinin ürününe ve son olarak da hümanize olmaktan çıkarak bir 
diğer insan tekine yabancılaşmaktadır. 1844 Elyazmaları’nda Marx’ın yabancılaşma 
üzerine kaleme aldığı satırlar incelendiğinde burada insanın ilk olarak emeğinin ürü-
nüne yabancılaştığı dile getirilir. Ancak yabancılaşma sadece bununla sınırlı kalmaz. 
Yabancılaşmanın ikinci biçiminde kişi üretken eyleminin amacına da yabancılaşır. 
Bunun yanında kendini diğer insan bireylerine bağlayan toplumsal yaşamın ilkelerini 
belirleyen ihtiyaçlara ve son olarak da toplumsallığı birlikte paylaştığı diğer insanlara 
karşı yabancılaşmıştır. Bu açıdan yabancılaşmanın alanını belirleyenin sadece insanın 
diğer insana karşı yabancılaşması değil, onun aynı zamanda emeğine, nesnesine ve 
genel anlamda toplumsal ilişkilerin kendisine yabancılaşması olduğu görülebilir. Marx 
da zaten insanın emek’ten kurtarılmasının gerekliliğinden bahsederken bu yabancılaş-
ma ilişkisini her saniye yeniden üreten kapitalist toplum içerisinde nesneleşmiş emek 
biçiminden yani emeğin yabancılaşmış biçiminden kurtarılmasına işaret etmektedir: 

(...)yabancılaşmış emek insandan kendi üretim nesnesini çekip alırken, ondan cinsil 
yaşamını, onun gerçek cinsil nesnelliğini de koparıp alır ve insanın hayvan karşısında 
sahip bulunduğu üstünlüğü, örgensel-olmayan bedeninin, doğanın elinden alınması elve-
rişsizliğine dönüştürür. Aynı biçimde insana özgü etkinliği, özgür etkinliği araç durumuna 
düşürürken, yabancılaşmış emek insanın cinsil yaşamını, onun fizik varlık aracı durumuna 
getirir. İnsanın kendi cinsi üzerine sahip olduğu bilinç, demek ki yabancılaşma sonucu, 
cinsil yaşam onun için bir araç durumuna gelecek biçimde dönüşür.27

Dolayısıyla hem James Mill Üzerine Notlar hem de 1844 Elyazmaları’ndan gö-
rebildiğimiz kadarıyla Marx için yabancılaşmanın tüm görünümlerinden kurtulmak, 
ancak hem değeri kendine mal eden para biçiminden hem de insanın kendi emeğini 
onun türsel yaşamını için ona karşıt bir meta haline çeviren özel mülkiyetten kurtulmak 
ile mümkün olabilir. 

26 Karl Marx, “James Mill Üzerine Notlar: Elements D’economie Politique”, Genç Düşünceler (1838-
1845) içinde, ed. Önder Kulak, 1. baskı, Ankara: Notabene Yayınları, 2013, s. 99.

27 Marx, 1844 El Yazmaları, s. 147-148.
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“Paradise Lost”

Arendt’in İnsanlık Durumu’nda Marx’a yönelttiği bir diğer eleştiri, Marx’ın 
üretken emek-üretken olmayan emek tartışması eksenindeki görüşleri üzerinedir. 
Marx’ın, Milton’un Paradise Lost eseri üzerinden benzer emek biçimlerinin emeğin 
örgütleniş tarzına göre üretken emek-üretken olmayan emek vasfını kazandıkları 
üzerine görüşlerini, eleştirisinin merkezine koyar. Arendt’e göre Marx, Paradise 
Lost’u üretken olmayan emek sınıfına koyarak Kapital’de yapmış olduğu örümcek 
ve mimarın emekleri arasındaki farkı bir kenara atmıştır. Bir örümcek en iyi mimarı 
bile kıskandıracak derecede ustaca ağını örüyor olsa da yürüttüğü faaliyetin imgesine 
sahip olmasıyla mimar ondan ayrılabilir. Oysa Paradise Lost örneği ile birlikte tüm 
farklar eşitlenmiştir.

Arendt’in bu noktada yapmış olduğu tespit yerinde gözükmektedir. Marx Artı-
Değer Teorileri’nde tıpkı Arendt’in bahsettiği üzere Paradise Lost’un örümceğin 
ağını ya da ipekböceğinin ipeği örmesinden pek de bir farkı olmadığı belirtir. Ancak 
dikkat edilirse, Marx’ın bu örnekte Milton’un eserini, harcadığı emeğin doğasına göre 
incelemediği gözükmektedir. Marx’ın sözleriyle ifade edilirse: “Emeğin üretken emek 
olarak tanımlanmasının, onun belirli içeriğiyle, özgün yararıyla ya da kendini ifade 
ettiği belli kullanım-değeriyle kesin olarak hiçbir ilgisi yoktur.”28 Yani burada Marx, 
örneği sadece üretken emek-üretken olmayan emek bağlamında ele almıştır. Bu bağ-
lamda da emeğin kendisine üretken ya da üretken olmayan payesini veren, emeğin öz 
niteliklerinden ziyade onun kullanılış biçimidir. Marx Paradise Lost29 örneğini tam da 
bu nedenden dolayı verir. Marx’a göre, Milton Paradise Lost’u 5 pound karşılığında 
üretken olmayan bir emek faaliyetinin ürünü olarak kaleme almıştır. Ancak öte yandan, 
yayınevi sahibinin bir çalışanı olarak yayınevi için yazmış olduğu kitap onun emeğinin 
piyasada bir karşılığı olacağı, dolayısıyla emeğinin üretken bir biçime de sahip olduğu 
anlamına gelir. Milton bunu tıpkı emeğinin sermaye üretiminde bir karşılığı olduğunu 
bilmeden yaşamsal bir faaliyet olarak üreten ipekböceği gibi yapmaktadır.30

 Arendt’in dediği gibi yalnızca yaşamını sürdürmek adına üreten insan ile ipek 

28 Karl Marx, Artı Değer Teorileri, çev. Yurdagül Fincancı, c. 1, Ankara: Sol Yayınları, 1998, s. 22.
29 Marx bu noktada Paradise Lost tanımlamasını ikili manada kullanır. Paradise Lost hem Milton’un 

eseriyken bir yandan da Marx’ın Adam Smith’e getirdiği eleştiride ironiye dönüşür. Marx, Ekonomi 
Politiğin Eleştirisine Katkı eserinde Adam Smith’in metanın değerini onun için gereken emek-zamanı 
ile belirlerken haklı olduğunu düşünür. Ancak Marx’a göre Smith, bu adımı metalardan öteye taşıma-
mış, sermayenin ve toprak rantının üretiminde iş-zamanı tarafından belirlenen emek değerinin payını 
göz ardı etmiştir. Marx bu durumu ironik bir biçimde Smith’in burjuvazileri, basit meta üreticileri 
oldukları, tarihin o Paradise Lost (yitik cennet) dönemlerine ait bir aktör olarak sunduğunu dile ge-
tirmektedir. Karl Marx, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, çev. Sevim Belli, 2. baskı, Ankara: Sol 
Yayınları, 1974, s. 87-88. 

30 Karl Marx ve Friedrich Engels, MECW, Vol. 34, çev. Ben Fowkes, New York: International publishers, 
1994, s. 136.
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üreten ipekböceğinin faaliyeti aynıdır. Marx, Kapital’de verdiği örümcek-dokuma 
örneğinde örümcek ile dokumacı arasındaki farkın bir “modus operandi” farkı31ol-
duğunu söylerken, Paradise Lost örneğinde değişim değeri yaratmayan her iki emek 
biçimini de kullanım değeri olarak sınıflandırmıştır. Arendt buradaki çelişik noktanın 
farkına varmış olsa da, Marx’ın her iki metnin daha giriş bölümlerinde, inceleme 
nesnesi olarak üretken olmayan emeği ya da kullanım değerini değil, üretken emeği 
ve değişim değerini incelemesine konu edeceğini belirttiğini görürüz. Yani Marx, mo-
dern toplumsal yapının üzerinde yükseldiği üretim ilişkilerini çözümlerken bakmamız 
gereken yer konusunda tutarlı gözükmektedir. 

Sonuç

Jennifer Ring, Arendt’in İnsanlık Durumu eserinin Marx’a karşı materyalist bir 
meydan okuma olarak okunup okunamayacağı sorusunu sorar?32 Zira Arendt, Ring’in 
bu soruşturmasına olanak tanıyacak biçimde, Marx’ın hem emek ile iş’i birbirinden 
ayırmayarak hem de yabancılaşma konusunda bireyselci bir noktada durarak kendinden 
önceki klasik ekonomi politikçileri tekrar etmekte olduğunu öne sürmektedir. Ancak 
bu makale boyunca gösterilmeye çalışıldığı biçimiyle Arendt’in Marx’a getirdiği yu-
karıdaki eleştirileri ve Marx’ın görüşlerine dair tutarsızlıklar olduğuna dair tespitleri; 
düşünürün erken dönem eserleri ve düşüncesindeki dönüşüm momentleri dikkate 
alındığında tamamen haklı eleştiriler olarak görebilmek olanaklı değildir. Arendt, 
Marx’ın ekonomi politik üzerine kaleme aldığı eserler ile erken dönem eserleri ara-
sında herhangi bir ayrıma gitmeden eleştirilerini oluşturmuştur. Oysa Marx’ın erken 
dönem eserleri ile olgunluk dönemi çalışmaları arasında süreklilikler mevcut olsa 
da, bunlar süreklilikler kendisini krizalitler biçiminde kendini göstermektedir. Yani 
Marx’ın eleştirel düşüncesinin erken dönemde yöneldiği temaları (hukuk, mülkiyet, 
sermaye vs.) olgunluk dönemi çalışmalarında da görmek mümkün olsa da, düşünü-
rün özellikle 1844 Elyazmaları sonrasında bu temaları muhafaza edip düşüncesinin 
odağında nesneleri değiştirdiği ve ekonomi politik üzerinden bu temalara yöneldiğini 
söylemek mümkündür

Bu makalenin ulaştığı bir diğer sonuç, Arendt’in Marx’a getirdiği yabancılaşma 
eleştirisinin de sorgulanabilir yanları olduğu yönündedir. Çünkü Arendt, eleştirisini 
ortaya koyarken öne çıkarmasa da Marx’a göre mülkiyetin eşitsiz gelişimi ve onun yol 
açacağı yabancılaşma olgusu, insanın bireysel değil türsel varlığını tehdit etmektedir. 
Bu bakımdan Marx’ın ortaya koymuş olduğu eleştirinin, Arendt’in modern toplumda 
yitirildiğini düşündüğü kamusallığı yeniden inşa etmek adına atılmış bir adım olarak 

31 Marx, Kapital, s. 180.
32 Jennifer Ring, “On Needing Both Marx and Arendt: Alienation and the Flight from Inwardness”, Po-

litical Theory 17, S. 3 (1989): 435.
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okunması mümkündür. Çünkü Marx da, türsel insanın yabancılaşmasının ortadan 
kaldırılmasını, maddi ilişkilerin dönüştürülmesi ile olanaklı görür. 

Sonuç olarak Arendt, Marx’a getirdiği eleştirileri, erken dönem çalışmalarından 
ziyade ekonomi politik eserlerinden hareketle ortaya koyduğu bir çerçevede kaleme 
almış ancak bu eleştirilerini Marx düşüncesinin bütününe hasretmiştir. Oysa Marx, 
erken dönem eserlerinden bu yana tahrip edilen politik alanın yerine, yeni ve kolektif 
bir politik alanın inşasına çabalamakta, bu çabasıyla da aslında Arendt’in modern top-
lumun yitik toplumsallığına yaptığı vurguyla uyumlu, hatta ona zemin sağlayabilecek 
maddeci bir eleştiri düzlemi yaratmaktadır.
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ÖZ
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Temel çalışma alanı Eskiçağ felsefesi ama özellikle de İ.Ö. birinci yüzyıldaki 
Yunan-Roma felsefesi ve Roma’da cumhuriyet rejiminin çöküp yıkıldığı dö-
nemde felsefe ve politikanın görünümüdür. Aralık 2015’te gerçekleştirilen bu 
söyleşide Cicero’nun mektuplarının külliyatı ve felsefesindeki yeri, mektupların 
günün Roma’sındaki politik gelişmeler bağlamında önemi ve genel olarak Cice-
ro’nun felsefî kimliği üzerinde durulmuştur.
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in this interview made in Dec. 2015: Place of Cicero’s letters in his Corpus and 
philosophy, and their importance in the concept of political events at Rome, and 
Cicero’s philosophical identity generally.
Keywords: Cicero, philosophy, politics, Rome, Sean McConnell.

...

Çevik: Cicero’nun mektuplarındaki felsefe yaşamı üzerine çalıştınız, size göre 
bu mektupların Cicero’nun felsefe külliyatındaki yeri ve önemi nedir? Bu mektupları 
(özellikle de felsefî bakış açısıyla) okumamak Cicero’nun Roma’daki felsefî yeri ya da 
onun teknik ve diyalog tarzındaki diğer felsefe eserlerinden edindiğimiz düşünceleri 
ya da izlenimlerimizi değiştirebilir mi?

McConnell: Özel mektupların en azından Platon’un 
mektuplarına kadar uzanan edebiyat türüne ve iyi tanım-
lanmış bir felsefe geleneğine uygun olan felsefî mektuplar 
olduğunu iddia ediyorum. Bu mektuplar her ne kadar çok 
olmasalar da Cicero’nun felsefe külliyatındaki diyaloglar 
ile teknik metinlerin arasında bir yeri hak etmektedir. Bu 
mektuplar Cicero’nun tüm felsefe külliyatını tamamla-
yan bir unsur olarak bize Cicero’nun felsefe eserlerinin 
bağlamı, kompozisyonu ve yayınlanışı yanında felsefî 
düşüncelerinin aristokratik siyasî ve sosyal yaşamda nasıl 
oluştuğu hakkında bilgi sunar.

Mektupların Cicero’nun Roma’daki felsefî yeriyle 
ilgili görüşlerimizi değiştirip değiştirmeyeceğiyle ilgili olaraksa şunu savunabilirim: 
Mektuplar gösteriyor ki Cicero felsefenin gerçekten Romalı bir devlet adamının yaşa-
mını ve karakterini geliştirmekte ve yönlendirmekte etkin olup olmadığını araştırmıştır. 
Cicero’nun felsefe çalışmasını sadece edebî ve entelektüel bir alıştırma olmanın, –Yu-
nan mirasını Latinceye aktarmak, felsefî düşünceyi daha geniş bir Romalı dinleyici 
kitlesine tanıtmak ve felsefî incelemeye ilişkin kuşkucu yöntemin erdemlerini (in 
utramque partem, iki tarafa da söz hakkı vermek) sergilemenin ötesinde– mektuplar 
bize Cicero’nun Roma’nın siyasî yaşamında bir tür yararcı ve kuşkucu felsefe lehine 
ciddi ve pratik bir rol üstlendiğini gösterir.

Çevik: Bazı mektupları Platon’un bazı mektuplarıyla karşılaştırarak analiz edi-
yorsunuz, Platon’un bu mektuplardaki yeri nedir? Cicero’nun iyi bir Platon okuru 
olduğunu düşünüyor musunuz? “Yeni Platon” (ve “Yeni Dionysius”) ile neyi kastedi-
yorsunuz? Cicero bu konularda Yunan kaynaklarını nasıl kullandı ve kendi koşullarına 
nasıl uyarladı?

McConnell: Platon felsefî mektup yazımı için kullanışlı bir modeldir, ancak öte 
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yandan bana öyle geliyor ki, Cicero’nun Platon’a mektuplarındaki yaklaşımı felsefî 
diyalog ve incelemelerinde gördüğümüz yaklaşıma uygundur. Bence Cicero Platon’un 
anlayarak okuyan iyi bir okurudur ve onun Platon’un mektuplarının otantikliğini kabul 
etmiş görmek oldukça ilginçtir. Peki, Cicero’nun “Yeni Platon” ve Caesar’ın da “Yeni 
Dionysius” olduğunu söylemekle neyi kastediyorum? Cicero kendisini ve Caesar’ı 
sırasıyla filozof ve tiran olan bu meşhur öncüllerin yerine koyuyor, insanları Cicero/
Platon için sempati, Dionysius/Caesar içinse aşağılama şeklinde olan aynı hükmü 
vermeye davet ediyor. Bana kalırsa Cicero Yunan kaynaklarını oldukça yüzeysel bir 
şekilde kullanıyordu, Platon’un yedinci mektubunu bilhassa okumuştur, oradaki tira-
nın iktidar hareketliliği ile Caesar’ın eylemleri arasında paralellik gördüğünden kendi 
durumunu da benzer şekilde sunar.

Çevik: Cicero’nun savunma merkezli öyküsü nedir ve zor zamanlardaki tercihiyle 
ilgili olarak Atticus’u ya da okuyucuları ikna edebildiğini düşünüyor musunuz?

McConnell: Öyküsü esas itibariyle şöyle: Pompeius’u terk etmiş ya da korkakça 
davranmış gibi bir izlenim bıraksa da, res publica’da barışı mümkün kılmak için elin-
den gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Barışa dönük bu çabasının en iyi eylem türü 
olduğunu, her şeyin düşünüldüğünü ve Caesar ile Pompeius’un barışı mümkün kılması 
için kendisinin elinden geleni yaptığını göstermeye çalışır, ancak onların yetersizliğin-
den ötürü bu amaca ulaşılmamıştır. Kendi durumuyla, politikada kendi hatalarından 
ötürü değil, diğerlerinin hatalarından ötürü başarısız olan bir filozof olarak Platon’un 
Dionysius’la ilgili olan başarısızlığı arasında paralellik görür. Atticus’u ya da diğerlerini 
ikna edebildi mi? Bir fikrim yok, modern araştırmacılar bu konuda farklı düşünüyor.

Çevik: Theophrastus ile Dicaearchus arasındaki “tanta controversia”dan bah-
sediyorsunuz, nedir bu? Size göre gerçekten onlar arasında “teorik yaşam”a ilişkin 
büyük bir uzlaşmazlık var mı?

McConnell: Buradaki tartışma en iyi yaşamın doğasıyla ilgilidir, en iyi yaşam 
tefekkür yaşamı mıdır, yoksa pratik eylem yaşamı mı? Theophrastus tefekkür yaşa-
mından yanayken, Dicaearchus pratik eylem yaşamından yanadır. Teorik yaşamın 
doğasına ilişkin bir uzlaşmazlık olduğunu düşünmüyorum, sadece insan yaşamını 
değerlendirirken teorik yaşamın pratik eylem yaşamından daha iyi olup olmadığı 
tartışılıyor, ki Aristoteles gibi Dicaearchus da tanrıların yaşamının tefekkür yaşamı 
olduğunu düşünüyor görünür.

Çevik: Cicero’nun Roma’nın politik kültüründeki felsefe vizyonu ve rolünün en 
temel unsurlar bakımından Dicaearchus’a dayandığını yazıyorsunuz, bu ne anlama 
geliyor? Dicaearchus’un bu konuda Aristoteles’e, Theophrastus’tan daha yakın ol-
duğunu düşünüyor musunuz?

McConnell: Dicaearchus pratik eylem yaşamının en iyisi olduğunu düşünüyor, 
buna göre insanların sadece bunu doğru kabul edip kendi siyasi doğalarına uygun bir 
şekilde yaşadığı bir altın çağ vardı (yani herkes pratik bir yaşam sürüyordu), ancak bir 
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şeyler değişmesiyle birlikte felsefe ve diğer uzmanlıklar bozularak orijinal konumlarını 
yitirdi, bu da mevcut durumda felsefenin bir bozulmanın semptomu olduğu anlamına 
geliyor. Ancak benim düşünceme göre bu hastalığın tedavisi de vardır: İnsanları en 
iyi yaşam tarzına döndürmek için bunun felsefî yansımasına ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç 
giderildiğinde artık felsefeye gerek yoktur, herkes pratik eylem yaşamını deneyimleye-
cektir. Dicaearchus’un sunduğu bu resim, Cicero’nun da sunduğu bir resimdir, felsefî 
yansıması ise Roma’nın siyasi kültürünün çöküş semptomudur (geçmişte ise böyle 
değildi), ancak aynı zamanda “şimdi” durumu eski sağlıklı haline getirme aracıydı 
(bu aynı zamanda Cicero’nun felsefe eserlerinde kendisine biçtiği roldür), ben böyle 
düşünüyorum.

Evet, Dicaearchus Aristoteles’e Theophrastus’tan daha yakındır bana göre, her 
ne kadar ikisi de temelde Aristoteles’teki düşünceyi geliştirmiş olsa da.

Çevik: Bu konuyu çalışmaya nasıl karar verdiniz, çalışırken hangi zorluklarla 
karşılaştınız? Mektupların hangi edisyonlarını, çevirilerini vs. kullandınız ve önere-
bilirsiniz? Bu mektuplarla ilgili olarak başka çalışma ve makale yayınlama planınız 
var mı? Bu konuyu çalışmak isteyen yeni araştırmacılara ne önerirsiniz?

McConnell: Bu konuyu çalışmaya, Otago’da üniversite öğrencisi olarak Cice-
ro’nun birçok mektubunu okurken karar verdim, Roma’nın cumhuriyet devrindeki 
elitleri arasındaki Epicurusçuluk üzerine tez yazıyordum ve bununla ilgili fazla felsefî 
malzeme bulamamıştım. Cambridge’deyken, bu konuda doktora (PhD) yapma isteğimi 
David Sedley ve Malcolm Schofield gibi bazı kıdemli profesörlerle konuştum, onlar 
da destek verdiler, böyle başladı. Karşılaştığım zorluklar ikincil kaynak literatürün-
deki eksiklik ve bununla birlikte mektuplar arasındaki uyumsuzluk oldu. İkincisiyle 
ilgili olarak, birçok mektup var, farklı unsurlar üzerinde duruyorlar, içerdikleri felsefî 
göndermelerin ya da yansımaların ne kadar önemli ya da kayda değer olduğunu kes-
tirmek zordu.

Mektupların gayet iyi olan Shackleton Bailey Cambridge edisyonlarını kullandım. 
Özellikle mektuplarla ilgili bir çalışma yapmayı düşünmüyorum, ancak açık ki diğer 
çalışmalarımın çoğuna bilgi sağlıyorlar.

Cicero’nun mektuplarını çalışmayı isteyen yeni araştırmacılara, Eskiçağ editö-
rünün onları nasıl bir araya getirdiğini ve bütün olarak ne tür bir edebi anlama sahip 
olduklarını anlamak için tüm mektupları kendi kitap formatlarındaki dönem sırasına 
göre okumalarını tavsiye ederim. Bir kere bu mektupların sadece birer doküman, özel 
mektup değil de, bundan daha fazlası olduğunu anladığınızda, bu mektup tarzının Cice-
ro’ya sunma imkânını verdiği gerçekten ilginç olan unsurları görmeye başlayacaksınız. 
Böylece çokça ikincil literatür okuma yükünden gerçekten kurtulmuş olacaksınız.

Çevik: Biliyorsunuz, klasikçiler arasında tartışılan büyük bir sorun var: Cicero 
filozof muydu, değil miydi? Mektupları ve tüm külliyatından hareketle bu konudaki 
fikriniz nedir?
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McConnell: Bana kalırsa o apaçık şekilde bir filozoftur, bugünün profesyonel 
akademi ölçülerine göre de bu değerlendirmeyi hak eder. Yine bence o yenilikçi bir 
filozoftur, başkalarının düşüncelerini aktarmaktan ötesini yapmıştır. Aynı ölçüde onun 
temel katkısının, merkezinde kuşkucu inceleme yönteminin bulunduğu felsefe yapma-
nın yararcı yolunu işlemiş olmasıdır, bu da Romalı aristokrata ve sorunlarla uğraşan 
pratik insana ziyadesiyle uyan bir yoldur.
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FELSEFENİN SONU?: DOĞALLAŞTIRILMIŞ EPİSTEMOLOJİ VE 
A PRİORİ BİLGİ

Nebi Mehdiyev*

Kemal Batak, Felsefenin Sonu?: W. V. Quine, Doğallaştırılmış Epistemoloji ve A Priori 
Bilgi, İstanbul: İz Yayıncılık, 2015, 104 sayfa.

Bundan birkaç yıl önce, Türkiye’de epistemoloji çalışmalarının tarihsel ve tematik serüveni 
üzerine yazdığım bir makalede (“Türkiye’de Bilgi Felsefesi Çalışmaları”, TALİD, 17/2011), 
bu çalışmaların önemli ölçüde arkaik ve epizodik olduğundan şikâyet etmiştim. An itibariyle, 
bu şikâyetimden tam olarak vazgeçmiş değilim; fakat yine de son dönemde yayınlanan bazı 
çalışmalar, geleceğe dair daha ümitvar olmamızı sağlamaktadır. Burada, söz konusu bu yeni 
çalışmalardan birisini olan Felsefenin Sonu?’nu değerlendireceğim.

Felsefenin Sonu?, beni en az iki açıdan çok heyecanlandırdı. Birincisi, kitabın yazarı, 
Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Batak, uzun yıllardır arkadaşlığımızın 
sürdüğü değerli bir meslektaşımdır ve kendisiyle felsefe ve özelde epistemoloji üzerine tartış-
malarımızdan her zaman büyük bir memnuniyet duymuşumdur. İkincisi, “yeni” epistemolojinin 
en çarpıcı örneği ve bana göre özü olan doğallaştırılmış epistemolojinin mucidi Quine üzerine 
Türkçede ayrıca bir kitabın yazılmış olması, çağdaş epistemoloji literatürümüz açısından önemli 
bir olaydır. Metnin ayrıntılarına geçmeden önce, peşin olarak, bu çalışmasından dolayı yazarı 
kutluyor, bu alandaki birikim ve emeğini yeni yayınlarla taçlandırmasını diliyorum.

Metin, yazarın bu çalışmadaki genel motivasyonunu ve çalışma planını ortaya koyan önsöz 
ve giriş kısımları dışında üç ana bölümden oluşmaktadır.

 “Quine ve Doğallaştırılmış Epistemoloji” adlı birinci bölümde yazar, doğallaştırılmış epis-
temolojinin genel bir tasvirini sunmaktadır. Buna göre, Quine’ın kurucusu olduğu ve geleneksel 
felsefenin ölümü ya da bir bütün olarak felsefenin ve özelde de epistemolojinin bilime uygun 
hâle getirilmesi anlamına gelen doğallaştırılmış epistemoloji projesi, filozofun “Two Dogmas 
of Empiricism” (1951) ve “Epistemology Naturalized” (1969) adlı iki temel yazısı etrafında 
şekillenmiştir. Natüralizmin geri dönüşü olarak da adlandırılabilecek olan doğallaştırılmış 
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epistemoloji, esasında, yazarın kendi ifadesiyle, geleneksel düşünme biçimlerinin bir “ilga”sı 
ya da topyekûn bu reddi miras hareketinin –paradoksal bir ifadeyle– “felsefi dayanağı”nı 
oluşturmaktadır (s. 18). Bu kısa tanımlamanın ardından yazar, Quine natüralizminin üç temel 
özelliğine dikkat çekmektedir. 

Birincisi, Kartezyen temelciliğin reddi: Quine, tabiata dair kesinliğin insan zihnindeki 
kesinliğe dayandığı şeklindeki Kartezyen kesinlik anlayışına karşı çıkar. Bunun yerine empirik 
psikolojiyi ikame etmeye çalışır, yani psikolojinin bilgi edinme yöntemlerine dair kanaatlerini 
önemser ki bu da geleneksel içselci yöntemden çağdaş dışsalcı yönteme geçişi temsil eder. Bu 
anlamda Quine, empirist içselciliği de reddederek aslında analitik sentetik ayırımını anlamsız 
bulmaktadır (gerek sentetikten analitik olana gerekse de analitik olandan sentetik olana gidil-
sin, her türlü temelci yaklaşım yetersizdir). İkincisi, ilk felsefenin reddi: Bilimi önceleyen ilk 
felsefenin reddi, doğallaştırılmış epistemolojinin ana iddiasını oluşturur. Bu, bilimin herhangi 
bir dış temele dayanmadığı anlamına gelir. Burada doğallaştırılmış epistemolojinin tabiatı da 
kendiliğinden ortaya çıkar: “inanç ağı.” Bir tür bağdaşımcılığı temsil eden bu görüşe göre, hiçbir 
inanç bir diğerinden daha üstün değildir (s. 28). Üçüncüsü, psikolojinin/bilimin bir bölümü olarak 
doğallaştırılmış epistemoloji: Hem Kartezyen epistemoloji hem de empirist temelci yaklaşımın 
(Carnap) başarısız olması hasebiyle, epistemolojinin görevini deneysel psikoloji devralmalıdır. 
Bu anlamda natüralizm epistemolojiyi reddetmez, fakat onu psikolojinin emrine sunar. 

Birinci bölümden çıkan sonuç şudur: Quine’cı natüralizm, geleneksel felsefeyi bir taraftan 
temelci olması, diğer taraftan da bilimi öncelemesi bakımından reddederek bir tür dışsalcı ve 
bilimin içinde yer alan ya da ona bağlı olan bir (doğallaştırılmış) epistemoloji önermektedir. 

“Quine’ın Doğallaştırılmış Epistemolojisi, Normativite ve Koltuk Felsefesi” adlı ikinci 
bölümün birinci kısmında yazar, doğallaştırılmış epistemolojiyi normatiflik bağlamında bir de-
ğerlendirmeye tabi tutmaktadır. Bu kısımdan anlaşıldığı üzere, normatiflik tartışmasının odağında 
gerekçelendirme kavramı yer almaktadır; gerekçelendirmeyi normatif kılan ya da onun için normları 
belirleyen şey ise, bilginin bir tür içsel ve ahlâki sorumluluğu haiz olmasıdır (deontoloji). Yazara 
göre, her ne kadar Quine, kendi epistemik projesinin bir gereği olarak geleneksel gerekçelendir-
me nosyonu bağlamında normatifliği reddetmek durumunda kalsa da, bilimin bir parçası olarak 
takdim edilmesi hasebiyle doğallaştırılmış epistemolojinin doğruluğu amaçlama gibi bir norma 
sahip olduğu görülmektedir. Daha yalın bir ifadeyle, Quine’a göre, doğruluğa erişmemizin em-
pirisizmden daha başka bir yolu olmadığı için empirisizmin kendisi en büyük normdur. Buradaki 
esas tartışma şudur: Projesi gereği Quine’ın normativiteye karşı çıkması gerekirken, bu sefer ve 
özellikle de “Epistemology Naturalized” adlı yazısıyla birlikte bir anlamda ilk felsefenin rolünü 
üstlenmesini nasıl anlayabiliriz? Yazara göre bu husus, doğallaştırılmış epistemolojinin en zayıf 
noktalarından birisidir; şöyle ki empirisizmin kendisini mutlaklaştırması ve normlar sunması, 
gerek metafizik gerekse de yapısal ve mantıksal açılardan kendi kendisine referansla tutarsızdır. 
Öyleyse, yazara göre, Quine’cı epistemolojinin en zayıf noktası, esasında empirik bilgileri mümkün 
ve kişiyi “rasyonel” bir varlık kılan a priori önvarsayımları kabul etmemesidir.

Bölümün ikinci kısmında geçen “koltuk felsefesi” deyiminden kasıt, tahmin edilebileceği 
üzere, pratik hayatın dışında cereyan eden düşünme biçimine verilen ironik bir addır; fakat, 
doğallaştırılmış epistemoloji açısından bir diğer anlamı da, bilim karşıtı olan, deneyi önceleyen 
ve sadece kavramsal analizlere boğulmuş bir yalıtılmışlık hâlidir. Ne var ki, yazara göre, Quine, 
koltuk felsefesini, yani belirli bir şeyi değil de o şeyin kavramını sorgularken, aslında kendisi de 
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bir anlamda koltuk felsefesi yapmış oluyor: “... Quine ... kendi epistemoloji yapma biçiminin 
radikal bir şekilde yeni olduğunu savunmaktadır. Onun epistemolojisinin geleneksel temelci 
epistemolojiden farklı olmadığı, savunduğu normları ‘a priori bir şekilde’ iddia ettiği görüldüğüne 
göre, onun a priori epistemoloji reddini nasıl anlamalıyız? Ulaştığımız bu noktaya göre, onun 
felsefesinin iki veçheli olduğunu, teoride geleneksel temelci epistemolojiden radikal bir şekilde 
ayrıldığını; ancak öte yandan, pratikte, iddiasını başarılı bir şekilde pratiğe dökemediğini ve 
dolayısıyla geleneksel a priori epistemolojiyi, belki de istemeden, devam ettirdiğini görüyoruz. 
Quine epistemolojisinin de bir koltuk felsefesi ürünü olduğuna göre ... klasik epistemolojiden 
farklı bir metodoloji takip etmediğini söyleyebiliriz.” (s. 66)

“Quine’ın A priori Bilgiyi Reddi Üzerine” adlı üçüncü ve son bölüm, önemli ölçüde, 
Quine’ın analitik/sentetik ayırımı ve olguların ifadelere indirgenmesi şeklindeki empirisizmin 
iki dogmasını konu edindiği ünlü “Two Dogmas of Empiricism” adlı yazısına dayanmaktadır. 
Peşin olarak, a priori bilgi, Quine açısından mutlaka terk edilmesi gereken bir şeydir; sebebine 
geçmeden, yazarın Quine’ın pozisyonuna ilişkin şu son derece etkileyici tespitini olduğu gibi 
aktarmak isterim: “A priori bilgi, felsefenin Truva atı gibidir. Özellikle temelci epistemolojide 
bu atın içinde pek çok metafizik bilgi yuvalanmıştır. Dolayısıyla Quine’ın radikal empirizmi 
ve doğallaştırılmış epistemolojisi bu atın içine almayarak onunla beraber gelecek eklentilerden 
de ‘uzaklaşmıştır.’” (s. 73-74) Bu pasajda ipuçları bulunmasının yanı sıra, Quine’ın a prioriyi 
reddetmesinin esas sebebi, onu revizyondan muaf tutmaya yönelik çabalardır; oysaki Quine’a 
göre hiçbir önerme, yazarın metin içerisinde sıkça göndermede bulunduğu üzere, revizyondan 
muaf değildir. Yazar, bu fikre karşı çıkmaktadır; çünkü ona göre a priori bilgi sadece revize 
edilmezlikle özdeşleştirilemez; bunun dışında, a priorinin, tecrübeye dayanmama, zorunlu ve 
soyut olma gibi daha başka özellikleri de vardır. Ayrıca, bölümün sonunda yazar, Putnam’ın 
“minimum çelişmezlik ilkesi”nden hareketle, felsefenin hâlen dahi en azından bir a priori ilkeyi 
varsaymak zorunda olduğunu iddia etmektedir.

Neticede, Felsefenin Sonu?, bize, Quine tarafından kurgulanan ve ciddi bir iç tutarlılık 
arz eden doğallaştırılmış epistemoloji adlı yepyeni bir dünyanın kapılarını açıyor. Quine’nın 
devrim niteliğindeki bu projesinin hülasası, esasında metin içinde Pursuit of Truth adlı eserinden 
alıntılanmış şu Latince deyimde saklıdır (s. 48): nihil in mente quod non prius in sensu (daha 
önce duyularda bulunmayan hiçbir şey, zihinde mevcut değildir). 

Şimdi, metinle ilgili mülahazalarımı, sırasıyla dile getirmek istiyorum.
Felsefenin Sonu?, dikkatle okunduğunda, esasında yazarının zihnindeki epistemik bir sava-

şın hikâyesini anlatıyormuş gibi bir intiba uyandırmaktadır. Hikâyede bu haksız savaşın iki tarafı 
var: Kartezyen düşünce ve doğallaştırılmış epistemoloji. Metnin pek çok yerinde bu çatışmaya 
işaret edilmektedir. Yazar, Quine’ın “Kartezyen rüya”yı reddetmesini tasvip etmektedir; çünkü, 
ona göre, “çağdaş felsefecilerin neredeyse bütününün kabul ettiği” üzere “Kartezyen kesinlik 
takip edilirse, bırakalım bilimsel bilgiyi, gündelik pek çok inancımız, örneğin hafıza inançları, 
bilgi için gerekli şartları taşımayacaktır” (s. 21-22). Ancak, Kartezyen düşüncenin başarısız 
olduğuna kani olmasının yanı sıra doğallaştırılmış epistemolojinin de başarılı olduğundan pek 
emin değildir; şöyle ki idrak kapasitemizi bütünüyle tecrübeye indirgeyen Quine’ın radikal 
tavrına rağmen, epistemolojide hala a priori ilkelerden söz edebiliyor olmamız, bunun en açık 
örneğidir. Yazar, genelde İbn Sina’ya özel referansla “akıl doğruları” gibi geleneksel, özelde ise 
Putnam’ın minimum çelişmezlik ilkesi gibi çağdaş a priori ilkelerden hareketle, Quine’cı katı 
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empirisizmin yetersizliğine dikkat çekmektedir. Peki bu çatışma durumundan nasıl çıkabiliriz? 
Açıkçası, yazar kendisini nadiren ele veriyor; Kartezyen düşünceyi eleştirirken doğallaştırılmış 
epistemolojinin, doğallaştırılmış epistemolojiyi eleştirirken de katı değilse bile ılımlı temelciliğin 
argümanlarının arkasına saklanıyor. Açık ve kesin bir tavırla karşılaşmasam da, metnin bütününe 
baktığımda ya da bazı pasajlardan (sözgelimi Quine’ın a priori bilgiye karşı argümanında olduğu 
gibi, s. 89-90) yazarın L. BonJour çizgisine yakın ılımlı veya zayıf bir rasyonalist yaklaşımı 
benimsediğini düşünebiliriz. Bu yaklaşıma göre, felsefe, a prioriden vazgeçemez; ama a priorinin 
niteliği pekala tartışılabilir, sınırlandırılabilir ve sınırlandırılmalıdır da.

Bir önceki paragrafın başında yazarın zihnindeki a priori ve a posteriori savaşından söz 
ettim; amacım, bu kurgunun esasında gerçeği yansıtmadığını ima etmekti. Çünkü savaş eşitler 
arasında olur; oysaki, yazarın üzerinde pek durmamasına rağmen, Kartezyen epistemoloji ile 
doğallaştırılmış epistemolojinin bilgi tanımları arasında hiçbir kavramsal eşitlik söz konusu 
değildir. Sözgelimi, yazarın burada çatıştırdığı Descartes ve Quine dışındaki pek çok kimse için 
epistemolojinin temel kavramı olan gerekçelendirme üzerinden birtakım çatışma ve ayrışmaların 
yaşanması kadar doğal bir şey olamaz; zaten çağdaş epistemoloji diye adlandırdığımız alan 
da Gettier’in tuzağına düşmüş bir sürü gerekçelendirme teorileri arasında yaşanan kavramsal 
çatışmasından başka bir şey değildir. (Bu arada, yazarın metin içerisinde Kartezyen düşünceyi 
ima ederek sözünü ettiği “gerekçelendirilmiş doğru inanç” tanımının (s. 43) Descartes düşün-
cesiyle hiçbir ilgisinin bulunmadığı kanaatindeyim; bunu bir yazımda ayrıntılı olarak tartıştım 
[“Gettier Sonrası Epistemolojide Descartes Odaklı Bilgi Tanımı Tartışmaları”, Felsefe Dünyası, 
59/2014]). Peki ya “gerekçelendirme” nosyonuna karşı çıkmaları dolayısıyla Kartezyen epis-
temoloji ile doğallaştırılmış epistemoloji arasında bir ilişki kurulabilir mi? Kanaatimce yine 
hayır, çünkü bu ikisi arasındaki temel fark, tekrar etmek gerekirse, bilgi tanımlarından kaynak-
lanmaktadır. Descartes için, bırakın kesin olmayan, kesinliğinden bir kez dahi şüphe duyulmuş 
olan bir şeyin bilgi olması kategorik olarak imkansızken, Quine için, tam tersine, herhangi bir 
önermeye, Putnam’ın deneyden çıkarılan ya da deneyden bağımsız olduğu iddia edilen şeyden 
deney yoluyla çıkarılan minimum çelişmezlik ilkesi gibi hayali bir kesinlik dışında herhangi bir 
kesinlik atfetmek, onu bilgi değil, dogma yapar. Daha başka bir ifadeyle, Descartes ve Quine 
için bilgi, birbiriyle asla kesişmeyen tamamen farklı organizasyonlardır ve yazarın metin içe-
risinde kullandığı İngilizcedeki “bachelor” sözcüğü örneğinden (s. 79) daha farklı bir anlamı 
haiz değildir. Dolayısıyla, Kartezyen epistemoloji ya da genel adıyla geleneksel epistemoloji 
ile “yeni” epistemoloji (ki bu, empirisizme yönelik eleştirileri de dikkate alındığında sadece 
doğallaştırılmış epistemolojinin hakettiği bir vasıftır), birbirine kapalı iki ayrı biyolojik sistem 
gibidir; kapalı sistemler arasında elbette ki mukayese yapılabilir, ama birisinin bir bileşenini 
bir başkasına uyarlamanın –tanımı ve yapısı gereği– hiçbir imkânı söz konusu değildir.

Sonuç itibariyle, şu veya bu şekilde, insan aklının mahkûm olduğu dikotomilerin yol 
açtığı kafa karışıklığının tüm acısını Felsefenin Sonu?’ndan çıkarmak gibi bir niyetim yok; 
burada sadece hem Descartes’ın hem de Quine’ın birbirinden bağımsız iki ayrı kapalı epistemik 
sistemi temsil ettiklerini ifade etmek istedim. Dolayısıyla, bu serzenişim, metnin özgün ve sıkı 
örülmüş analitik üslubunu görmezden gelmemize yol açacak kadar önemsenmemelidir. Şunu 
açıkça ifade edebilirim ki, Felsefenin Sonu?, gerek üslubu gerekse de konusu bakımından, son 
zamanlarda Türkçede okuduğum en etkileyici felsefi metinlerden birisidir. Kaldı ki çağdaş epis-
temoloji üzerine literatürümüzün son derece kısıtlı olması, metni çok daha değerli kılmaktadır. 
Son olarak, özverili ve değerli çalışmasından dolayı yazarı bir kez daha kutluyor ve bu önemli 
eseri tüm felsefe-severlere şiddetle tavsiye ediyorum.
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Felsefi düşünce tarihinde önemini hiçbir zaman yitirmeyen bir alan olarak siyaset 
felsefesi, kapsadığı problemler ağı nedeniyle, günümüzde de çekici kalmaya ve zihinleri 
zorlamaya devam etmektedir. Bu açıdan, Fransız siyaset bilimci Luc Ferry2 ile siyaset 
ve ahlâk felsefesi profesörü Alain Renaut3’nun ortak çalışmalarının ürünü olan Siyaset 
Felsefesi’nin4 dilimize kazandırılmış olması oldukça sevindiricidir. 

Bu hacimli eser, okuru yalnız siyaset felsefesinin problemlerine değil, metafizik, 
epistemoloji, fenomenoloji, ahlâk felsefesi ve tarih felsefesi olmak üzere pek çok 
disiplinle ilişkili çeşitli sorunlara bağlamaktadır. Bu bağlamda okur, Strauss, Hegel, 
Kant, Fichte, Heidegger, Marx, Arendt gibi pek çok ismin düşünceleri arasında bir 
yolculuğa çıkarılmaktadır. Bu yolculuğun ilk durağı, “Hak: Eskiler ile Modernler 
Arasındaki Yeni Tartışma” başlıklı kitaptır. Burada okurun, eskiler ile modernler ara-
sındaki “hak” kavramına ilişkin tartışmaya katılması beklenmektedir. İkinci durağı, 
“Tarih Felsefeleri Sistemi” başlıklı ikinci kitaptır ki burada okura siyaset felsefesi ile 
tarih felsefesinin koparılamaz bağını düşündürecek bir kurgu sunulmaktadır. Üçüncü 
ve son durak ise, hak kavramının, insan hakları ve siyasi teoriler bağlamında detaylıca 
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1 Kitapta, bir harf hatasının sonucu olarak yazarın ismi “Alain Renault” şeklinde geçmektedir. Bu hatanın, 
kitabın sonraki baskılarında giderileceğinden eminim.

2 1951 yılında doğmuş olan Fransız akademisyen Luc Ferry, siyaset bilimi profesörü olmasının yanısıra, 2002-
2004 yılları arasında millî eğitim ve gençlikten sorumlu bakan olarak da görev yapmıştır.

3 1948 yılında doğmuş olan Alain Renaut, Sorbonne Üniversitesi’nde ahlâk ve siyaset felsefesi profesörü 
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sorgulandığı İnsan Haklarından Cumhuriyetçi Düşünceye başlıklı kitaptır. Bu kısımda 
ise okurdan, liberalizm, sosyalizm ve anarşizm teorilerini, insan hakları ile ilişkili 
olarak sorgulaması beklenmektedir.

Siyaset Felsefesi adlı eserin ilk kitabı olan Hak: Eskiler ile Modernler Arasındaki 
Yeni Tartışma’da Luc Ferry, siyaset felsefesinin en temel kavramlarından olan ‘hak’ 
kavramı üzerine derinlemesine bir inceleme yapmaktadır. Bu kısımda dikkat çeken 
noktalardan biri, yazarın, bir siyaset bilimci olmanın yanısıra, siyasetin içinde yer 
alan biri olarak sergilediği eleştirel tutumdur. Yazar, bir yandan eleştirel yöntemin 
hakkını vermeye çalışırken, öte yandan felsefi birikimini okuyucuya aktarmaktadır. 
Zira eskiler ile modernler arasındaki tartışmanın sunulabilmesi, iyi bir felsefe tarihi 
birikimi gerektirmektedir. Söz konusu tartışmanın ilk ayağı, antikçağ düşünürleri ile 
modern dönem düşünürlerinin, özellikle akıl, aydınlanma, hak, tarihsellik gibi kav-
ramlar açısından karşılaştırılmalarını içermektedir. Bu açıdan birinci kitap, içerdiği 
tartışmalarla, diğer iki kitaba bir hazırlık niteliği de taşımaktadır. 

Luc Ferry, birinci kitabın geniş önsözünde, aydınlanma ile gelen kabullerden söz 
etmekte ve Heideggerci modernite eleştirisini, modernite diye adlandırılan dönemin 
dünya görüşüne göndermeler yaparak sunmaktadır. Dolayısıyla okur, bir yandan He-
idegger felsefesinin ana kavramları ile buluşmakta, diğer yandan modernitenin temel 
sorunlarını görmekte ve Heideggerci eleştirinin boyutlarını çözümleyebilmektedir. 
Bu çözümleme esnasında okura, eskiler olarak gösterilen antikite ile, modern dönem 
düşünürleri arasında siyaset felsefesi açısından bağ kurma fırsatı verilmektedir. Bu 
açıdan kitabın henüz önsözünde, okura, soru konusu edilen kavramlar çerçevesinde 
biçimlenecek bir düşünsel seyahatin vaad edildiği söylenebilir. Heidegger’in eleş-
tirileri ve yapısökümü çerçevesinde, Aristoteles, Descartes, Hegel, Fichte, Strauss 
gibi isimlere göndermeler yapılarak okurun bir birikim edinmesi sağlanmaktadır. 
Heidegger’in kitabın önsözünde parlatılmasının nedeni ise, yazarın, Heidegger’in 
değerlendirmelerinin, birinci kitabı şekillendirecek tartışmalardan biri olan Straussçu 
tarihsicilik eleştirisinin modelini oluşturduğu yönündeki düşüncesidir (s. 39). Luc 
Ferry, metafiziğin Heideggerci yapısökümü ile tarihsiciliğin Straussçu eleştirisinin 
benzerliklerini sunmayı, birinci kitabın amaçlarından biri olarak belirlemiştir (s. 48). 

Belirtilen amaç doğrultusunda, birinci kitabın ilk kısmı, doğal hak kavramını 
temele alan bir siyaset kuramı geliştiren ve bu kuramı, tarihsiciliğin eleştirisi ile bü-
tünleştiren Strauss’a ayrılmıştır. Machiavelli, Hobbes, Kant, Rousseau gibi isimlerin 
görüşlerinden örnekler sunularak anlatılan Straussçu eleştiri, okurun hak, akıl, doğa, 
özgürlük ve hatta insan kavramlarının anlam içeriğini sorgulamasına yardımcı olmakta, 
zaman zaman da ahlâk-siyaset ilişkisi üzerinden, ahlâk felsefesinin temel sorunlarına 
gitmesine olanak tanımaktadır. Ancak Straussçu modernite eleştirisi, esas olarak tarih 
felsefesi-siyaset felsefesi ilişkisini sorgulatmaktadır. Birinci kitabın ikinci kısmında 
sunulan Strauss’un Rousseau, Kant ve Fichte okumaları, Luc Ferry’nin yorumları 
ile birlikte okuru yukarıda sözü edilen kavram ve ayrımlar üzerine derinlemesine 
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düşünmeye çağırmaktadır. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki meselenin bu şekilde 
sunulmuş olması, dolaylı bir anlatıma neden olmaktadır ve okurun Strauss ile birlikte, 
adı geçen düşünürlere ilişkin bir birikime sahip olmasını gerekli kılmaktadır. Aksi 
hâlde okurun, tarihsiciliğin eleştirisine yönelen sorun yumakları ile, Luc Ferry’nin 
kendi yorumlarıyla desteklediği Strauss anlatımı arasında kaybolması mümkün görün-
mektedir. İlk kitabın ikinci kısmı ise, Fichte’nin gençlik döneminde sunduğu metafizik 
eleştirisinin, gerçekçilik-idealizm çatışmasına da değinilerek, sıklıkla Kant’a yapılan 
göndermelerle verilmesinden oluşmaktadır. Burada ayrıca, Fichte bağlamında tartışılan 
öznelerarasılık, hukuki olan-siyasi olan ayrımı üzerinden, devlet ve topluma ilişkin 
belirlenimlerle sunulmaktadır. Bu kısımda öne çıkan birey, devlet, hak, toplum, özne-
lerarasılık kavramları üzerinden okur, devletin haklar açısından rolünü ve insanın da 
toplumsallık dışında düşünülemez olduğu savını (s. 156) sorgulamaya çağrılmaktadır.

Bu sorgulamayla birlikte, Fichte’nin de yardımıyla okur, “kendinin bilinci” üze-
rine düşünmeye yoğunlaştırılmaktadır. Bu modelden hareketle geliştirilen tarihsicilik 
eleştirisi, öne çıkardığı problemler yoluyla ikinci kitabın konusunun ilk işaretlerini 
vermektedir. Buradaki tartışmalar tarih felsefesi açısından önemli olan bazı soruları 
öne çıkarmaktadır: Tarihsiciliğin yok edilmesi sonucunda aklın tarihteki statüsünün ne 
olacağı, öznelliğin metafizik bir tarih düşüncesine götürüp götürmeyeceği bunlardan 
bazılarıdır (s. 192-193). Şüphesiz ki bu sorular, en derin tarih felsefesi metinlerinde 
tartışılması gereken sorulardır. Bunların siyaset felsefesi ile ilişkisi, bu soruların hak 
kavramı ile bağında yatmaktadır. Luc Ferry, burada öne çıkan sorular yardımıyla, tarih-
siciliğin eleştirisinden eleştirel tarih felsefesine bir geçiş yapmaktadır. Böylece, Tarih 
Felsefeleri Sistemi adlı ikinci kitabın meselelerine bir zemin hazırlanmış olmaktadır. 

Luc Ferry, ikinci kitabın aydınlatıcı önsözünde, tüm okurların zihninde canlana-
bilecek olan bir soruya yanıt vermeye çalışmaktadır: Siyaset felsefesi başlığı taşıyan 
bir kitabın, niçin tarih felsefesi adlı bir bölüm içerdiği sorusu. Luc Ferry’nin bu iki 
disiplin arasında kurduğu ilgi, Alman İdealizmi üzerinden yürütülmektedir, Yazar, 
kendi döneminin siyasi tartışmalarının, özellikle de demokrasi ve totalitarizm sorun-
larının zemini için Alman İdealizmi’ne başvurmaktadır. Bu nedenle, ikinci cilt, Alman 
İdealizmi’nde ortaya çıkan çeşitli tarih felsefelerinin yapısının ve muhtemel siyasal 
etkilerinin analizine ayrılmıştır (s. 199). Bu durum, Luc Ferry’nin, tarih felsefesini, 
siyaset felsefesi ile saf felsefe arasında aracı konumunda tutmasının bir nedenidir ki, 
onun bu düşüncesi desteklenmeyi hak eder. Zira bu tutum, tarihin alanını bilimin ve 
felsefenin dışına iten tutumun karşıtı olarak, siyasetin sorunlarının, tarihin sorunlarıyla 
bağını vurgulamaktadır. Kitapta bu ilişki kurulurken, tarih felsefesi nezdinde Alman 
İdealizmi’ne yöneltilen eleştirilere önem verilmiş ve siyaset-tarih ilişkisi açısından 
özellikle irade kavramı bağlamında etik de devreye sokulmuştur. Luc Ferry, ikinci 
kitabı, modern tarih felsefelerinin çoğulluğuna dikkat çekerek, Alman idealizmi üze-
rinden yaptığı bir ayrımla belirlediği dört tip tarih felsefesinin tanıtımı ve eleştirisi 
üzerine oturtmaktadır. Bunlardan ilki, gerçeklik ile idealizmi birleştiren ve özgürlüğü 
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de zorunluluğun idrakine indirgeyen tarih felsefesidir ki bu, Hegelci anlamda tarihe 
uygulanan teorik ontoloji şeklinde görülmektedir (s. 216-217), ikincisi tarihi, özgür 
bir insani praksisin sonucu olarak tasarlayan tarih felsefesidir ve Fichte’nin örneğini 
sunduğu şekliyle, tarihe pratik ontolojinin uygulanmasını gösterir (s. 217), üçüncüsü 
tarihsel gerçekliği bilinçli iradeler tarafından hakim olunabilecek bir yapı olarak kavra-
yan tarih felsefesidir ve ilk ikisinin bir sentezidir; dördüncüsü ise ilk iki bakış açısının 
ortadan kaldırılmasına dayanan, açıklanması ve hakim olunması mümkün olunmayan 
tarihi, varlığın mucizesi olarak gören Heideggerci ve Arendtçi tarih düşüncesidir (s. 
221). Bu tarih felsefelerinin derinlemesine incelenmesi ikinci cildin hedeflerinden 
biridir. Ancak, konu yalnız bunlarla sınırlanmamaktadır. Siyasi gelişmelerin felsefi 
düşünceye etkisi nedeniyle Luc Ferry, özellikle Alman İdealizmi’nin gelişimini etki-
leyen bir olgu olarak Fransız Devrimi’ni de burada masaya yatırmakta, Kant ve Fichte 
gibi isimlerin devrime bakış açılarını da sunmaktadır. 

Bu sorunlar çerçevesinde ikinci cilt, iki ana başlıkla bölümlenmiştir : Akılcılık-
Akıldışıcılık Antinomisi ve Etik Tarih Vizyonu. Akıl, gerçeklik, nedensellik, irade gibi 
kavramlar çerçevesinde geliştirilen ilk kısımda, Hegel’den Heidegger’e ve oradan da 
Kant’a geçen bir yolla tarih düşüncesi sorgulanmaktadır. Üç ismin tarih düşünceleri 
arasındaki zıtlaşmalar ve benzerlikler detaylıca sergilenmekte ve yer yer karmaşıkla-
şan anlatım karşısında okurun metinden kopmaması zorlaşmaktadır. Bunun için yazar 
tarafından yapılan özetlemeler ve karşılaştırmalar işe yarar bir rol üstlenmekte, prob-
lemlerin bütünsel biçimde kavranmasına yardımcı olmaktadır. İlk kısımda Hegel’den 
Kant’a doğru bir yol izlenmiş olması, kurgunun, ikinci kısımla tutarsızlık oluşmayacak 
şekilde yapılmaya çalışılmış olmasının nedenidir. Etik Tarih Vizyonu kısmı için mal-
zeme sunmuş olması, Kant’ın metin içindeki yerini belirlemiştir. İkinci kısım, Kant’a 
göndermelerle, Fichte’nin düşüncesindeki praksis fikri üzerinden kurulmuştur. Fichte 
aracılığıyla Kant’ın dışında, Rousseau, Schelling gibi isimlere de değinilmektedir. 
Burada söz konusu olan, etik-siyaset ilişkisinin tarih düşüncesini etkileyecek şekilde 
nasıl kurulduğunun gösterilmesidir. Tarihin anlamı, nihai amaç, ereksellik, toplum, 
devlet, doğa durumu, özgürlük gibi kavramlar, bu ilişkinin ve eleştirilerin dayanağını 
oluşturmaktadırlar ve bütün bu tartışmalar, yukarıda sözü edilen modern dönem tarih 
felsefesi çeşitlerine göndermelerde bulunularak yapılmaktadır.

Luc Ferry’nin, Alain Renaut ile birlikte yazmış olduğu üçüncü kitabın temel 
sorunu ise insan haklarıdır. İnsan haklarının son dönemdeki durumunu irdeleyen bu 
cilt, birey-devlet ilişkisi, demokrasi, devrimler ve devrimlerin toplumsal etkileri gibi 
temel meseleler ve örneklendirmeler üzerinden, birinci ciltte tartışılan hak kavramına 
göndermeler yapılarak şekillendirilmiştir. Bu cildin planı, “özgürlükler olarak haklar” 
ve “talepler olarak haklar” ayrımı üzerinden yapılmıştır. Yazarlar bu ayrımı, liberalizm-
sosyalizm ayrımı için belirleyici kılmışlardır. İnsan hakları kavramını merkeze alan 
bu ciltte, hakka ilişkin antik düşüncelerden hareket ederek, insan hakları mefhumunun 
orada nasıl muğlak olduğunu göstermek ve yeni bir hak düşüncesinin doğal yeri olarak 
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modernitenin nasıl belirdiğini göstermek hedeflenmiştir (s. 488). Bu hedef, insan hakları 
beyannamelerinin, tarihsel veriler olarak yorumlanıp felsefi bir analize sokulmalarıyla 
desteklenmiştir. Beyannameler, siyaset ve tarih felsefelerinin birbirine bağlandığı 
problemler açısından değerlendirilebilen veriler olarak ön plana çıkarılmaktadırlar. 

Üçüncü cildin temel kavramı olan hak kavramının eskilerde yani antikitede nasıl 
anlaşıldığının analizi, doğa kavramından hareketle yapılmakta, doğal hak düşüncesi de 
bu çerçevede yorumlanmaktadır. Bu durum, ontolojik bakış açısının, siyasi düşünceye 
yansımalarının iyi bir örneğini sunmaktadır. İnsan haklarının analizi, Rousseau’dan 
Kant’a modern siyaset teorilerinin oluşumunu da tartışmayı gerektirmiş ve bu bağlamda 
anarşizm, sosyalizm ve liberalizm detaylıca ele alınmıştır. Kant’ın hukuk doktrini, doğal 
haktan siyaset teorisine geçişin gerçekleştiği zemin olarak yorumlanmış (s. 550), mo-
dernitenin üç siyasal teorisinin, insan haklarına yönelik bakışı, toplum-devlet ayrımını 
nasıl yaptıkları buradan hareketle ele alınmıştır. Bu cilt, Kant, Rousseau, Proudhon, 
Marx, Tocqueville, Guizot, Hayek, Jaures gibi önemli isimlerin, özgürlük, demokrasi, 
cumhuriyet, hak, toplum ve devlet gibi siyaset felsefesinin temel kavramlarına yakla-
şımlarını detaylıca ve eleştirel bir değerlendirme ile sunmaktadır. Böylece okur, hem 
modern dönemin üç temel siyaset teorisini tanımaya, hem hümanizmin temel değer-
lerini sorgulamaya hem de bunlarla ilişkili olarak, insan haklarıyla bağı içinde, siyaset 
felsefesinin temel kavramları üzerine düşünmeye sevk edilmektedir. Bu cildin belki de 
en önemli yönü, özgür ve adil bir toplumsal düzenin nasıl gerçekleşebileceği sorusunu, 
yani günümüzde hâlâ yaygın bir şekilde sorgulanan bir soruyu okurun zihninde sürekli 
canlı tutan tartışmaları yansıtmasıdır. Bu durum, diğer iki kitapta tartışılan tarihsiciliğe 
karşı geliştirilmesi gereken tutumun nasıl olması gerektiği sorusunu da belirginleştir-
mektedir. Zira tarihsici olarak nitelenen tarih teorilerinde, zorunlulukla ilerleyen bir 
tarihsel süreç söz konusudur ve insan bir anlamda pasifleştirilmiş durumdadır. Böyle 
bir bakış açısında, insan haklarına ilişkin tartışmalar anlamını yitirme tehlikesiyle 
karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu nedenle, özellikle üçüncü ciltteki tartışmalar, 
okuru, hak kavramının geçerliliği için, tarihsiciliği reddetmek gerektiği düşüncesine 
de götürmektedir. Tarih felsefesi ile siyaset felsefesini hak kavramı açısından bir arada 
düşünen ve insan hakları beyannamesinin gerisindeki felsefenin cumhuriyetçi yönünü 
açığa çıkarmak isteyen yazarlar (s. 637), 1789 ve 1848’in etkileri üzerinden yaptıkları 
sorgulamalar sonucunda, özgürlükler olarak “haklar ve talepler olarak haklar” şeklinde 
bir ayrıma gitmişlerdir. Bu ayrım, devlet-yurttaş ilişkisini belirlemektedir. Söz konusu 
ilişki, insan hakları açısından yurttaşı talep eden, devleti de talebi yerine getiren bir 
kurum olarak belirlediğinde, demokrasinin gereklerinin yerine geleceği düşünülebilir.

İçerdiği bütün bu tartışmalar ve kurgusu açısından değerlendirildiğinde Siyaset 
Felsefesi, hak kavramını soru konusu eden ve hem tarih felsefesi hem de siyaset 
felsefesi ile ilgilenen okurların dikkatini çekebilecek bir eser olarak yorumlanabilir. 
Okura bu konuda verilebilecek tavsiye, birincil kaynakların okunmasından sonra bu 
esere yönelmek olabilir. Aksi hâlde tartışmaların anlaşılması güç hâle gelebilir. Eserin 
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olumsuz özelliklerinden söz etmek gerekirse, iki durum göze çarpmaktadır. Bunlar-
dan biri, çeviriden kaynaklanmaktadır. Eserin özellikle ikinci ve üçüncü kitaplarında 
dilimize yerleşmemiş olan “düzenekçilik”, “örgenli”, “atavi” gibi kavramlara rast-
lanmaktadır (s. 419, s. 494). Okuru metinden uzaklaştırabilecek bir olumsuz özellik 
olan bu durumla, çeviri eserlerde sıklıkla karşılaşılmaktadır. Çevirmenin tercihine 
saygı duymak gerekse de, dile yerleşmiş kavramların kullanılmasının, özellikle genç 
okurların metni anlamaları açısından daha uygun olacağını belirtmek gerekmektedir. 
İkinci olumsuz özellik ise, kaynakçanın verilmemiş olmasıdır. Her ne kadar dipnotlarda 
pek çok kaynağa referans verilmiş olsa da, bunların kaynakça olarak yer almaması, 
eserin akademik değerini düşürmektedir. Bu iki duruma rağmen eser, hem siyaset hem 
de tarih felsefesi alanında okurun düşünsel birikimini geliştirecek niteliklere sahiptir. 
Aynı zamanda siyaset ve tarih felsefesi alanlarında Türkçe literatürü zenginleştirecektir.




