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Kendisine klasik İslâm düşünce geleneğini temel alan Kutadgubilig kendini bir fel-
sefîleşmiş kültür inşâasına katkıda bulunmak iddiasını taşıyan felsefe - “varlık” ile “bil-
gi” öğretileri, “bilim teorisi”, “ahlâk”, “dil’, “din”, “tarih” ile “toplum”- araştırmalarına; 
mantık ile matematik çalışmalarına ve bilim - “fizik”, “gökbilim”, “yer bilimleri”, “kim-
ya”, “canlılar bilimi”- incelemelerine açacaktır. 

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 kitabiyat 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.



İÇİNDEKİLER / CONTENTS

 

AYHAN BIÇAK
Felsefeyi Kavramak

Grasping The Philosophy
11

MEHMET GÜNENÇ
Modern Özne Anlayışının Gerçeklik Sorunu
The Truth Problem Of The Modern Subject 

51

ŞENGÜL ÇELİK
Ahlâk Felsefesi Kurtarıcısı Olarak Uygulamalı Ahlâk

Applied Ethics As A Rescuer Of Ethics
65

GREGORY SCHUFREIDER
Hiç

The Nothing
ÇEV. Erdal YILDIZ - Engin YURT

79

GREGORY SCHUFREIDER
The Nothing

91

ÖZGÜÇ GÜVEN
Zihin-Beden Sorununa Bir Çözüm Önerisi: İşlevselcilik

A Proposal For Body-Mind Problem: Functionalism
101

VARLIK – BİLGİ – AHLÂK ARAŞTIRMALARI: METAFİZİK
EXISTENTIAL – INFORMATIONAL – ETHICAL STUDIES: 

METAPHYSICS



EGEMEN S. KUŞÇU
Analitik Felsefe: Dile Dönüşten Ontolojiye Dönüşe

Analytic Philosophy: From Linguistic Turn To Ontological Turn
117

ÖZGÜR YILMAZ
Richard Rorty Açısından Metaforun İşlevi

Rorty And Functions Of Metaphor
141

ARZU İBİŞİ TEMELLİ
İlerlemeci Tarih Modelleri Ekseninde Tarihte Anlam Sorunu

The Problem Of Meaning In History In The Context Of 
Progressive History Models

153

NURTEN ÖZTANRIKULU ÖZEL
Hume’un Felsefesinde Zaman ve Mekânın Sonsuz Bölünebilirliğinin İmkânı

The Possibility Of Infinite Divisibility Of Time and Space In Hume’s Philosophy
181

A. SUAT GÖZCÜ
Temporal Parçalar Metafiziği I: Süregelimcilik Teorisi ve 

Sider’in Dört-Boyutçuluğu
Metaphysics Of Temporal Parts I: 

Theory Of Perdurantism and Sider’s Four-Dimensionalism 
193

MONA AHMED TUFAN
René Guénon’da Modern İnsanın Anlam ve Hakikat Problemi

Meaning and Truth Problem Of Modern Human In René Guenon
207



BRET W. DAVIS
Heidegger ve Asya Felsefesi

Heidegger And Asian Philosophy
ÇEV. Erdal YILDIZ - Engin YURT

229

BRET W. DAVIS
Heidegger and Asian Philosophy

245

RIDVAN TURHAN 
Ziya Gökalp’in Düşünsel Kaynakları Üzerine Notlar: Alman Sosyolojisi Etkisi

Notes On Ziya Gökalp’s Intellectual Sources: 
Discussions On The Influence Of German Sociology

259

TUNA TUNAGÖZ
Sirâceddin el-Urmevî’nin Risâle fi’l-fark beyne mevzû‘ayi’l-ilmi’l-ilâhî ve’l-kelâm 

adlı eseri: Eleştirel Metin ve Çeviri
Sirāj Al-Dīn Al-Urmawī’s Work Entitled

Risāla Fī L-Farq Bayna Mawḍū‘Ay Al-‘İlm Al-İlāhī Wa L-Kalām: 
Critical Edition And Turkish Translation

281

ESMA KAYAR
Çevrilemeyenlerin Lügatı: Bir Felsefe Sözlüğü

 307

KİTABİYAT
BOOK REVIEW

TARİH – TOPLUM – SİYASET – SANAT ARAŞTIRMALARI
HISTORICAL – SOCIAL – POLITICAL – ARTISTIC STUDIES



EDİTÖR NOTU

Kutadgubilig Felsefe Bilim Araştırmaları’nın toplamda 31. ve 2016’nın 3. sayısı (Eylül 
2016) okuyucusuyla buluşmuştur. 16 makale ve bir kitap tanıtımından oluşan sayı, ilginç 
konuları içermektedir. 

Felsefenin Kavranışı başlıklı yazısında Ayhan Bıçak, felsefenin nasıl oluştuğu, hangi 
sorunlar üzerine kurulduğu, sorunların tarihsel dönüşümleri, felsefenin amaçları ile felsefe 
yapmanın ne anlama geldiğini tartışmaktadır. 

Modern Özne Anlayışının Gerçeklik Sorunu başlıklı yazısında Mehmet Günenç, Des-
cartes’ın cogito anlayışının gerçekliğin algılanışını nasıl değiştirdiğine ve Kant’ın bu konuda 
getirdiği açıklamalara değinmektedir. 

Bu konuyla ilgili olarak okunabilecek olan bir başka çalışma ise, Mona Ahmed Tufan’ın, 
modern bireyin kendine yabancılaşması konusunu içeren Rene Guenon’da Modern İnsanın 
Anlam ve Hakikat Problemi başlıklı makalesidir.

Ahlâk Felsefesi Kurtarıcısı Olarak Uygulamalı Ahlâk adlı çalışmasında Şengül Çelik, 
Türkiye’de Ahlâk felsefesi alanında düşüncelerin geliştirilemediği yönündeki eleştirileri de-
ğerlendirmektedir. 

Zihin-Beden Sorununa Bir Çözüm Önerisi: İşlevselcilik başlıklı yazısında Özgüç Güven, 
işlevselciliğin temellerini, ikici, fizikselci ve davranışçı yaklaşımlar bağlamında değerlendir-
mektedir. 

Egemen S. Kuşçu, Analitik Felsefe: Dile Dönüşten Ontolojiye Dönüşe başlıklı yazısında, 
analitik felsefenin kendi içinde yekpare bir çalışma tarzı olup olmadığını tartışmakta ve analitik 
felsefenin ontolojiye yöneldiği üzerinde durmaktadır. 

Richard Rorty Açısından Metaforun İşlevi başlıklı yazıda Özgür Yılmaz, Rorty’nin me-
tafor anlayışını, düşünürün kavrama yüklediği anlamlar ile bu konuda etkilendiği düşünürleri 
ele almaktadır. 

Arzu İbişi, İlerlemeci Tarih Modelleri Ekseninde Tarihte Anlam Sorunu başlıklı yazısında, 
tarih felsefesinin temel sorunu olan anlam üzerinde durmakta ve ilerleme ile anlam arasındaki 
ilişkileri tartışmaktadır. 

Nurten Öztanrıkulu Özel, Hume’un Felsefesinde Zaman ve Mekan’ın Sonsuz Bölünebilir-
liğinin İmkanı başlıklı yazısında, zaman-mekan tasarımları ile sonsuz bölünebilirlik sorunlarını, 
Hume’un kaygıları bağlamında yorumlamaktadır. 

Suat Gözcü, Temporal Parçalar Metafiziği I: Süregelimcilik Teorisi ve Sider’in Dört 
Boyutçuluğu başlıklı yazıda parçalar metafiziğinin sorunlarını tartışmaktadır. 

Gregory Schufreider’in Hiç başlıklı yazısında Heidegger’in hiç üzerine görüşlerinin 
tarihsel olarak nasıl değişip geliştiğini incelenmektedir. Bu yazıyla birlikte Bret W. Davis’in 
Heidegger ve Asya Felsefesi adlı yazısının okunması faydalı olur. 

Tuna Tunagöz’ün, Sirâceddin el-Urmevî’nin Risâle fi’l-fark beyne mevzû‘ayi’l-ilmi’l-ilâhî 
ve’l-kelâm Adlı Eseri: Eleştirel Metin ve Çeviri adlı yazısında metafizik ve kelam ilişkileri ile 
farkları hakkındaki düşünceler değerlendirilmektedir. 

Rıdvan Turhan’ın, Ziya Gökalp’ın Düşünsel Kaynakları Hakkında Notlar: Alman Sosyo-
lojisi Etkisi Tartışmaları başlıklı yazısında, Gökalp’in Alman sosyoloji geleneğinin de etkisinde 
olduğu düşüncesi ele alınmaktadır. 

Esma Kayar, Barbara Cassin’in hazırladığı Çevrilemeyenlerin Lügati: Bir Felsefe Sözlüğü 
(Dictionary of Untranslatables: A Philosophical Lexicon) adlı kitabın tanıtımını yapmaktadır. 

Yeni sayılarda yeni konularla buluşmak dileğiyle. 
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FELSEFEYİ KAVRAMAK 

Ayhan Bıçak* 

GRASPING THE PHILOSOPHY

ÖZ
Bu metinde, felsefeyi kavramak ve felsefenin nasıl bir yapıya sahip olduğunu 
görmek için felsefenin temel değerleri çeşitli bağlamlarda değerlendirilmişler-
dir. Giriş’te “felsefe nedir?” sorusu tartışılmış ve felsefeyi tanımlamak yerine 
onun açıklanması gerektiği üzerinde durulmuştur. Felsefenin Dayanakları baş-
lığı altında her tür felsefe açıklamalarında öne çıkan bilgelik, bilgi, bilim, me-
tafizik, yöntemin felsefenin yapısını nasıl oluşturdukları ve bu unsurların nasıl 
dönüştükleri tartışılmıştır. Felsefenin Amaçları başlığı altında, felsefenin, kişi-
sel, yapısal ve toplumsal hedefleri incelenmiştir. Felsefe Yapmak başlığı altında 
tanımlayıcı açıklamalar, felsefi bilinç ve felsefe yapmak konuları işlenmişlerdir. 
Sıralanan bu unsurlardan hareketle felsefeyi kavramak konusunda bir yol harita-
sı çıkarılmaya çalışılmıştır.** 
Anahtar Kelimeler: akıl, bilgelik, bilgi, metafizik, yöntem, amaç, bilim, felsefi 
bilinç, felsefe yapmak. 

ABSTRACT
In this text, fundamental values of philosophy is reviewed within various con-
texts so as to see the structure of philosophy and to grasp it. In the Introduction, 
the question, “What is philosophy?” is discussed and the emphasis is on explai-
ning rather than defining philosophy. Under the title Foundations of Philosophy, 
the discussion is on the formation of the structure of philosophy by wisdom, 
knowledge, science, metaphysics and methods that arise within the any kind of 
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explanation of philosophy, and on the transformations of these concepts. Under 
the title Purpose of Philosophy, the personal, structural and social goals of phi-
losophy is studied. Under the title Philosophizing, the subjects mentioned are the 
definitive explanations, philosophical consciousness and philosophizing. Based 
on these facts, a course for grasping the philosophy is tried to be set.
Keywords: reason, wisdom, knowledge, metaphysics, method, purpose, scien-
ce, philosophical consciousness, philosophizing.

...

1. Giriş

Her türlü değişim ve dönüşümün oluşturduğu tarihsel sürecin son dönemini temsil 
eden modernleşme ile küreselleşme, bütün değer sistemlerini, kurumları, düşünce 
tarzlarını kökten sarsmıştır. 20. yüzyıl süresince gerçekleşen, buluşlar, yapılan keşifler, 
bilimsel gelişmeler, toplumsal dönüşümler, yeni yaşama şartları, yönetim anlayışları, 
hukukun üstünlüğü ve değersizleştirilmesinin ortaya koyduğu sonuçlar, insanlık ta-
rihinde belki neolitik çağda tarım devrimi sonrasında gerçekleşenlerle kıyaslanabilir. 
Küreselleşme adı altında gerçekleşen süreçler, insanlığın, ihtiyaç anlayışlarını, bütün 
değer sistemlerini, kurumsal yapılarını ve geleneklerini kökten dönüştürmektedir. 
Dönüşmelerin anlamı, değer ve kurumların eski içeriklerinin yeni sorunlarla başa 
çıkamadıkları için değiştirilmesi ve yeni çözüm yollarının bulunmasıdır. 

İnsanlığın bütününü dönüştüren ve yeni sorunlar ortaya çıkaran bu süreçte felse-
fenin yeri ve nasıl etkilendiği incelenmelidir. 20. yüzyıldaki dönüşümlerde felsefenin 
rolü nedir? Dönüşümler karşısında felsefe nasıl bir tavır almalıdır? Felsefe bütün 
değer sistemlerini ve kurumsal yapıları dönüştüren süreci nasıl değerlendirmektedir? 
Modernliğin kurucuları olan toplumların düşünürleri ve filozofları küresel dönüşümleri 
nasıl yorumlamaktadırlar? Küresel süreçte derinleşen toplumsal ve insanlık sorunları 
hakkında filozofların görüşleri nelerdir? Evren ve madde hakkındaki bilgilerimizde 
ortaya çıkan sorunları aşmak için 20. yüzyıl öncesi düşünürleri ne kadar yardımcı 
olabilirler? Genetik araştırmaların ortaya koyduğu sonuçları geliştirmek için geçmiş 
düşünürlerin katkıları olabilir mi? Son on yıllarda bilince yüklenilen özellikler akıl ya 
da zihin tarafından karşılanabilir mi? Genetik yapılar insan davranışlarını etkiliyorsa 
ahlâklılık nasıl temellendirilmelidir? Bilimlerdeki gelişmeler ve teknolojik süreçler 
felsefeyi yapısal olarak nasıl etkilemektedir? Felsefe, felsefe tarihi okumak mı yoksa 
sorunlar hakkında teorik modeller geliştirmek midir? Dönüşümler felsefeyi nasıl etki-
lemişlerdir? Felsefenin kendi sorunları nelerdir? Felsefenin yetersizliğini ve dönüşmesi 
gerektiğini düşünenler nasıl bir tavır almalılar? Soruların sayısı artırılabilir. Görünen o 
ki felsefe, eleştiri süzgecinden geçirilerek yapısal olarak yeniden biçimlendirilmelidir. 
Sıralanan bu sorunların cevaplandırılabilmesi için felsefede paradigma değişiklikleri 
yaşanmalıdır. Felsefe farklı yaklaşımlarla yeniden yorumlanmalıdır. 
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Genellikle söylendiği gibi “felsefe nedir” sorusunu cevaplama denemeleri yaşlılık 
dönemine bırakılmaktadır. Bu soru dobra dobra konuşma vakti geldiğinde sorulabil-
mektedir.1 Felsefe nedir? sorusunun yaşlılık döneminde sorulacağı düşüncesi ironiktir. 
Felsefeci meslek hayatı boyunca yaptığı şeyin ne olduğuna ilişkin net düşüncelere 
sahip olarak düşünce üretmektedir. Felsefeyle uğraşan her kişinin felsefe hakkında bir 
tasavvuru vardır ve bu tasavvur felsefe nedir? sorusunu ve cevabını da içermektedir. 
Bununla birlikte, felsefe nedir? sorusunu cevaplandırmak felsefe yapmaktan daha zor-
dur. Felsefe yapmak, yöntem unsurlarını uygulayarak belli bir konuda kişisel tercihlere 
dayalı teorik düşünceler üretmektir. Felsefe nedir? sorusunun zorluğu, felsefenin, felsefe 
yapmanın dönemlerine, felsefe geleneklerine, sorun alanlarına ve filozofların tutumla-
rına göre değişmesinden kaynaklanmaktadır. Lokman Çilingir, “Felsefe Nedir?” adlı 
yazısında felsefenin, logos, bilgelik, bilim, teori, hayret, soru sormak, şüphe, araştırma, 
aydınlanma, gerekçelendirme, temellendirme, eleştiri gibi kavramlar bağlamında ya-
pılan tanımlarını sergilemektedir. Ayrıca konu, ödev ve bilimsel işlevleri açısından da 
felsefenin tanımlama denemelerinin bulunduğunu belirtmektedir.2 Birbirlerinden çok 
farklı yaklaşımları göz önüne alarak felsefe nedir? sorusuna ortak bir cevap bulmak 
gerçekten zordur. Bununla birlikte, binlerce düşünürün felsefe olarak adlandırdığı ve 
binlerce yıldır devam eden bir düşünce tarzı vardır. Yunanca philosophia sözcüğü, 
bilgelik-sevgisi, bilgelik-dostluğu, bilgelik-aşkı anlamlarına gelmekte3 ve bir düşünce 
tarzı olarak felsefenin kökenine işaret etmektedir. Philosophia’nın kökü olan sophia 
terimi çok çeşitli anlamlarda kullanılmıştır. Tricot’a göre Aristoteles, sophia terimini, 
hem bilgelik hem de bilim anlamlarında kullanmıştır. Metafizik’te sophia terimi bilim 
ve felsefe anlamında kullanıldığı gibi (981 a27; 1005 b1; 1061 b32), ilk felsefe veya 
metafizik anlamında da kullanılmıştır (995 b12; 996 b9; 1059 a18-32; 1060 a10; 1075 
b20). Bu son anlamında o, bütün bilimlerin ilkelerini kanıtlama gücüne sahip olan asıl 
anlamında bilgeliktir. Eğer nous, kanıtlanamaz doğruların; episteme kanıtlanabilir 
doğruların bilgisi ise, sophia en yüksek ve en tanrısal şeyleri bilmeye yönelmiş zihnin 
kendisidir (Tricot 1985, 84 not 2).4 Felsefenin kuruluşunu sağlayan büyük ustalardan 
olan Aristoteles’in sophiayı kullanma bağlamları felsefenin içeriğini ve anlamını büyük 
ölçüde biçimlendirmektedir. Ancak felsefenin içeriği ve yapısı onu temsil eden adın 
anlamından çok öteye geçmektedir. 

Felsefe bir düşünce tarzı olarak üretilmiş bütün düşüncelerin ilk ilkelerinden yola 
çıkarak genel bir teorik model çizmektedir. İnsanın ürettiği her şey gibi düşünceler 

1 Deleuze ve Guattari, Felsefe Nedir?, Çev. Turhan Ilgaz, YKD Yayınları, İstanbul, 2001, s. 11.
2 Lokman Çilingir, “Felsefe Nedir”, Kutadgubilig Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, Dergah 

Yayınları, İstanbul, 2002, s. 193-2004. 
3 Francis E; Peters, Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü. Çev. ve Haz. Hakkı Hünler, Paradigma 

Yayınları, İstanbul, 2004, s. 289.
4 J. Tricot, “Giriş ve Dipnotlar”, Metafizik II (H-N), Çev. Ahmet Arslan, Ege Üniversitesi Yayınları, 

İzmir, 1993, s. 84 not 2. 
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de genellikle, sorunlar, sorular, düşünce süreçleri ve meraklar bağlamında akıl tara-
fından üretilirler. Herhangi bir gerekçeyle herhangi bir konuda düşünce üretilirken 
konunun duyumlanabilir özeliklerinin duyumlanamayan sadece kavranılabilir olan 
ilkeler tarafından belirlendiği insanlık tarihinin başlarından beri kabul edilmektedir. 
Aklın çalışmasının temel ilkelerinden biri olan gerekçelendirme düşüncelerin gü-
venilirliklerinin dayanağıdır. Gerekçeler, ilkeler, nedenler ve sonuçlara dayanarak 
üretilmektedir. İlkeler, gerekçeler, kavramlar ve ilişkiler konuya ilişkin teorik bir açık-
lamayı meydana getirmektedirler. Teorik açıklamaların güvenilirlikleri iç tutarlılıkları 
ile olgularla uyumlarından kaynaklanmaktadır. Teorik açıklamalar, açıklama güçleri 
yüksek olduğundan diğer düşünürler tarafından kabul edilip kullanıldıkları oranında 
genellikle doğru olarak kabul edilmektedirler. Aynı konuya ilişkin birden çok teorik 
açıklama modeli olduğundan alana ilişkin birçok doğrunun olduğu varsayılır. Teorik 
düşünce en belirgin olarak, insanın kendi varoluşunu ve kimliğini açıklamasıyla orta-
ya çıkmıştır. İnsanın varoluşu ve varoluşu temsil eden kimlik açıklamalarında, Tanrı, 
ruh, canlılık, ölüm, dünya, evren, kurallar, ihtiyaçlar, değerler gibi anlam yükleri 
ağır kavramlar, üretildikleri dönemlerden bugüne teorik düşüncelerin temel konuları 
arasında yer almaktadırlar. 

Felsefede kullanıldığı şekliyle akıl, anlamlandıran, adlandıran, sorgulayan, eleş-
tiren, yıkan, yeniden yapan, düzenleyen, denetleyen, şüphe eden, ilkeleştiren, kav-
ramlaştıran, keşfeden, hakikate ulaşmak isteyen, tutucu olan, sistemleştiren, hayret 
eden, yöntemler geliştiren nitelikleriyle felsefenin temel kavramlarından biri olmuştur. 
Aklın sıralanan bu özellikleri ve akıl yürütme eylemi düşünce üretmenin dolayısıyla 
insan olmanın temel şartlarını oluşturmakta ve insanlık tarihinde gerçekleşen bütün 
olaylar aklın çeşitli özellikleriyle ilişkilendirilerek açıklanabilirler. Felsefi düşüncelerin 
üretilmesinde, düşünürler, bilgeliklerde geri planda tutulan aklın çeşitli özelliklerini 
öne çıkarmıştır. Felsefenin oluşum sürecinde, aklın, şüpheci ve sorgulayıcı özellikleri 
kullanılarak evren tasavvurundaki çeşitli sorunlar hakkında daha tutarlı ve ikna edici 
açıklama denemeleri yapılmıştır. Bilgeliklerdeki baş oyuncu olan mitosların (efsane-
ler) yerini, gözlemlere, keşiflere, değerlendirmelere, tartışmalara, bilgi birikimlerine 
dayalı akıl yürütmelerle elde edilen yeni düşünceler almıştır. Şüphe temeli sorular, 
eleştirel yaklaşımlar, yeniden anlamlandırma ve açıklamalar felsefi düşüncenin yapısını 
biçimlendirmiştir. Akıl yürütmenin çeşitli kurallara göre işlediğinin farkına varılması 
düşünce üretmenin yöntemle mümkün olduğu görüşü yaygınlaşmıştır. Böylelikle akıl, 
bilme süreci ve yöntemle birlikte düşünülmeye başlanmıştır. Yeni düşünce tarzıyla 
incelenen konular felsefi temellendirmeler olarak kabul edilmişlerdir. Bilgelik temelli 
düşüncenin esas özellikleri arasında sayılan, hakikatin verilmişliği, geleneğin doğruluğu, 
teslim olmak, biat etmek, inanmak, nasihat dinlemek, insanın hakikati öğrenebileceği 
gibi kabullere karşı çıkılarak her türlü bilginin sorgulanması gerektiği felsefede ilke 
edinilmiştir. Belirtilen özellikler bağlamında felsefe yapmak insanı, değer sistemleri, 
kurumsal yapılar ve gelenekler karşısında özgürleştirmiştir. Sorunların birbirleriyle 
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ilişkileri ve yeni yöntemlerin geliştirilmesi, aklın özelliklerinin tartışılması, değer 
sistemlerinin tümünü içeren sistemlere olan ihtiyaç felsefenin gelişmesine, kurum-
laşmasına ve bir değer sistemi olarak insanlık tarihinde yerini almasına sağlamıştır. 

Felsefe tanımlanması gereken bir sözcük olmaktan çok, araştırılması ve temellen-
dirilmesi gereken entelektüel bir süreçtir. Söz konusu süreç çeşitli özelliklere sahiptir: 
1. Her toplumun sahip olduğu kültürel yapı içinde geliştirilen evren tasavvurunun 
varlığı ilk aşamayı oluşturur. Evren tasavvuru bir toplumun düşünce dünyasını, değer 
sistemlerini, kurumlarını çerçeveleyen en geniş teorik yapıdır. Evren tasavvurları daha 
çok bilgelik tarafından temellendirilir. 2. Evren tasavvurundaki sorunlar hakkında 
düşünceler üreten, merakları peşinde giden, kendi sorularını oluşturan, alana ilişkin 
anlamları yeniden tanımlayıp yorumlayan, kavramsal çözümlemelerle yeni yaklaşım-
lar sergileyen kişilerin zihinsel faaliyetlerinin metinleştirilmesiyle teorik düşüncenin 
temel konuları ile özellikleri ortaya konmuştur. Şüphe, eleştiri, tutarlılık, doğruluk 
tartışmaları, toplumdaki değer sistemlerinin tümünün başka türlü de olabileceği, farklı 
yorumlanabileceği tavırlar sergileyen düşünürlerin ürettikleri düşünceler felsefe olarak 
adlandırılmıştır. 3. Tanrı, inanç, evren, bilgi, bilim, ahlâk, siyaset, tarih, dil, sanat gibi 
konularda yoğunlaşan felsefe, araştırılan alanların ilk ilkelerinden hareketle onların 
bütünlüklü açıklamalarını yapmak çabasında olmuştur. Çeşitli dönemlerde, din, bilim, 
siyaset, dil, tarih gibi araştırma alanlarında felsefe kendi başına varoluşunu unutup 
bu alanların yörüngesinde hareket etmiştir. 4. 19. yüzyılda daha belirgin hale gelen 
felsefe tarihçiliği filozofların düşüncelerini özetlemeyi felsefeyi düşünce tarzlarının 
en önemlisi olduğunu ilan etti. Aynı yüzyılda akademik felsefenin temelleri atıldı. 5. 
Yaklaşık iki bin beş yüz yıllık süreçte, felsefe, felsefeyi başlatan konuları devam et-
tirmekte, felsefeyi ayrıcalıklı yapan yöntem özelliklerini kullanmakta, bilgelik, bilim, 
inanç, siyaset olarak yorumlanması sürdürülmektedir. Sıralanan bu unsurların üzerinde 
düşünmek felsefeyi anlamak ve onu yorumlamak için gereklidir. 6. Felsefe az sayıda 
toplumda az sayıda kişi tarafından uğraşılan bir düşünce tarzı olarak, doğrudan ya da 
dolaylı olarak insanlığın üzerindeki en büyük etkisini 19. ve 20. yüzyıllarda göstermiştir. 
7. Felsefenin ayrılmasından fazla etkilenmeyen bilgelik, genel özellikleriyle yoluna 
devam etmiştir. Bilgelik, inanç sistemlerinde, ahlâki değerlerde, yaşama tarzlarında, 
felsefe üreten toplumlar da dahil 21. yüzyıla kadar insanlığın düşünce sisteminde etkili 
olmuştur. Modernleşme ve küreselleşme süreçleri felsefi düşünce tarzını güçlendirirken 
bilgelik temelli düşünce tarzını giderek zayıflatmaktadır. 8. Felsefe tarihi, farklı fel-
sefe yapmak tarzlarını, çeşitli akımları, birbirlerinden çok farklı ilkeleri, farklı felsefi 
hedefleri, farklı yöntem anlayışlarını sergilemektedir. 9. Çeşitli çağlarda, toplumlarda, 
medeniyetlerde felsefe yapma tarzları ve anlayışları önemli farklılıklar göstermektedir. 
Paragrafta belirtilen bütün bu unsurlar ve her dönemde yeni şeyler eklenerek felsefe 
denilen entelektüel süreci biçimlendirmekte ve geleceğe doğru yolunu açmaktadırlar. 

İnsanın yaşadığı teorik sorunlar felsefi düşünce tarzını geliştirmiştir. Evrendeki 
düzeni anlamak ve insanların yaşadığı sorunlarla evren arasındaki ilişkileri açıklamak 
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felsefenin ilk konuları olarak kabul edilmektedir. Evrendeki düzenin ilkelerinin neler 
olduğu, oluşun nasıl gerçekleştiği bilincin evren düzenindeki yeri ile insandaki yeri 
arasındaki ilişkileri açıklamak felsefeyi başlatan konuların başında sayılmaktadır. 
Kendisini evrenin önemli bir parçası olarak gören insan, evrenin yapısını, işleyişini, 
ilkelerini, yönetimini sürekli düşünmüş ve kendi konumunu evren tasavvuru içinde 
değerlendirmiştir. 

Felsefenin ne olduğunu kavramak için, felsefenin kuruluşunda, gelişmesinde, 
sürekliliğinde, tanımlanmasında, açıklanmasında ve yorumlanmasında en etkili olan 
unsurları üç öbekte toplamak mümkündür: 1. Felsefeyi oluşturan her zaman ön planda 
yer alan bilgelik, bilgi, bilim, metafizik ve yöntemden oluşan felsefenin dayanakları. 2. 
Felsefenin amaçları. 3. Felsefi düşünceler üretmek ya da felsefe yapmaktır. Bu öbek-
lerde toplanan özellikler felsefi düşünce tarzını oluşturduklarından felsefeyi kavramak 
için de takip edilmesi en uygun yoldur.5 

2. Felsefenin Dayanakları

Felsefeyi anlamak, tanımlamak, açıklamak için onu oluşturan unsurlar olan bil-
gelik, bilgi, bilim, metafizik ve yöntemden hareket edilmelidir. Bu unsurlar felsefenin 
dayanakları olarak aşağıda tartışılmaktadırlar. 

2.1. Bilgelik

Felsefenin çıktığı kaynak olan bilgelik felsefenin açıklanmasında kullanılan önemli 
unsurlardan biridir. Sophia (bilgi bilgelik) ile philosophia (bilgi sevgisi, bilgi dostu, bil-
gelik dostu) terimlerinin birbirlerine çok yakın anlamlara gelmeleri nedeniyle filozoflar 
çoğunlukla bilgelik ile felsefeyi birbirleri yerine kullanmışlardır. İki düşünce tarzını 
temsil eden adların birbirlerini içerecek kadar yakın anlamlarda olmaları aralarında 
ayrım yapmayı zorlaştırmaktadır. Ancak bilge Hesiodos ile filozof Aristoteles arasında 
uçurumlar vardır. Bir düşünce tarzı olarak felsefe ortaya çıkarken aşamalı olarak bil-
gelikten ayrılmış kendi kimliğini Aristoteles’te açık bir şekilde kazanmıştır. Felsefeyi 
bilgelik bağlamında açıklayan düşüncelerin bazı örnekleri aşağıda verilmektedir. 

Felsefenin önde gelen kurucularından biri olan Platon bilgeliği felsefeleştirerek 
felsefe ile bilgelik arasındaki bağların koparılmayacağını sergilemektedir. Platon’a göre, 
bilgelik hem kendi kendinin hem de başka bilimlerin bilimi6 olarak ayrıcalıklı bir yere 

5 Cümlede ifade edilen altı unsurun yanında Filozof başlığının da yer alması gerekmektedir. Makalenin 
sınırlarının genişlememesi filozof bir başka makalenin konusu olarak çalışılmaktadır. 

6 Platon, “Kharmides”, Çev. Tanju Gökçöl, Diyaloglar 2, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1986, 166b.
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sahiptir. Bu bağlamda yalnızca bilge kendi kendini bilebilir; hem neyi bildiğine hem 
de neyi bilmediğine karar verebilmektedir. Ayrıca bilge, başkalarını inceleyerek, neyi 
bildiklerini, neyi bildiklerini sandıklarını ve neyi gerçekten bildiklerini, ama gerçekte 
bilmediklerini anlayabilmektedir. Bilge olmak, bilgelik ve kendi kendini bilmek; neyi 
bildiğini ve neyi bilmediğini bilmektir.7 Bilge, bilgi alanın büyük ustası olarak düşünce 
dünyasının en yetkili kişisidir. Platon için bilgelik (sophia), felsefenin konusu olan8 
hakiki ve doğru bilgiyle (episteme), ideaların (eide) bilgisinin özdeşleştirilmesidir.9 
Platon’a göre bilgelik öylesine önemlidir ki, evren bilgeliğe boyun eğmektedir.10 Bu 
anlayışı destekleyen bir başka görüşü de Phaidros’ta dile getirilmiştir. Bilgelik, tan-
rılara mahsustur; insanlar için kullanılmamalıdır. İnsanlar için filozof (bilgi severlik) 
tabirini kullanmak daha doğru olur.11 Tanrısal bir nitelik olarak kabul edilen bilgelik 
evrene hakimiyetin göstergesidir. Bilgelik tavrı, kurulmasına çok büyük katkı sağladığı 
felsefi tavırla örtüşmemektedir. Devlet kurarken tanrıya başvurmanın gerekliliğini de 
söyleyerek.12 bilgelik tarzı anlayışı canlı tutmaktadır. Bilge, idealar evrenini seyreden 
bir ruhun sahibi olarak bilgi konusunda en üstün insan olarak öne çıkmaktadır. 

Aristoteles’e göre bilgelik, diğer bilimlerin hizmet ettiği üstünlüklere sahip, 
gayenin ve iyinin bilimi olan felsefeyle örtüşmektedir. Felsefe, ilk nedenlerin ve en 
yüksek anlamda bilinebilir olan şeyin bilimi olarak tanımlandığından bilgeliğin en 
üstün aşamasıyla uğraşmakta ve formel nedenin bilimi sayılmaktadır13. Ona göre 
bilgelik ilkeler bilimidir.14 Aristoteles için teorik bilgelik (sophia) pratik bilgelikten 
(phronesis) ayrılmakta ve en yüksek entelektüel erdem olarak kabul edilmektedir.15 
Aristoteles’in yaklaşımı bilgeliğin felsefeyle örtüştüğü yönündedir. 

Felsefeyi bilgeliği incelemek şeklinde yorumlayan Descartes’a göre bilgelik, 
işlerdeki ölçülülük, hayatı yönetmek, sağlığı korumak, bütün zanaatların icatlarını 
da içeren insanın bilebildiği bütün şeylerin tam bilgisidir.16 Gerçek anlamda bilgenin 
ancak Tanrı olacağı görüşünde olan Descartes’a göre sadece Tanrı her şeyin hakikati 
hakkında tam bilgiye sahiptir. Tanrı kadar olamasalar bile insanlar da bilgi sahibi 
olduklarından bilgelik niteliği kazanmaktadırlar.17 İnsanın başlıca özelliği olan ruhun 
gerçek gıdası bilgeliği aramaktır. İnsanlar, yapıca daha üstün iyi için, her zaman duyu-

7 Platon, “Kharmides”, 167ab.
8 Platon, Phaidros, Çev. Hamdi Akverdi, Maarif Matbaası, İstanbul, 1943, 278d.
9 Peters, a.g.e., s. 342-343.
10 Platon, Timaios, Çev. Erol Güney ve Lutfi Ay, Maarif Matbaası, İstanbul, 1943, 48a.
11 Platon, Phaidros, 1943, 278d. 
12 Platon, Devlet, Çev. Sabahattin Eyupoğlu ve M. Ali Cimcoz, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1975, 427a-c. 
13 Aristoteles, Metafizik I (A-Z), Çev. Ahmet Arslan, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, 1985, 996b8-13.
14 Aristoteles, Metafizik II (H-N), Çev. Ahmet Arslan, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, 1993, 1059a15.
15 Peters, a.g.e., s. 343.
16 Descartes, Felsefenin İlkeleri, Çev. Mehmet Karasan, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1963, s. 5-6. 
17 A.y.
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lur olanlardan vazgeçmektedirler.18 Doğal akılla incelenen üstün iyinin, hakikatin ilk 
nedenlerle bilinmesinden yani felsefenin incelediği bilgelikten başka bir şey olmadığı 
görülmektedir. Bilgeliğin içerdiği unsurlar doğru olduklarından başarılı bir şekilde 
kanıtlanabilirlerse onlara inanmak mümkün olmaktadır.19 Felsefe, ilk nedenler ve en 
üstün iyinin araştırılması merkezinde bilgelikle ilişkili bir şekilde temellendirilmektedir. 
Descartes’a göre felsefe, insan zihninin bilebildiği bütün şeyleri kendinde toplamakta-
dır.20 Bunun anlamı bilgenin her şeyi bildiğidir. Hobbes da gerçek bilgeliği her konuda 
gerçeğin bilgisi olarak görmektedir.21 En yüksek iyi öğretisinin temellendirmesini 
bilgelik ve felsefe olarak adlandıran Kant’a göre en yüksek iyi idesini pratik olarak, 
yani akla uygun davranışımızın maksimleri için yeterli olacak biçimde belirlemek, 
bilgelik öğretisidir; bu da yine bilim olarak eskilerin sözcüğü anladıkları anlamda 
felsefedir. Bu anlamda felsefe, en yüksek iyinin içine konacağı kavrama ve en yüksek 
iyiyi gerçekleştirecek davranışa işaret etmektedir. Bu sözcüğü eski anlamıyla, aklın 
bir bilim düzeyine çıkarmağa çalıştığı en yüksek iyinin bir öğretisi olarak bırakmak 
uygun olur.22 Görüldüğü gibi Kant da bilgeliği eleştiri öncesi açısından felsefe olarak 
kabul etmektedir. 

Felsefenin bilgelik yanına çeşitli vurgular har zaman yapılmıştır. Heimsoeth’un 
bildirdiğine göre, felsefe daha çok kişisel bir hayat eylemi ve düşünsel bir gerginlik 
anlamı taşır. Yani felsefe, düşünsel bir eylem ve deneyime dayanarak bilgeliğe varmayı 
ifade eder. Yunancasına uygun olarak denebilir ki, felsefe bilgeliğe (sophon) varmak 
için sevgiye dayanılan bir çabadır. Buna göre felsefe, bilgilerin, sadece yaşamış olma-
nın, olayları toplamanın, açıklamalar yapan teoriler kurmanın bir işi değildir. Tersine, 
varoluş bilincinin derinleşmesini, ilgilerin genişlemesini sağlayan kişisel “existenziel” 
bir çabadır. Bu yolla insan, yaşadığı, içine düştüğü, algıladığı, özlediği şeylerin değer 
kazanmasını ve değerlendirilmesini sağlamaktadır.23 Heimsoeth’e göre felsefe, insan 
varlığının derinliğinde ortaya çıkan, üstün ve kavrayıcı bir görüş sağlayan değerli 
şeylerle değerler, insan varoluşunun amaçları ve tehlikeleri, yükseklik ve uçurumları 
hakkında genel bir görüş sağlayan bir arama ve araştırma eylemi olarak anlaşılmıştır. 
Filozof, bilgece yaşanan bir hayat biçiminin eğitimcisi, kendi yaşama tarzı da böyle 
bir hayatın örneği olarak kabul edilir.24 

Çeşitli düşünürlerin bilgelik ile felsefeye yükledikleri anlamlar her iki unsurun 

18 Descartes, a.g.e., s. 7.
19 A.g.e., s. 8.
20 A.g.e., s. 6.
21 Hobbes, Yurttaşlık Felsefesinin Temelleri, Çev. Deniz Zarakolu, Belge Yayınları, İstanbul, 2007, s. 2.
22 KANT, Pratik Aklın Eleştirisi, Çev. İ. Kuçuradi, Ü. Gökberk, F. Akatlı, HÜ. Yayınları, Ankara, 1980, 

s. 118.
23 H. Heimsoeth, Felsefenin Temel Disiplinleri, Çev. Takiyettin Mengüşoğlu, Remzi Kitabevi, İstanbul, 

1986, s. 19.
24 A.g.e., s. 21.
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birlikte düşünülmesi ve birbirlerinden ayrılmaması gerektiği yönündedir. Bilgelikten 
gelen hakikat düşüncesi, hakikatin kaynağı, ideal yaşama tarzı, doğruları öğretmek, 
ideal bir hayat için yol göstermek, filozoflarda da görülmekte ve felsefe anlayışlarında 
yer almaktadır. Her şeyi bilmeyi umut edecek kadar çok bilgi sahibi olmak, ikna edici 
açıklamalarda bulunmak, her iki düşünce tarzında da amaçtır. Bilgelik ile felsefenin aynı 
anlamlarda kullanılmasının başlıca nedeni iki ismin (sophos, philosophos) Yunancada 
yakın hatta aynı anlamlarda kullanılmasından ileri gelmektedir.25

Bilgelikle ilgili görüşlerini verdiğim filozofların göz ardı ettikleri şey, Sofistlerle 
başlayan ve Aristoteles’le en üst seviyelere ulaşan felsefe anlayışının bilgelikten 
tamamen kopmuş olmasıdır. Bilgelikte, hakikatin verildiği ve hakikati en eskilerin 
bildiği ilkesi temel belirleyicidir. Kişilerin görevi doğruyu bilen eskilerin düşünce-
lerini anlamak ve ona göre yaşamaktır. Ahlâklılık ve inançlar bu yaşantılarda esastır. 
Felsefede ise temel ilke, eldeki bütün bilgilerden şüphe etmek ve hakikati keşfetmek 
için araştırmalar yapmaktır. Araştırma yapabilmek için öncelikle yöntemler geliştir-
meli ve yöntemin bütün unsurlarını konuların yapılarına göre uygulamalı, onlardan 
elde edilen sonuçları çeşitli şekillerde sorguladıktan sonra doğru bilgilere ulaşıldığı 
sonucuna varılmaktadır. Ayrıca bütün bilgeler doğrular ya da hakikat konusunda aşağı 
yukarı anlaşırken, filozofların anlaştıkları noktalar çok azdır. Filozoflar birbirlerinin 
düşüncelerinin yetersiz bulduklarından araştırmalarını sürekli hale getirmelerine rağmen 
sonuçlar değişmemektedir. Her felsefeci kendi sorunlarını ve sorularını filozoflarla 
tartışarak cevaplandırarak filozof olma çabasına girmektedir. Felsefenin sıralanan 
özellikleri nedeniyle hiçbir filozofun hakikati bildirdiği söylenemez. Çünkü felsefe 
giderek büyüyen araştırmalar ve düşünceler okyanusudur. Akademik felsefe anlayışın-
da yaygın olarak görülen felsefe tarihindeki herhangi bir filozofun ilgilendiği alanda 
ürettiği düşüncelerin doğruyu yansıttığı sanısı felsefenin ruhuna aykırıdır. Filozofların 
düşüncelerinin doğruluğu anlayışı, felsefe öğretmenliği yapanlar ve düşünce üretme 
kaygıları olmayanlar için geçerlidir. Ancak felsefe yapmak isteyen kişiler için daha 
önce ileri sürülen düşüncelerin iyi olan bazıları “şimdilik” şartıyla açıklama gücü 
yüksek felsefe denemeleri olarak kabul edilirler. Onlara bakarak felsefeci kendi felsefi 
denemelerini yapmak durumundadır. 

Felsefenin gelişme sürecinde bilgelik de gücünü artırmıştır. Doğu Akdeniz me-
deniyetlerinin bir ürünü olan felsefe genel olarak Akdeniz havzası dışına 19. yüzyılın 
ortalarına kadar pek çıkmamıştır. Akdeniz dünyasında hakim olan Yahudilik, Hıristi-
yanlık ve İslâm, inanç sistemleri olarak bilgelik tarzı düşünce tarzının gelişmesine çok 
büyük kaktılar sağlamışlardır. İnsanların zihinlerini meşgul eden her konuda, yaşanılan 
sorunlarla ilgili olarak sayısız eser yayınlanmıştır. Bunların bilgeliğin biçimsel olarak 
gelişmesine ve insanlar üzerinde etkilerinin sürmesini sağlamıştır. Çalışmanın konusu 

25 Bilgelik ve felsefe arasındaki ilişkiler hakkında daha geniş bilgiler için Ayhan Bıçak’ın Evren Tasav-
vuru (s. 338-356) ile Felsefenin Kuruluşu (s. 353-380) adlı kitaplarına bakılabilir. 
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felsefenin kavranılışını tartışmak olduğundan bilgelikle ilgili söylenenler yeterlidir. 

2.2. Bilgi 

Şüphe ve sorunlar felsefenin yapısında belirleyici olduklarından güvenilir bilgi 
arayışları felsefeyi açıklamak için en uygun çıkış noktasıdır. İnsan kültürel bir varlık 
olarak hayatını bilgilere bağlı olarak sürdürmektedir. Kültürel yapı, temel ihtiyaçları 
giderebildiğinden, değerler, kurumlar ve geleneklerle insanları düzen içinde tuttuğundan 
çoğunlukla söz konusu yapının ne türden sorunlara sahip olduğu üzerinde düşünülme-
mektedir. Her kültürel yapıyı oluşturan bilgilerin önemli bir kısmı, yanlış, hatalı ya da 
yetersizdir. Bilgilerin bazıları toplumun bazı kesimleri için doğruyken bazı kesimleri 
için yanlıştır. Göreceli bilgilerle hak ihlalleri bir araya geldiğinde toplum gerilmekte, 
çatışmakta hatta çöküp dağılmaktadır. Sorunlar baş gösterdiğinde toplumun düşünürleri 
ve yöneticileri değer sistemlerini esas alarak sorunları çözmeye çalışırlar. Sorunların 
temel nedenlerinden biri, kültürel yapıyı oluşturan, toplumsal düzenin sürekliliğini 
sağlayan ve sorunu çözmekte kullanılan değer sistemlerinden kaynaklanmaktadır. Değer 
sistemlerini toplumdaki her kesimin farklı anlayıp yorumlamaları, birbirlerini değer 
sistemini yanlış anlamakla suçlamalarının başlıca nedeni değer sistemleri hakkındaki 
bilgilere güvenilmediğini göstermektedir. 

Felsefenin ortaya çıkışında ve felsefenin geliştirilmesinde de güvenilir bilgi hem 
çıkış noktası hem de varılmak istenen hedef olmuştur. Yunan düşüncesinde episteme 
terimi, hakiki ve bilimsel bilgi, organize edilmiş bilgi külliyatı anlamlarında kullanıl-
mıştır.26 Episteme’nin hem hakikat anlamında bilgi hem de bilim şeklinde kullanımı 
felsefe tarihinde genel kabul görmüştür. Aristoteles’e göre en eski filozoflar bilgisiz-
likten kurtulmak için felsefe yapmışlardır ve amaçları da fayda değil sırf bilmek için 
bilmektir.27 İlk filozofların eksikliklerinin farkına vararak yaptıkları eylemin bilmekten 
başka bir amacının olmadığı ve felsefenin de bilgi eksikliği bilinciyle ortaya çıkarıldığı 
doğru bir yorumdur. Parmenides, bilgilerini tanrıçadan aldığını bilgilerin hakikat ve 
sanı şeklinde ikiye ayırdığını belirtirken28 felsefenin temellerini atanlardan biri olmuş-
tur. Öncelikle, bilgi kaynağının güvenilir olduğunu belirtmektedir. Tanrılar doğruları 
bilirler ve doğruları bazı seçkin insanlara verirler. Bilge olan Parmenides tanrıçaya 
götürülmüş ve ona hakikat bildirilmiştir. Parmenides’in tanrıçadan öğrendiği en önemli 
şey bilginin hakikat ve sanı olmak üzere ikiye ayrıldığıdır. Yani her bilgi aynı değerde 
değildir. Bazı bilgiler değişken ve hatalıdırlar. Bazı bilgilerse kesin ve değişmez ol-
duklarından hakikat olarak kabul edilirler. Parmenides’in bilgiyle ilgili olarak ortaya 
koydukları düşünceler felsefenin seyrini belirleyen unsurlar arasında yer almışlardır. 

26 Peters, a.g.e., s. 107-108.
27 Aristoteles, Metafizik I (A-Z), 982b11.
28 Platon, “Parmanides”, 28.B1.1-30; B1. 28-30; akt. Barnes, Sokrates Öncesi Yunan Felsefesi, Çev. 

Hüsen Portakal, Cem Yayınları, İstanbul, 2004, s. 139-140.
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Sofistlerin değer sistemlerinin tümünü sorgulamaları ve güvenilirlik sorununun 
çok yüksek olduğunu sergileyerek bilgilerin doğrulukları ve güvenilirlikleri tartışmaları 
geniş kitlelere yayılmıştır. Bilgilerin güvenilirliklerini sağlamak için Sokrates, Platon 
ve Aristoteles, bilgi üretme süreçlerini, doğruluk şartlarını, bilgi türlerini ve yöntemleri 
üzerlerinde çalışarak felsefenin yeni bir düşünce tarzı olarak gelişmesini sağlamışlardır. 

Platon, hatırlama ve idea düşüncelerini bilginin kaynağını ve güvenilirliğini 
sağlamak için geliştirmiştir. Menon’da, ahlâki eylemleri temellendirmek için bilgi ile 
doğru sanıyı birbirinden ayırmak durumunda kalınmasının nedeni ahlâk sorunlarının 
epistemolojik sorunları içinde barındırmasıdır.29 Timaios’ta (51de) ideaların ayrı varlık 
alanı olmasını bilginin doğru sanıdan farklı olması durumuna bağlanmakta ve bilginin 
nesneleri olarak ideaların varolduğu sonucuna gidilmektedir.30 Tam, kesin ve tümel 
bilginin varoluşu belirli türden bir dünyanın varoluşunu gerekli kılmaktadır. Açık ve 
kesin bilgi varolduğuna göre, deney dünyasının ötesinde, böyle bir bilgiyi olanaklı kılan 
bir dünya vardır. Bu dünya, her biri saf, katışıksız, belirli ve tam tamına her ne ise o 
olan idealardan meydana gelmiştir. İdeaların birbirleriyle ilişkileri olduğundan tümel 
ve zorunlu bilgi olanaklıdır.31 İdealar kendinde şeylerdir; yani herhangi bir şeye göre 
değil, onlar her ne ise odurlar.32 İdeaların varlığı, bilginin olanaklılığını ve güvenilirliğini 
sağlayan unsurlar olarak değerlendirilmiştir. Platon’a göre, insanı yöneten güzel bir şey 
olan bilgi, insanı iyiyi ve kötüyü öğrenmesini sağlamaktadır. Başkalarının görüşlerine 
göre değil bilgelik temelinde yaşayacaktır.33 Bilginin, zevk ve hırslardan üstünlüğü ve 
en güçlü değer olduğu vurgulanmıştır. Bilgili insanlar, ölçü bilgisinin eksikliğinden 
dolayı zevke kapıldıklarından cahiller arasına sayılmaktadırlar. Ölçü bilgisi olmadan 
zevkten ve hata yapmaktan kurtulmak zordur.34 Bilgiye ilişkin belirlenimler yaşama 
şartlarında bilgeliğin temel değerlerinden bir olan ölçülülüğü gerekli kılmaktadır. 
Platon’un bilginin güvenilirliği sorununu açıklamak için de kullanılmaktadır. 

Descartes’in felsefe anlayışı da ilk ilkelere varmak ve hakikat türünden bilgiler 
elde etmek esasına dayanmaktadır. Ona göre, bir bilginin tam olması için o bilgi ilk 
ilkelerden çıkarılmalıdır. İlk ilkelere dayalı ve tam olan bilgileri edinme yolunu öğ-
renmek asıl felsefedir. Asıl felsefe ilk ilkeleri aramakla işe başlamaktadır.35 Söz konusu 
ilkeler, hiçbir şüphe içermeyecek kadar açık ve apaçık olmalıdırlar; başka nesnelere 
ihtiyaç duyulmadan kendiliklerinden bilinmelidirler; ancak bu ilkeler olmadan başka 

29 H. Cherniss, “İdealar Kuramının Felsefi Yönden Sağladığı Tasarruf”, Platon’un Felsefesi Üzerine 
Araştırmalar 1 İdealar Kuramı, Der. ve Çev. Ahmet Cevizci, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1989, s. 43.

30 A.g.e., s. 44.
31 R. Demos, “Formlar ve Şeyler”, Platon’un Felsefesi Üzerine Araştırmalar 1 İdealar Kuramı, Der. ve 

Çev. Ahmet Cevizci, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1989, s. 110.
32 A.g.e., s. 123.
33 Platon, “Protagoras”, Çev. Tanju Gökçöl, Diyaloglar 2, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1986, 532cd.
34 A.g.e., 357c-e.
35 Descartes, a.g.e., 5-6.
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şeyler bilinememelidir. İlkelerden çıkarılan bilgiler açık seçik olmalıdır.36 Descartes, 
felsefeyi, ilk ilkeleri araştıran ve onların özelliklerini sergileyen en üst araştırma 
alanı olarak görmektedir. Dolayısıyla felsefe ile doğru bilgi arasındaki ilişkiyi öne 
çıkarmaktadır. Hobbes felsefeyi, tekil şeylerin gözleminden evrensel ilkelere giden 
yolu açma tarzı olarak tanımlamıştır.37 Bu bağlamda tikeller ile tümeller arası ilişkileri 
kurmak felsefenin öncelikli işlerinden biridir. Ona göre, felsefeden anlaşılan, madde 
ve beşeri gücün müsaade ettikleri ölçüde, beşeri hayatın gerektirdiği sonuçları elde 
edebilmek amacıyla, herhangi bir şeyin oluşum biçiminden özeliklerine veya özellik-
lerinden muhtemel bir oluşum biçimine doğru akıl yürütme yoluyla edinilen bilgidir.38 
Hobbes’a göre felsefe tikellerle tümeller arasında akıl yürütmeyle güvenilir bilgiler 
elde etme sürecidir. 

Kant’ın felsefe anlayışı da bilgi sorunu özellikle de transendental bilgi üzerine 
oturmaktadır. Ona göre nesneler hakkında a priori olanaklı bilgileri içeren bilgi türü 
transendentaldır. Bu bilgi türünün kavramlar sistemi transendental felsefedir.39 Trans-
sendental felsefe bir bilimin ideasıdır. Söz konusu bilimin tasarı mimarı olarak saf 
aklın eleştirisi, bu bilimi, ilkelerden hareketle tasarlayarak, onun yapısını oluşturacak 
tüm parçaların tamamlanmışlıklarının ve sağlamlıklarının tam güvencesi olmalıdır. 
Transsendental felsefe saf aklın tüm ilkelerinin sistemidir.40 Saf aklın eleştirisi, transen-
dental felsefeyi oluşturan her şeyi kapsamaktadır; ve bu anlamda kendisi transendental 
felsefenin tam ideası olmaktadır.41 Dolayısıyla transendental felsefe, saf ve yalnızca 
teorik aklın bir felsefesidir.42 Kant, a priori bilginin mümkün olup olmadığıyla ilgili 
tüm soruşturmaları “transendental” saydığından, kendi araştırmalarına transendental 
felsefe adını vermektedir.43 Transendental felsefe, saf aklın eleştirisiyle elde edilen 
a priori olanaklı bilginin ortaya çıkarılması olarak görülmektedir. Bu akli faaliyetin 
amacı kesin bilgilere ulaşmak ve bu bilgilerle biçimlendirilen bir bilimin olanaklılığını 
sergilemektir. Kant’a göre tarihi boyunca felsefe kavramı yalnızca skolastik yani bilim 
olarak aranan bir bilgi sisteminin kavramı olmuş ve bilmenin sistemli birliğinden başka 
hiçbir şey göz önünde tutulmamıştır. Dolayısıyla yalnızca bilginin mantıksal eksiksiz-
liği amaçlanmıştır. Felsefede içkin olan kozmik kavramı, kişiselleştirildiğinde ve kök 
imge olarak tasarlandığında, her zaman bu terimin (felsefenin) temelinde yatmıştır. Bu 
bakımdan felsefe, tüm bilginin insan aklının özel amaçları ile ilişkisinin bilimidir.44 

36 A.g.e., 6, 12.
37 Hobbes, a.g.e., s. 2.
38 Hobbes, Leviathan veya Bir Din ve Dünya Devletinin İçeriği, Biçimi veKudreti, Çev. Semih Lim, Yapı 

Kredi Yayınları, İstanbul, 1993, s. 459.
39 Kant, Arı Usun Eleştirisi, Çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınları, İstanbul, 2008, s. 71.
40 A.g.e., s. 72.
41 A.g.e., s. 73.
42 A.g.e., s. 73-74.
43 M. Kuehn, Kant, Çev. Bülent O. Doğan, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2011, s. 238.
44 Kant, a.g.e., s. 751-752.
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Kant felsefeyi, “insan bilgisinin, insan aklının özsel amaçlarıyla ilişkisinin bilimi” 
olarak ya da “akıl sahibi varlığın, insan aklının en yüksek amaçlarına duyduğu sevgi” 
olarak tanımlamaktadır45. Bilgi konusunda Kant’ın asıl amacı, neyin kayıtsız şartsız 
mutlak kesinlikle bilinebileceğidir. Onun ifadesiyle, “a priori olarak ve deneyimden 
tamamen yalıtılmış bir şekilde ne bilebiliriz?46 Kant’ta da bilgi sorunu ile felsefe ne-
redeyse örtüşmekte ve felsefe bilgi bağlamında tanımlanmaktadır. Aynı zamanda bu 
bilgi bilimsel bilgi olarak bilimlerin ulaşmayı hedeflediği şey olarak öne çıkmaktadır. 

Felsefenin avuntu olmadığını belirten Hegel’e göre de felsefe, tanrı, akıl, ide gibi 
ilk ilkelerin araştırmasını yapmaktadır. Uzlaştırıcı ve haksızlık gibi gözüken gerçek-
liği akıl düzeyine yükselten felsefe idede temellenmekte ve tanrısal olan akıl bununla 
tatmin olmaktadır. Akla temel olan içerik tanrısal idedir ve ide özü gereği Tanrı’nın 
planıdır. Dünya tarihinde akıl, öznenin iradesi açısından ideye denk değildir; yalnızca 
tanrının etkinliği ideye denktir. Oysa tasarımlarımıza göre akıl idenin algılanmasıdır. 
Zaten etimolojik olarak sözün, hem de doğru sözün (logos) algılanmasıdır. Doğrudaki 
doğruluk, Tanrı’nın yarattığı gibi olan dünyadır. Tanrı söyler: ne derse kendini söyler, 
kendini söyleme, kendini bildirme onun gücüdür. Aklın algıladığı da kendi kendini 
yansıtan tanrısal doğruluktur. Felsefenin çıkışı da buradadır: ideal boş bir şey değildir, 
tersine gerçektir; ide kendisini bize algılatır.47 Felsefe idelerle uğraşır dar anlamıyla 
kavramla uğraşmaz. Bunu yaparken de ancak hakiki kavramın realiteye sahip olabile-
ceğini, çünkü onun kendi kendisine realite verdiğini belirtmektedir. Kavramın kendisi 
tarafından vazedilmemiş realite olmayan her realite, geçici mevcudiyettir; dış olağan-
lıktır, kanıdır, yüzeysel görünüştür, hatadır, ham hayaldir. Kavramın gerçekleşmek 
suretiyle kendisine verdiği somut form, bizzat kavramın bilgisinde, onun saf kavram 
formundan farklı ikinci momenttir.48 Hegel felsefeyi akıl, ide ve Tanrı bağlamında 
ele alarak oldukça farklı bir çizgi oluşturmaktadır. Ancak sıralanan bu kavramların 
temellendirilmeleri birbirleriyle bağlantıları bilme süreci ve güvenilir sayılan bilgiler 
gerçekleşmektedir. 

Jaspers’e göre ilkçağdan beri felsefe, Tanrı ve insana özgü nesnelerin bilgisi, 
varolmakta olanın varolmakta olan olarak bilgisi, ölümü, mutluluğu, ahlâkı öğrenme 
ve tüm bilginin bilgisi, tüm sanatların sanatı olarak görülmüştür.49 Başka bir deyişle 
felsefe belli alanlara ilişkin bilgilerin sistematiği olarak öne çıkmaktadır. Leo Strauss 
da felsefe ile bilgi arasındaki güçlü ilişiklerin altını çizmektedir. Ona göre bilgelik 
arayışı olarak felsefe, tümel bilgiye, bütünün bilgisine dair bir arayıştır. Eğer bu tür 
bilgiye dolayımsız bir şekilde ulaşılabilseydi, arayış zorunlu olmazdı. Bütünün bilgisinin 

45 G. Deleuze, Kant’ınEleştirel Felsefesi Yetiler Öğretisi, Çev. Taylan Altuğ, Payel Yayınevi, İstanbul, 
1995, s. 37.

46 Kuehns, s. 237. 
47 Hegel, Tarihte Akıl, Çev. Önay Sözer, Ara Yayıncılık, İstanbul, 1991, s. 81.
48 Hegel, Hukuk Felsefesinin Prensipleri, Çev. Cenap Karakaya, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1991/2, s. 33.
49 K. Jaspers, Felsefe Nedir?, Çev. İsmet Zeki Eyupoğlu, Say Yayınları, İstanbul, 1986, s. 48.
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yokluğu, buna rağmen insanların bütün hakkında düşünceleri olmadığı anlama gelmez: 
Bütün hakkında kanılar, zorunlu olarak felsefeden önce gelir. Bundan dolayı felsefe, 
bütün hakkında kanıların yerine bütünün bilgisini geçirme girişimidir.50 Bütün, içerisinde 
bir parçayı diğerinden ayırt edemeyeceğimiz veya hiçbir şeyi seçemeyeceğimiz saf bir 
ether veya kopkoyu bir karanlık değildir. “Tüm şeyler”in bilgisini arayış, Tanrı’nın, 
dünyanın ve insanın bilgisini arayıştır. Daha ziyade tüm şeylerin doğalarının bilgisini 
arayış demektir. Kendi bütünlükleri (totaliteleri) içersinde doğalarını araştırmak ve 
böylelikle bütünlüğü kavramak.51 Leo Strauss, felsefedeki amacı öne çıkarmakta ve 
felsefeyi bütünlük bilgisine ulaşma çabası olarak değerlendirmektedir. 

Düşünürlerin görüşleri felsefe ile bilgi arasındaki ilişkilerin ne kadar güçlü oldu-
ğunu göstermektedir. Felsefe doğru bilgiye ulaşmak ve bilgilerin güvenilirliklerini test 
etmenin yolu olarak anlaşılmaktadır. Doğru bilgi sorunu felsefenin çalışma alanlarını 
çok büyük ölçüde genişletmiştir. Varlık ve oluş hakkındaki düşünceler bu konulara 
ilişkin bilgilerin yetersizliğinden hareketle yapılan araştırmalarla geliştirilmişlerdir. 
Varlık araştırma konusu edildiğinde varlıktaki her şey doğrudan ya da dolaylı felsefe 
araştırmalarının ve tartışmalarının konusu hâline gelmiştir. Özellikle teorik düşüncenin 
bütün sorunları bilgi sorunları olarak tartışılmaktadır. Felsefeye ilişkin açıklamalardaki 
ortak vurgu felsefenin hakikati keşfetmek istediği ya da hakikate ulaşma yollarını 
araştırdığı şeklindedir. Felsefenin tanımlarında ve açıklamalarında en önde duran 
ilk ilkeleri araştırılması da güvenilir bilgiyle ilgilidirler. İlke, kökende yani zamanın 
ve varlığın başlangıcında bulunan, değişmeyen, değişimleri yönlendiren unsurdur. 
İlkenin tanımı hakikat türünden bilginin de tanımıdır. İlkeler keşfedildiğinde ya da 
bilindiğinde hakikat de bilinmiş olacaktır. Hakikate ulaşma kaygıları araştırma yön-
temlerinin geliştirilmelerini sağlamıştır. Öyle ki bilgi ve yöntem iç içe geçmişlerdir. 
Bilgiler üzerindeki araştırma ile tartışmalar ve araştırma ile tartışmaların yöntemli hâle 
getirilmesi, felsefi düşünce tarzının biçimlenmesini sağlamışlardır. Felsefe, hakikate 
ulaşmak kaygısıyla ve konulara ilişkin bilgilerin yetersizliklerinden hareketle, evreni 
bölümlere ayırarak varolanları araştırarak elde ettiği bilgilerden araştırma disiplinleri 
ve bilim dallarının kurulmasına neden olmuş ve olmaktadır. Felsefenin varoluş nedeni, 
hakikat türü bilgilere belirli yöntemlerle ulaşarak, genelde evreni, özelde ise insanı, 
insanın niteliklerini, eylemlerini ve yaşayış tarzlarını açıklamaktır. 

İnsanın hakikat sorunu olduğu sürece felsefede, dinde, bilimde hakikat araştır-
maları devam edecektir. Aklın ilk ilkeler üzerinden evrensel ve değişmez hakikati 
keşfedeceği düşüncesi felsefi düşünce tarzının benimsediği temel unsurları arasındadır. 
İlk ilkelere vararak evrenin sonraki gelişmelerini ve evrenin geleceğini açıklama isteği 
güçlü bir duygu olarak varlığını sürdürmektedir. Ancak yirminci yüzyıldaki bilimsel 

50 L. Strauss, Politika Felsefesi Nedir?, Giriş-Çeviri-Notlar, Solmaz Zelyut Hünler, Paradigma Yayınları, 
İstanbul, 2000, s. 33-34.

51 Strauss, a.g.e., s. 34.
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veriler “hakikat”, “kesinlik” gibi bilgi değerlerinin imkânsızlıklarını ortaya koyduk-
ları söylenebilir. Öte yandan günümüzde de felsefenin bilgi sorunu temel problem 
alanlarıyla birlikte güncelliğini korumaktadır. Bilginin yeniden tanımlanması, bilme 
sürecinin nasıl işlediği, bilme sürecini işleten unsurların neler oldukları ile ilişkileri, 
doğru ve güvenilir bilgilerin neler oldukları nasıl üretilecekleri, bilgi türlerinin neler 
oldukları, nesne türleri, varlık anlayışı, yöntem bilgisi gibi çok sayıda konu düşünür-
lerin önünde durmaktadır. 

Felsefedeki bilgi temellendirmelerini iskeletini oluşturacak veriler günümüzde 
çok sayıda bilim tarafından üretilmektedir. Bilgiyle ilgili bilimsel verileri felsefeleştir-
mek için şunlar yapılabilir: 1. Bilgi üretme sürecinin nasıl çalıştığına ilişkin araştırma 
tarzlarına bakıldığında bu alanın kendi başına bir uzmanlık alanı olarak geliştiği ra-
hatlıkla görülebilir. Bilme sürecinin nasıl işlediği hakkında alanda araştırmalar yapan 
düşünürler felsefi temellendirmeler yapabileceği izlenimi giderek güçlenmektedir. 
Felsefeci bilme sürecine ilişkin bilimsel verileri kullanarak alana ilişkin kavramlaştır-
malara gidebilir. 2. Düşüncelerin doğruluk değerleri sorgulandıktan sonra her düşünür 
uğraştığı bilgi sorunlarını kendi soruları doğrultusunda oluşturduğu kavramsal haritaya 
yerleştirir. 3. Yeni bilgilerin ilgili oldukları varlık türlerinin her birinde nasıl sonuçlar 
verdikleri değerlendirilmelidir. 4. Bilgi üretme süreçlerine teknolojik müdahalelerin 
bilgi anlayışını nasıl değiştirdiği tartışmalıdır. 5. Bilgi ve nesne türleri tanımlanmalı 
ve sınıflandırılmalıdır. 6. Bilinçli bir varlık olarak insanın varoluş şartlarını açıklamak, 
evrendeki konumunu tasvir etmek, diğer canlı türleriyle ilişkilerini kurmak gerekmek-
tedir. Sıralanan bu unsurlar yerine getirildiklerinde çok sayıda felsefi bilgi anlayışları 
ortaya çıkacaktır. 

2.3. Bilim

Konu farklılıkları ve konulara ilişkin bilgilerin hakikat ölçüsüne göre değerlendir-
meleri, felsefenin bölümleri ya da disiplinleri dendiği gibi bilim adı altında da anılmış-
lardır. Felsefeyi oluşturan konuların her birinin nesne alanları çok farklı olduğundan 
alanlara ilişkin bilgiler de farklı özelliklerle ortaya çıkmışlardır. Aristoteles’in bilim 
adı altında yaptığı felsefe konularının sınıflaması felsefe tarihi boyunca büyük ölçüde 
devam etmiştir. Sınıflamada yer alan bilimlerin özellikleri ile konuların özellikleri 
birbirleriyle örtüşmektedirler. 17. yüzyıldan itibaren bilim anlayışı değişmiş ve doğa 
bilimleri alanlarına ilişkin kesin bilgiler ürettikleri kabulüyle felsefeden bağımsız 
araştırma alanları olarak kimlik kazanmışlardır. Felsefenin tarihi boyunca ulaşmak 
istediği hakikate doğa bilimlerini ulaştığının kabulü felsefeyi merkez olmaktan çıkarmış 
bilimlerin uydusu olma durumuna gelmiştir. Modern dönemde felsefe bilim olarak 
tanımlanmaya çalışılmış ve felsefe tarihi felsefenin kesin bir bilim olma süreci olarak 
yorumlanmıştır. Bilimler üzerinden kesin bilgiye ulaşmak ve bilimleşmek modern 
felsefenin önemli sorunları arasındadır. 
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Aristoteles, “kaç tür töz varsa, felsefenin o kadar kısmı vardır”52 diyerek felsefenin 
içeriğine ilişkin çok geniş bir çerçeve ortaya koymaktadır. Aristoteles, bilim sınıflamasını, 
aklın çalışma ilkelerine, konu edinilen nesnelerin yapısına ve bunlara bağlı olarak ortaya 
çıkan bilgi özelliklerine göre yapmış ve onları hiyerarşik olarak üç öbeğe ayırmıştır. 
Hiyerarşinin en üstünden en altına göre sıralama şöyledir: Teorik bilimler (metafizik, 
matematik, fizik), Pratik Bilimler (Siyaset, ahlâk, ekonomi ve retorik), Poetik Bilimler 
(şiir ve müzik). Bilim sayılmadığından mantığa bu sınıflamada yer verilmemiştir. Va-
rolan hakkında olan bu araştırma alanlarının her biri varolanda içerilen iyileri kendileri 
açısından incelemektedirler.53 Bilimler olarak sıralanan metafizik (ilk felsefe), matema-
tik, fizik, siyaset, ahlâk, iktisat, retorik, şiir, müzik ve bunların dışında değerlendirilen 
analitik (mantık) felsefe adı altında yapılan bütün çalışmaları kuşatmaktadır. 

 Felsefeyi bilimler üzerinden sınıflama modern dönem filozoflarında da görülmek-
tedir. Descartes’a göre gerçek felsefe metafizik, fizik ve diğer bilimler olmak üzere üç 
aşamalıdır.54 Hobbes’a göre felsefe, insan aklının kullanılacağı alanların sayısı kadar 
dala ayrılır ve konularına göre farklı adlar alır. Şekillerle ilgileniyorsa geometri, hareket 
ile ilgileniyorsa fizik, doğal hukukla ilgileniyorsa ahlâk, ama bunların tümü bir araya 
geldiğinde felsefe ortaya çıkmaktadır.55 Bu bağlamda araştırma konusu yapılan bir alan 
ya da bir varolanları açıklama denemeleri felsefenin içeriğini genişletmek anlamına 
gelmektedir. Kant, eskiçağ Yunan felsefesinin fizik, etik ve mantık olmak üzere üçe 
ayrıldığı düşüncesindedir.56 Ona göre, insan aklının yasamasının (felsefenin) doğa ve 
özgürlük olmak üzere iki nesnesi vardır. Buna göre yalnızca doğa yasasını değil ama 
ahlâk (moral) yasasını da kapsamaktadır. Sonuçta, doğa ve ahlâk alanlarının tek bir felsefi 
dizge içinde sunulması amaçlanmaktadır. Doğa felsefesi varolan her şeyle ilgilidir; ahlâk 
(moral) felsefesi ise olması gerekenle ilgilidir.57 Kant’a göre her akıl bilgisi ya içerikli 
ya da biçimseldir. İçerikli olan nesneleri konu edinir. Belirli nesnelerle ve bu nesnelerin 
bağlı olduğu yasalarla ilgili olan içerikli felsefe doğanın ve özgürlüğün yasaları olmak 
üzere yine ikiye ayrılır. Doğa yasalarına ilişkin bilime fizik denir ve doğa öğretisi olarak 
anılır. Özgürlük yasasına ilişkin olana ise ahlâk denir ve ahlâk öğretisi olarak bilinir.58 

20. yüzyıl düşünürleri de felsefe ile bilgi arasındaki ilişkiye vurgu yaparak felse-
feyi açıklamaya çalışmışlardır. Husserl’e göre felsefe, başlangıcından beri, kendisinin 
en yüksek teorik sorulara yanıt verebilecek ve etik-dinsel yönden saf akıl normlarına 
göre düzenlenmiş bir hayatı olanaklı kılacak bir bilgi olduğunu savunmakla birlikte 
bu amacına ulaşamamıştır. Modern dönemde felsefe kendisini, egemen olan anlayış-

52 Aristoteles, Metafizik I (A-Z), 1004a1-7.
53 A. Bıçak, Felsefenin Kuruluşu, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2015, s. 284-285.
54 Descartes, a.g.e., 16-17.
55 Hobbes, a.g.e., s.2-3.
56 Kant, Ahlâk Metafiziğinin Temellendirilmesi, Çev. İoanna Kuçuradi, HÜ. Yayınları, Ankara, 1982, s. 2.
57 Kant, Arı Usun Eleştirisi, s. 753.
58 Kant, Ahlâk Metafiziğinin Temellendirilmesi, s. 2.
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la, eleştirel bir tavır ve durmadan derinleşen yöntem araştırmalarıyla kesin bir bilim 
olarak kurmak çabasındadır. Bu çabanın olgunlaşan biricik meyvesi, bilimlerin kesin 
bilimler olarak temellendirilip bağımsızlık kazanmalarıdır. Felsefenin kendisi ise, ancak 
şimdi ortaya atılan özel anlamda kesin bir bilgi olma niteliğinden eskisi gibi yoksun 
kalmıştır.59 Bütün bilimlerin en yüksek ve kesini olmak tarihsel isteğini taşıyan ve in-
sanlığın hiç kaybolmayan saf ve mutlak bilgi elde etmek amacını temsil eden felsefe, 
kendisini gerçek bir bilim olarak kuramamıştır.60 Yetkin bir bilim olmayan felsefe bir 
bilim olmaya henüz başlamıştır. Bilim olması için ölçü, küçük de olsa, nesnel temel-
lendirilmiş teorik bir içeriğe sahip olmalıdır.61 Husserl’e göre insanlığı ilgilendiren en 
yüksek ve en önemli konu kesin bir felsefe biliminin kurulmasıdır.62 Husserl’e göre 
felsefe araştırması, hareket noktasını felsefelerden değil, şeylerden ve problemlerden 
almalıdır. Felsefe, özü gereği, hakiki başlangıçların, kaynakların, her şeyin kökünün 
bilimidir. Kökten olan şeylerin biliminin işlemesi de kökten olmalı ve her bakımdan 
bu kurala uymalıdır.63 Husserl felsefe ile bilgi arasındaki ilişkiyi en açık bir şekilde 
dile getirmektedir. Kesin bilgiye ulaşmayı amaç edinen felsefe söz konusu amaca 20. 
yüzyılda kesin bilimler aracılığıyla varacağı Husserl tarafından ileri sürülmektedir. 
Russell’a göre felsefe bilgi değildir, ancak o yine de bir bilimidir. O, ilkel insanlardaki 
gibi temelsiz bir safdillik de değildir. Belki felsefe akli varsayımda bulunma sanatı 
olarak adlandırılabilir.64 Russell da felsefeyi bilim olarak yorumlamaktadır.

Başlangıçta felsefenin konularına karşılık gelen bilimler modern dönemde bağım-
sız unsurlar olarak kimlik kazanmışlardır. Doğa bilimlerinin elde ettikleri bilgilerin, a 
priori, sentetik, zorunlu ve kesin olarak tanımlanması hakikatin keşfedildiği duygusun 
yaratmıştır. Bu duygu felsefede, bilimle felsefenin aynı şeyin farklı iki görünüşü ol-
duğunu sanısının gelişmesine neden olmuştur. Nasıl felsefe bilgelikten ayrılıp kendi 
kimliğini kazandıysa bilimler de felsefeden ayrılarak kendi kimliklerini kazanmışlardır. 
Konulara ilişkin yapılan felsefi açıklamalar, gözlemler, bilgi birikimi, tutarlılık ilkesine 
uygun olarak temellendirmelerdir. Hâlbuki doğa bilimleri, kendilerini doğayla sınırla-
yarak, doğa nesneleri inceleyerek elde ettikleri bilgilerin doğruluklarını deneyle test 
edebilmektedirler. İncelemelerden elde edilen sonuçların deneyle test edilebilmeleri 
bilimsel bilgiye olağan üstü ayrıcalıklı bir konum kazandırmıştır. Ancak önemli bir 
sorun ortaya çıkmaktadır. Bilimsel bilgi sadece doğayla ilişkili olarak doğa bilimleri 
bağlamında sınırlı bir çerçevede gerçekleşmektedir. Doğa dışındaki diğer araştırma 
alanlarında (kültür bilimleri) bilgilerin güvenilirlikleri çok tartışmalıdırlar. Doğa, 

59 E. Husserl, Kesin Bir Bilim Olarak Felsefe, Çev. Tomris Mengüşoğlu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 
1995, s. 33.

60 A.g.e., s. 34.
61 A.y. 
62 A.g.e., s. 37.
63 A.g.e., s. 80.
64 Russell, Felsefe Yapma Sanatı, Çev. Halil Kayıkçı, İtalik Kitapları, Ankara, 2014, s. 11.
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felsefenin önemli bir konusu olmakla birlikte tek konusu da değildir. Felsefenin diğer 
alanları doğa bilimlerindeki gibi araştırılamayacağı çok açıktır. Daha temel bir sorun, 
modern dönemde ortaya çıkan doğa bilimlerinin mantığı, nesnesi, araştırma tarzı, 
elde edilen bilgi türü felsefeninkinden çok farklıdır. Bilimler felsefenin bir dalı olarak 
kalamadıkları gibi felsefe de bütün uğraşılara rağmen bilimleşememektedir. Dahası 
felsefeyi bilimselleştirmek felsefeyi ortadan kaldırmak anlamına gelmektedir. 20. 
yüzyılda yaşanan felsefe sorunları onu bilimleştirme çabalarıyla yakından ilişkilidir. 

Bilimler felsefeden ayrılarak felsefeyi çok önemli yüklerden kurtarmışlardır. 
Bilimler kendi kimliklerini felsefeyi dışta bırakacak şekilde sergilemeleri, felsefenin 
kraliçe değil hizmetçi olduğu düşüncesinin ortaya çıkması ve felsefenin bilim olma 
çabalarına rağmen olamaması, felsefede önemli hayal kırıklıklarına neden olmuştur. 
Bilimsel bilgiye olan güvenin sürekli artması ve onlarca bilimin ortaya çıkması, fel-
sefenin içini boşalttığı ve onu değersizleştirdikleri duygusunu yaratmıştır. Filozofun 
bilim insanı olma özelliği geri plana itilmiştir. Felsefe disiplinlerinin her biri bir bilim 
adı altında araştırma konusu yapılmıştır. Varlık sorunları fizik ve astronomi başta 
olmak üzere doğa bilimlerinin araştırma alanı olmuştur. Bilgi sorunları psikoloji ve 
nöroloji gibi tıp alanında çok daha geniş çerçevelerde derinlikli olarak araştırılmakta-
dırlar. Ahlâk, iktisadi ve siyasi değerlerle yoğrularak, iktisat, hukuk, siyaset, sosyoloji 
gibi bilimlerin konusu haline gelmiştir. Yöntem mantık adı altında bilimleşmiş yeni 
özellikler kazanmıştır. Siyaset felsefesi siyaset bilimine dönüşmüştür. Fizik felsefesi, 
matematik felsefesi, biyoloji felsefesi, dil felsefesi, tarih felsefesi, din felsefesi gibi 
neredeyse her bilim adıyla yeni bir felsefe alanı yaratma anlayışı devam etmektedir. 
Felsefe tarafında çok önemsenen bu tavır bilim cephesinde çok da etkili olmamıştır. 
Bilim felsefesi adı altında yapılanlar çok büyük kısmı bilim insanları tarafından daha 
iyi yapıldıklarından felsefeciler etkisizleşmişlerdir. 20. yüzyılda felsefe, daha çok, 
bilim felsefesi, analitik felsefe, varoluşçuluk, fenomenoloji ve ideolojiler bağlamında 
kendini göstermiştir. 20. yüzyılda değer sistemleri bilimler ve teknolojiler tarafından 
biçimlendirildiklerinden felsefe geri plana itilmiş ve bazı kesimler tarafından bilimlerin 
hizmetçisi olarak nitelendirilmiştir. 

Bilimlerin ayrılması felsefenin uğraştığı çok sayıda konuyu bilim alanlarına 
katmaları felsefe açısından olumlu gelişmelerdir. Artık felsefe gereksiz yüklerinden 
kurtularak gerçek işine dönmelidir. Felsefenin işi alanlara ilişkin bilgi üretmek değildir. 
Felsefenin işi, düşünürün ilgi alanına ilişkin araştırma alanlarını bütünlüklü bir şekilde 
yorumlamak ve diğer alanlarla ilişkilerini sergilemektir. 

 
2.4. Metafizik 

Metafizik terimi anlam ve tarihi seyri açılarından felsefe terimi kadar sorunludur. 
Felsefenin önde gelen düşünürlerinden bazılarının bu terime yükledikleri anlamları 
göz önüne alarak felsefe ile metafizik arasındaki ilişkileri, bilgelik ve felsefe arasında 
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olduğu gibi iç içelik bağlamında değerlendirilmelidir. Felsefenin bir düşünce tarzı 
olarak koyduğu hedefleri gerçekleştirmesi metafizik olarak adlandırılmaktadır. Fel-
sefi düşünce tarzının yöntemi felsefe ve varılan sonuçlar da metafiziktir. Felsefe ve 
metafiziği birbirinden ayırmak yanlış bir anlayıştır. 

Aristoteles, ilk felsefeyle (metafizik) ilgili sorunların tartışılması gerektiğini, 
sorunlarla da bazı filozofların ilk ilkeler hakkında ileri sürdükleri farklı görüşlerini 
ve onların dikkatinden kaçmış olabilen her şeyi kastettiğini bildirmiştir.65 Üzerinde 
çalışılan sorunun ne türden özellikler taşıdığı yeterince bilinmediğinde, sorunun çö-
zülemeyeceği düşüncesinden66 hareketle, ilk felsefenin (metafiziğin) temel sorunlarını 
açıklamıştır. Buna göre ilk felsefe (metafizik) şu sorunlarla uğraşmak durumundadır: 
Nedenleri hangi bilimin inceleyeceği; tözün ilk ilkelerini mi yoksa her türlü kanıtla-
manın temelinde olan bütün ilkeleri mi inceleyeceği; tözü inceliyorsa, bütün tözleri 
inceleyen bilimin tek mi çok mu olup olmadığı, birden çok bilim varsa, onların nasıl 
birbirlerinden ayrılıp adlandırılacakları; tözün türlerinin olup olmadıkları ve varsalar 
nasıl tanımlandıkları; sadece tözler mi incelenmeli yoksa tözlerin özsel nitelikleri de 
incelemeye katılmalı mı, aynı ve başka, benzer ve benzemez, özdeşlik ve başkalık, 
önce ve sonra türünden kavramların hangi bilimin alanına girdikleri, bu kavramların 
kendilerinin özsel niteliklerinin tartışılması, her birinin doğasının ne olduğu, bir şeyin 
her zaman tek bir karşıtının olup olmadığını soruşturulması; varlıkların ilkeleri ve 
öğelerinin, cinsler mi kısımlar mı olup olmadıkları; cinslerin tikeller hakkında tasdik 
edilen en yakın ya da en uzak olup olmadıkları; maddenin dışında kendinde nedenin 
olup olmadığı ve o nedenin kendi başına olup olamayacağı, tek olup olmadığı, somut 
birleşik varlık (kendisine bir şey yüklenmiş varlık) dışında bir şeyin varolup olma-
dığı, maddeden bağımsız varlık varsa ne olduğu; formel ya da maddi ilkelerin sayı 
bakımından mı, tür bakımından mı sonlulukları; yokolan varlıklarla ebedi olanların 
ilkelerinin aynı olup olmadıkları, ilklerinin hangilerinin yokoluşa tabi oldukları; birlik 
ve varlık, bir başka şeyin nitelikleri olmayıp, şeylerin tözleri midirler yoksa dostluk, 
ateş, su gibi dayanaklar mıdırlar; ilkelerin tümel olup olmadıkları ya da tikellerle iliş-
kileri; ilkelerin bilkuvve mi yoksa bilfiil mi varoldukları, ayrıca hareketten başka bir 
anlamda bilkuvve ve bilfiil olup olmadıkları; sayılar, uzunluklar, geometrik figürler 
ve noktaların töz olup olmadıkları, töz iseler, duyusal varlıklardan ayrı mı birlikte mi 
olup olmadıkları.67 Bütün bu sorunlar felsefenin uğraşı alanının genel bir haritasını 
vermektedir. Aynı zamanda da metafiziğin içeriğini oluşturmaktadır. 

Descartes’a göre metafizik, bilginin ilkelerini içermektedir. Bu ilkelerde de Tan-
rı’nın başlıca sıfatları, ruhun ölmezliği ve insanda bulunan bütün açık ve basit fikirlerin 
açıklaması yer alırlar.68 

65 Aristoteles, Metafizik I (A-Z), 995a23-27.
66 A.g.e., 995a28-b5.
67 A.g.e., s. 995b5-996a15.
68 Descartes, a.g.e., 16-17.
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Kant’a göre insanın metafizik bağlamında yaşadığı sorunların tarihi çok eskidir. 
İnsan aklı derin düşünmeye başladığından bu yana hiçbir zaman bir metafizikten yoksun 
kalamadığı gibi onu hiçbir zaman tüm yabancı öğelerden yeterince arıtılmış olarak 
sunamamıştır. Böyle bir bilimin ideası teorik insan aklı kadar eskidir. İster skolastik 
isterse popüler yolda olsun, her akıl kurgulamalarda bulunmaktadır.69 Kant, Saf Aklın 
Eleştirisi’nin Önsöz’ünde, aklın doğasından kaynaklanan ve geri döndürülemeyen, 
aklın gücünü açtığı için de cevaplandırılmayan ve sonu gelmeyen sorularla rahatsız 
edildiği belirtilmektedir. Bu güç duruma akıl kendi suçu olmaksızın düşmektedir. 
Her türlü deney kullanımını aşan ve aynı zamanda sıradan insan bilgisinin bile uyum 
içinde bulunduğu bu yüzden de zararsız görünen ilkelere başvurmak zorunluluğu 
duyulmaktadır. Böylece akıl bulanıklık ve çelişkiler içine düşer. O bu çelişmelerin 
temelinde örtük kalmış yanılgıların bulunduğu sonucuna varır ama bu yanılgıları 
ortaya çıkaramaz. Çünkü başvurduğu ilkeler her türlü deney sınırlarını aştıkları için 
hiçbir deney ölçeği tanımazlar. Bu sonu gelmez anlaşmazlıkların çatışma alanı me-
tafizik adını alır.70 Saf aklın kaçınılmaz sorunları Tanrı, özgürlük ve ölümsüzlüktür. 
Tüm hazırlıklarıyla bu sorunların çözümüne yönelen bilim ise metafiziktir.71 Metafizik 
insan bilgisinin ilk ilkelerinin bilimidir dendiği zaman amaç bütünüyle tikel bir bilgi 
türünü belirtmek değildir; ayrıca evrensellik açısından belli bir konum ya da düzey 
ayrımına işaret etmektedir.72 

Kant’a göre tüm felsefe, ya saf aklın bilgisidir ya da deneysel ilkelerden gelen 
akıl bilgisidir. Birincisi saf felsefe, ikincisiyse deneysel felsefe olarak adlandırılmak-
tadır. Saf aklın felsefesinin iki uygulanışı vardır. İlki, tüm saf a priori bilgi açısından 
aklın yeteneğini araştırmakta ve eleştiri olarak adlandırılmaktadır. İkincisi, saf aklın 
sistemidir. Saf akıldan doğan bütün (gerçek olduğu gibi görünüşte de olabilen) felsefi 
bilgiyi sistemle bağlantı içinde sunan metafiziktir. Metafizik adı, eleştirinin toplamıyla 
birlikte saf felsefenin bütününe de verilebilmekte ve a priori bilinebilecek her şeyin 
araştırılması anlamına gelmektedir. Deneysel verileri ve matematiksel akıl kulla-
nımını dışarıda bırakmak şartıyla, saf felsefi bilgilerin bir sistemini oluşturmayı da 
kapsayabilmektedir.73 Metafizik, saf aklın teorik ve pratik kullanımlarına bağlı olarak 
metafiziklere bölünmekte, ya doğa metafiziği ya da ahlâk (moral) metafiziği adlarını 
almaktadırlar. Birincisi, (matematiği dışarıda bırakarak) tüm şeylerin teorik bilgilerine 
ilişkin olarak salt kavramlardan türetilen tüm saf aklın ilkelerini; ikincisi, yapılan ve 
yapılmayan her şeyi belirleyen ve zorunlu kılan ilkeleri kapsamaktadır. Bu temelde 
ahlâk eylemlerin ilkelerinden bütünüyle a priori türetilebilen biricik yasaya uygunluk 

69 Kant, Arı Usun Eleştirisi, s. 754.
70 Kant, “Salt Aklın Eleştirisi’ne Önsöz”, Çevirenler, Akın Etan ve Atilla Erdemli, Felsefe Arkivi, 1984, 

Sayı 24. ss. 213-220, s. 213.
71 Kant, Arı Usun Eleştirisi, s. 56.
72 A.g.e., s. 754-755. 
73 A.g.e., s. 753.
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yanı oluşturulmaktadır. Buna göre ahlâk metafiziği aslında saf ahlâk felsefesidir ki 
içinde hiçbir insan bilimi (hiçbir deneysel koşul) temel alınmaz. Teorik aklın metafiziği, 
daha dar anlamda metafizik olarak adlandırılmaktadır.74 Metafiziğin saf aklın bir ürünü 
olarak ortaya çıkmakta, doğa ve ahlâk metafizikleri şeklinde ikiye bölünmektedirler. 

Tüm saf a priori bilgi, kendisine kaynak olabilecek biricik tikel bilgi verisinden 
ötürü tikel bir birlik oluşturmaktadır. Metafizik o bilgiyi sistemli birlik içinde sunması 
gereken felsefedir. Bunun doğanın metafiziği olarak adlandırılmaya özellikle uygun 
olan teorik bölümü, her şeyi, varolduğu sürece a priori kavramlarla irdeler. Teorik 
bölüm şöyle ayrıştırılmıştır: Terimin dar anlamında metafizik, transendental felse-
feden ve saf aklın fizyolojisinden oluşur. Birincisi yalnızca anlama yetisini ve aklın 
kendisini irdeler, bunu genel olarak nesneler ile ilişkili olan ama verili olabilecek 
nesneleri varsaymayan tüm kavramların ve temel ilkelerin bir sistemi içerisinde yapar 
(ontoloji). İkincisi doğayı, verili nesneler toplamını (bunlar ister duyulara isterse bir 
başka sezgi türüne verili olsunlar) irdeler ve dolayısıyla fizyolojidir. Aklın bu akli 
doğa incelemesini kullanımı ya içkin ya da aşkındır. İlkinde, doğayla ilgi deneyime 
dayanan bilgiyle sınırlıdır. İkincisinde, deneyim nesnelerinin tüm deneyimin sınırlarını 
aşan bağlantılar kurulmaktadır. Bu aşkın fizyolojinin içkin durumu, bir bütün olarak 
doğanın fizyolojisini içeren aşkınsal (transendental) evren bilgisidir. Aşkın fizyolojinin 
ikinci durumu doğa üstü bir varlıkla bağlantılı olarak aşkınsal (transendental) Tanrı 
bilgisidir.75 Kant’a göre hem doğa hem de ahlâk metafiziği, özellikle kendi kanatları 
üzerinde durmayı göze alan aklın bir ön çalışma olarak eleştirisi sözcüğün gerçek 
anlamında felsefe denilebilecek şeyi oluştururlar. Bu her şeyi bilgelik ile ilişkilendirir, 
ama bunu bilimin yolu içinden geçerek yapar. Bir kez geçildikten sonra bu yolun üzeri 
bir daha hiçbir zaman örtülmez ve hiçbir sapmaya izin vermez. Bu hizmet ancak salt 
kavramlardan türeyen bir akıl bilgisinin aracılığıyla yerine getirilebilmektedir. Bu bilgi 
nasıl adlandırılırsa adlandırılsın aslında metafizikten başka bir şey değildir.76 Sentetik 
a priori yargıların olanaklı olmaması nedeniyle metafiziğin bilim olmadığını belirten 
Kant’ta felsefe ile metafiziğin iç içe geçtikleri görülmektedir. 

Metafizik, çeşitli anlamlarda kullanılmakla birlikte Aristoteles’in ilk felsefe olarak 
tanıttığı araştırma alanıdır. Daha sonra ontoloji adını da alan metafizik varlığın ilk ilke-
lerini, oluşu, evren düzenini, bilginin kaynaklarını ve yapısını açıklama denemelerinde 
bulunan felsefenin bir alanıdır. Metafizikte yapılmak istenen felsefenin gerçekleştirmek 
istediği evrensel geçerliği olan bilgilere ulaşmak ve felsefenin bütün sorunlarını bir 
düşünce sistemi içinde sunmaktır. Bu bağlamda felsefeyle metafizik örtüşmektedir.

Kant’ın eleştirel felsefesinden hareketle ve doğa bilimlerini esas alarak felsefeye 
yapılan eleştirilerinden metafizik de payını almıştır. Felsefe ve metafiziğe bilimlerden 

74 A.g.e., s. 753-754.
75 A.g.e., s. 756-757.
76 A.g.e., s. 760.
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hareketle yapılan eleştiriler anlamsızdır. Felsefe ve metafiziğin birbirlerinden ayrı 
şeylermiş gibi kabul etmek hatalardan biridir. Aynı şeyin iki farklı adı olarak düşünül-
düğüne ilişkin çok sayıda veri vardır. Asıl sorun hem felsefe hem de metafizik bilim 
olamadıklarından dolayı eleştirilmektedirler. Felsefe metafizik de modern dönemde 
bilim olmak için yoğun çaba harcamıştır. Öncelikle felsefenin bilimleştirilmesi felsefe 
yapmanın ruhuna aykırıdır ve felsefe bilim olamaz. Felsefede yapılmak istenen şey, 
ilk ilkeleri esas alarak, ilkeler arası ilişkileri, varlık alanlarını, kategorileri, bilme sü-
reçlerini, yaşama şartlarını, değer sistemlerini, bilgi özelliklerini birbirleriyle ilişkili 
olarak bir bütün olarak açıklamaktır. Başka bir deyişle, evreni ve içerdiği varolanları, 
yetenekleri ve ürettikleriyle insanı bir düşünceler sistemi çerçevesinde açıklamak ve 
açıklama modelleri geliştirmek felsefenin yapısında içkin temel ilkedir. Felsefede içkin 
olan evrensellik kaygısının açıklama denemeleri olarak gerçekleştirilmeleri metafiziktir. 
Böyle bir amaca sahip olan bir düşünce tarzı bilim olamaz. Bilimler onun konuları 
olarak gelişmekle birlikte kendi özelliklerini kazandıktan sonra felsefeden ayrılmak-
tadırlar. Bilimlerde amaç, belli bir konu sınırları içinde değişmez ve güvenilir bilgilere 
ulaşmaktır. Hiçbir bilim kendi alanından yola çıkarak başka bilimlerin alanlarını ya 
da evreni bir bütün olarak açıklama çabasına girmez. Bunu yapan kişiler bilim insanı 
olmaktan çıkarlar ve felsefe yapma sürecine girerler. Bilim insanının felsefe yapması 
bilimin çalışma şartlarını değiştiremez. 

İnsan, aklın yapısında bulunan bir unsurla metafizik yapmaya eğilimlidir. Felsefe 
yapmanın içerikli hâli olarak metafizik, düşünce dünyasını içerikleriyle birlikte bir 
harita üzerinde sergileme çabasıdır. Eldeki bilgilerin genel bilgi haritalarında genel 
hatlarıyla işaretlenmesi aklın her zaman ihtiyaç duyduğu bir manzaradır. Bilgilerin, 
doğruluklarını, eksikliklerini, yanlışlıklarını, birbirleriyle ilişkilerini, temellendiril-
melerini, eleştirilerini, içeren harita yeni keşifler yapmak için coğrafyayı gözlemleme 
ve anlama imkânları sunmaktadır. Farklı tarzlarda yapılan yüzlerce harita düşünce 
dünyasını bütün yönleriyle incelemeyi sağlamakta ve yeni haritalar yapmak için temel 
hazırlamaktadırlar. Metafizik, düşüncelerin haritasını yapma sanatı olarak güncelliğini 
korumaktadır. 

2.5. Yöntem 

Felsefeyi açıklamak için yöntem, temel unsurlardan biri olarak öne çıkarılmalıdır. 
Felsefi düşünce tarzının gelişiminde öncelikli bir konuma sahip olan şüphe felsefi 
yöntem anlayışının ilk adımıdır. Bilgelikteki hakikatin verilmişliği ve bilgelerin de 
bu hakikatleri bildikleri düşüncesinin sarsılmasına başlıca nedenlerden biri, bilgelik 
temelli açıklamalardaki tutarsızlıklardır. Tutarsızlıkların ortaya çıkarılması hakikat 
olarak sunulan düşüncelerdeki şüpheyi artırmıştır. Felsefi düşüncenin oluşumundaki 
ikinci adım, şüphe içermeyecek bilgilerin nasıl elde edilmesi gerektiği olmuştur. 
Doğru ve güvenilir bilgiler elde etmek için yapılacak araştırmaları biçimlendiren ve 
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araştırmaların sonuçlarını ile sorunlar hakkında ikna edici açıklamalarda bulunmak 
için yöntemlere ihtiyaç olduğunun bilincine varılmıştır. Bilgilerin doğrulukları, güve-
nilirlikleri, ikna edicilikleri, hakikat olup olmadıkları yöntem üzerinden tartışıldığından 
yöntem, felsefenin iskeleti olarak düşünülmüştür. 

Sofistler, ortaya koydukları tavırlarla bilgelikle ilgili bütün kabulleri altüst etmişler 
ve felsefeyi oluşturan mekanizmayı çalıştırmışlardır. Sokrates, Platon ve Aristoteles’in 
Sofistik argümanları etkisizleştirme çabaları başlangıçta bilgeliği sağlamlaştırma kaygısı 
gütmekle birlikte sonuçta felsefi düşünce tarzını ortaya çıkarmıştır. Sofistler ile adları 
geçen düşünürler arasındaki tartışmalar ve düşünürlerin kendi aralarındaki tartışmaların 
iskeletini yöntem oluşturmaktadır. Dolayısıyla yöntem felsefenin açıklanmasında en 
önemli unsur olarak öne çıkmaktadır. 

Platon, düşüncelerini geliştirirken yöntemi çok sık tartışma konusu yapmıştır. Ör-
neğin, insan hakkındaki bilgilerin tartışmalı olduğunu belirttiği Kritias77 diyalogunda, 
insanların, az bilgileri oldukları konularda ileri sürülen düşünceleri olduğu gibi kabul 
ettiklerini fakat konuyla ilgili bilgili olduklarında konuşmak zorlaştığını belirtmektedir. 
Bilgili bir kişiye başka birinin kendi bilgi lerini kabul ettirmesi güçtür. İnsan hakkında 
konuşmanın zorluğunun bir nedeni de bu ko nuda genellikle kabul edilmiş ilkelerin 
olmayışı gösterilmiştir. İnsan konusunda zorluk, sorunları düzenleyip bilme sürecini 
işletecek yöntemin olmayışıdır. Platon’un tartışmalarda esas aldığı şey, ileri sürülen 
düşünceleri hem kendi başlarına hem de birbirleriyle ilişkilendirerek tutarsızlıklarını 
ortaya çıkarmaktır. Tutarsızlıkların tespiti, düşüncelerin çoğunlukla yetersiz ya da 
yanlış olduğu sonucuna götürmektedir. Tutarlılık yöntem ilkesi olarak sürekli kulla-
nılan bir unsur olmuştur. Hatırlama, diyalektik, toplama ve bölme gibi yöntemleri78 
Platon çeşitli temellendirmelerde kullanmıştır. Geliştirdiği düşünceler ile onun felsefe 
anlayışı bu yöntemler üzerinden şekillenmektedir. Platon’u felsefenin kurucularından 
biri yapan şey onun kavramlaştırma, akıl yürütme, sistemleştirme ve bütün bunları 
içeren yöntem kavrayışıdır. 

Aristoteles’te, felsefe yapmak için yöntemin ne kadar önemli olduğu onun yöntemle 
ilgili yazdığı kitaplardan kolaylıkla anlaşılmaktadır. O, araştırma alanının özellikleri, 
bilginin nasıl bir yolla elde edildiği ve akıl yürütmenin nasıl gerçekleştiği konuların-
da ayrıntılı çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar, bir yandan yöntemin ne olduğunu 
sergilerlerken diğer yandan onun yöntem anlayışını ortaya koymaktadır. Aristoteles, 
yöntemi bilim olarak kabul etmemiş, onun araştırmaya başlamadan önce öğrenilmesi 
gereken bir araç olduğunu belirtmiştir. Ancak bu araç olmadan araştırma yapılması 
ve doğru bilginin elde edilmesi mümkün değildir.79 Aristoteles, araştırma konusu ile 
araştırma yöntemi arasındaki ilişkiyi görmüş, temellendirmeyi, temellendirilecek bi-

77 Platon, Kritias, Çev. Erol Güney-Lütfi Ay, MEB, Yayınları, İstanbul, 1989, 107a-e.
78 Bıçak, a.g.e., s. 211.
79 Bıçak, a.g.e., s. 314.



34 Ayhan Bıçak

limin araştırılması,80 şeklinde değerlendirmiştir. Aristoteles’e göre, tek yöntem fikri, 
incelenecek nesneyle temasa dahi gelinmeden belirlenmiş bir yöntem fikri, tehlikeli 
bir soyutlamadır; çünkü nesneye ulaşacak yöntemi belirleyen nesnenin kendisi olmalı-
dır.81 Aristoteles, yöntemle bilgi ve bilimler arasındaki ilişkileri çok yerinde tespitlerle 
açıklamış, bilim sınıflamasını taşıyan temel unsurlardan biri olarak da yöntemi öne 
çıkarmıştır. Dolayısıyla, araştırmaya başlamadan önce araştırılacak konuya ilişkin 
yöntemi ve yöntem unsurlarını öğrenmek öncelikli iştir. 

Descartes da yöntemin çok önemli olduğunu belirtmekte ve her kişinin sahip olduğu 
bütün bilgilerden şüphe etmesi gerektiğinin altını çizmektedir. Ona göre bilimlerde 
sağlam bir temel kurmak için, insan hayatında bir defa eski düşüncelerini bırakmalı 
ve düşüncelerin dayandığı ilkeleri eleştiriden geçirmelidir.82 Düşünceler oluştururken, 
şüphe götürmez bir şeye rast gelinceye kadar, en ufak bir şüpheyi doğuran bütün şeyler 
reddedilmelidirler.83 Descartes, Sofistlerden itibaren felsefede varlığını sürdüren şüphe 
yöntemini felsefe yapmanın temel unsurlarından biri yapmıştır. Şüpheden kurtulmak 
için de araştırmalarda uygulanacak kuralları da belirlemiştir: 1. Doğruluğu apaçık 
bilinmeyen hiçbir şeyi doğru olarak kabul etmemek. Acele hüküm vermekten ve peşin 
hükümlere saplanmaktan dikkatle kaçınmak. Verilen hükümlerde ancak kendilerinden 
şüphe edilmeyecek derecede açık ve seçik olarak kavranılan şeyleri bulundurmak. 
2. İncelenecek sorunlardan her birini, mümkün olduğunca ve daha iyi çözümlemek 
için gerektiği kadar bölümlere ayırmak. 3. En basit ve bilinmesi en kolay şeylerden 
başlayarak, bir merdiveni basamaklarla çıkar gibi, aşamalı olarak en karmaşıkların 
bilgisine kadar yükselmek. Hatta tabiatları gereğince birbiri ardınca sıralanmayan şeyler 
arasında bile bir sıra bulunduğunu farz ederek düşünceleri bir sıraya göre yürütmek. 4. 
Hiçbir şeyi unutup ihmal etmediğinden emin olmak için her taraftan birçok sayışlar ve 
tekrarlar yapmak.84 Sıralanan bu basit ilkeler şüphe duyulmayacak özelliklerin ortaya 
çıkarılmasına yardım edecektir. Descartes’te şüphe ve şüpheden kurtulma tavrı felsefe 
yapmanın yöntemi olarak öne çıkmaktadır. Belirtilen yöntem kuralları doğru bilgilerin 
elde edilmesini sağladığından yöntemi felsefeyle örtüştürmektedir. 

Kant’a göre düşünceler dünyasındaki sıkıntılar ve yanlışlardan kurtulmak için 
aklın eleştirisi gereklidir. Akıl, bütün uğraşıları içinde en zor olanı, kendini bilme 
uğraşısını yeniden üstlenmeli ve kendi savlarında onu destekleyen, ama bütün temel-
siz savları –zorbalık ile değil, kendisinin kalıcı ve değişmez yasaları ile– geçersiz 

80 J. Ritter, “Aristoteles ve Sokrates’ten Öncekiler”, Çev. Hüseyin Batuhan, Felsefe Arkivi, C. III, S. 2, s. 
1-15, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1955, ss. 1-15, s. 4.

81 H. G. Gadamer,. “Tarih Bilinci Sorunu”, Çev. Taha Parla, Toplum Bilimlerinde Yorumcu Yaklaşım, 
Hürriyet Vakfı Yayınları, 1990, s. 85.

82 Descartes, İlk Felsefe Üzerine Metafizik Düşünceler, Çev. Mehmet Karasan, Milli Eğitim Basımevi, 
İstanbul, 1942, s. 95.

83 A.g.e., s. 106.
84 Descartes, Metot Üzerine Konuşmalar, Çev. Mehmet Karasan, MEBYayınları, İstanbul 1962, s. 23-24.
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kılabilen bir yargı kurulu oluşturmalıdır. İşte bu yargı kurulu, saf aklın eleştirisinden 
başka bir şey değildir.85 Eleştiriden kasıt, kitapların ve sistemlerin eleştirisi değil, her 
türlü deneyden bağımsız olan tüm bilgilerin, yani genellikle akıl yetisinin eleştirisidir. 
Bu eleştiri metafiziğin mümkün olup olmadığının araştırılması yanında, onun kaynak, 
kapsam ve sınırlarının yalnız ve yalnızca ilkelerden kalkarak belirlenmesi anlamını da 
taşır.86 Yukarıda da belirtildiği gibi, transendental felsefe, saf aklın eleştirisiyle elde 
edilen a priori olanaklı bilginin ortaya çıkarılması olarak görülmektedir.87 Kant’ın 
eleştiri yöntemi Descartes’in yöntem anlayışıyla neredeyse örtüşmektedir. Yöntemde 
asıl sorun doğru bilgiye ulaşmaktır. Doğru bilgiye ulaşmak için yapılması gereken en 
temel iş akıl yürütmelerin düzenlenmesidir. Kant’ın eleştiriyi öncelikle akla yöneltmesi 
yöntemin aklın çalışma tarzına bağlılığının bir başka şekilde söylenmesidir. 

Felsefenin kurucuları olan Platon ile Aristoteles felsefe ile yöntem arasındaki 
ilişkiyi çok açık bir şekilde gösterdikleri gibi her biri farklı yöntemler geliştirmeyi de 
ihmal etmemişlerdir. Sonraki süreçte, Bacon, Descartes, Spinoza, Hume, Kant, Hegel, 
Marx, Husserl, Popper gibi de çok sayıda filozof yöntemle felsefe arasındaki iç içeliğe 
vurgu yapmışlar ve kendilerine göre yöntemin gelişmesine katkı sağlamışlardır. Fel-
sefe tarihinin başından beri belirtilen, hatırlama, diyalektik, analitik, retorik, mantık, 
geometrik, şüphe, apaçıklık, eleştiri, fenomenoloji, yanlışlama, bilimsellik gibi çok 
sayıda yöntem düşünür tarafından geliştirilip kullanılmışlardır. Düşünce üretiminin 
her aşamasında farklı seviyelerde etkili olan yöntem unsurları yöntemin içeriğini 
belirlemektedirler. Gözlem, karşılaştırma, şüphe, soru sormak, araştırma, eleştiri, 
tanımlama, kavramlaştırma, sınıflama, ilkeleştirme, sistemleştirme, tutarlılık, deney 
gibi kavramlar yöntem unsurları olarak kabul edilirler.88 Yöntem unsurlarının her biri, 
konuya ilişkin bilginin derlenmesi, sorgulanması, doğruluklarının çeşitli yöntemlerle 
test edilmesi, kavramlaştırmaların yapılması, tanımların yapılması, ilkelerinin belirlen-
mesi, karşılaştırmaların yapılması, konuya ilişkin farklı görüşlerin eleştirilmesi, elde 
edilen sonuçların tutarlı bir şekilde ifade edilmesi, konuyla ilgili olan diğer konularla 
ilişkilerin kurulması, araştırmadan çıkan bütün bilginin sistemleştirilmesi felsefi temel-
lendirmedir ya da felsefe yapmaktır. Yöntem unsurlarını gerektiği gibi kullanan herkes 
yani felsefe öğretiminden geçmemiş olanlar da, felsefi düşünceler üretebilmektedir. 

Yöntem unsurlarının kullanım tarzı felsefeyi diğer düşünce tarzlarından ayıran 
unsurlar arasındadır. Eldeki bilgilerin tümü ve doğru olduklarına inanılanlar bile, ya 
eksik, ya hatalı ya da yanlış olduğunun kabulünden hareketle her şeyden şüphe etmek 
felsefenin ayrıcalıklarından biridir. Şüphe, anlayışı toplumda ya da medeniyette doğru 
olduğu sanılan bütün dogmaların eleştiri yoluyla sorgulanmasını gerektirmektedir. Her 
şeyden şüphe etmek ve onları sorgulamak, karayı bırakıp su üzerine bina yapmak gibidir. 

85 Kant, “Salt Aklın Eleştirisi’ne Önsöz”, s. 215.
86 A.y.
87 Kant, Arı Usun Eleştirisi, s. 751.
88 Bıçak, a.g.e., s. 368.
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Deniz üzerinde sağlam bir bina yapılabilirse o bina karada da ayakta kalabilir. Şu bir 
gerçek ki kara şartlarında yapılan hiçbir bina denizde ayakta kalamaz. Diğer düşünce 
tarzlarının hepsi ileri sürdükleri düşünceler ya da teoriler anlamında binalarını karada 
yaparken sadece felsefe kendi düşünce sistemlerini temellendirmek anlamında deniz 
üzerinde bina yapmak durumunda kalır. Şüphe, felsefeyle gerçek anlamıyla uğraşanları, 
kara şartlarından deniz şartlarına götürmektedir. Deniz üzerine bina yapabilmek için, 
mimar, temellendirilmek istenen düşünceler anlamında proje, bina yapımında kulla-
nılacak malzeme çok iyi olmalıdırlar. Proje ve malzeme mimara bağlı olup mimarın 
iyiliği de felsefi bilinç seviyesine göre değişmektedir. 

Şüphe ve eleştiri düşünce üretimindeki her türlü bilginin güvenilmez olduğunu 
sergilerken aynı zamanda eleştiri güvenilir bilgilere ulaşmak için kullanılacak her 
türlü malzemeyi güvenilir kılmak için çalışmaktadır. Eleştiriden geçirilerek tanımla-
nan kavramlar ile ilkeler binanın temellerini oluştururlar. Su dibine atılan temellerin 
üzerine yapılacak binayı taşıyacak sağlamlıkta olması şarttır. Temelin üzerine çıkılacak 
katlarla temel arasında, katlardaki daireler ile odalar arasında, binanın dış özellikleriyle 
iç özellikleri arasında ve çatıyla temel arasındaki ilişkiler, binanın ayakta kalması, 
büyüdükçe yıkılmaması, uzun süreli dayanması için çok güçlü olmalıdırlar. Binayı 
oluşturan ve onu sağlamlaştıran ilişkiler ağına tutarlılık denmektedir. Düşünce binaları, 
kuruluş ilkelerine bağlı kalarak konuların birbirleriyle ilişkileri ve konuların fazlalığı 
nedenleriyle giderek büyümekte ve düşünce sistemlerine dönüşmektedirler. Düşünce 
sistemleri metafizik şeklinde gerçekleşmekte ve içerik açısından değer sistemlerinin 
tümünü kapsayan bir harita hâlinde meydana gelmektedirler. Sağlam düşünce sistemleri 
üzerine kuruldukları denizi karalaştırarak kıtayla birleştirmektedirler. Deniz üzerine 
bina yapma süreci, felsefi temellendirmelerin yöntemle ilişkilerini sergilemektedir. 

*
Felsefenin kavranılışına ilişkin yukarıda yapılan açıklamalardan anlaşıldığı gibi, 

bilgelik, bilgi, bilim, metafizik, yöntem ve amaçlar, felsefenin kuruluşunu sağlayan ve 
onun bir düşünce tarzı olarak geliştiren unsurlardır. Bu unsurların birbirleriyle ilişkileri 
felsefeyi ortaya çıkarmıştır. Felsefeyi oluşturan bu unsurların her biri tarihsel süreçte 
değişmiş ve 20. yüzyılda felsefeyle yollarını ayırma noktasına gelmişlerdir. Felsefe, 
dayandıkları ilkelerin farklılığı nedeniyle daha baştan bilgelikle yollarını ayırmıştır. 
Bilimlerin bağımsızlaşmaları da felsefenin bunalıma girmesine neden olmuştur. Düşünce 
dünyasının merkezinde olan felsefe bilimlerin yörüngesine girecek kadar zayıflamıştır. 
Modern dönem felsefenin iskeletini oluşturan, bilme süreci, bilginin doğruluğu ve 
bilgi sınıfları bölümlerinden oluşan bilgi anlayışı köklü bir şekilde yeniden biçimlen-
dirilmeye ihtiyaç duymaktadır. Bilme sürecinin nasıl işlediğine ilişkin araştırmaların 
biyoloji ve tıp bilimleri ile dalları tarafından yapılmakta bu konuda felsefeye kenara 
itmektedirler. Hakikat türünden bilginin olamayacağının bilimler tarafından güvenilir 
bir şekilde temellendirilmesiyle doğruluk sorunu, uygunluk ile yanlışlama üzerinden 
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açıklanmaktadır. Bilgi değerlerindeki belirsizlikler nedeniyle bilgilerin sınıflaması 
da ciddi zorluklarla karşı karşıyadır. Bilgi alanıyla ilgili gelişmeler neredeyse bilgi 
sorunun felsefenin alanından çıkarmış durumdadırlar. Bilimlerin ayrılmaları ve bilgi 
anlayışının temel belirlenimlerinin bilimlerin alanına geçmesi felsefenin giderek za-
yıflamasına neden olmuştur. 

Felsefenin oluşup gelişmesinde etkili olan diğer üç unsur metafizik, yöntem ile 
amaçlar felsefenin kavranışında ve felsefe yapmada belirleyici olmaya devam etmekte-
dirler. Amaçlara ulaşmak için kendilik bilincini geliştirmek, yöntem unsurlarının felsefi 
bilinçle kullanmak, belli bir alanın ilkelerine dayanılarak üretilen düşünceleri farklı 
alanları da içerecek şekilde geliştirmek, bütünlüklü açıklamalar yapmak anlamındaki 
metafizikle felsefe sorunları temellendirme potansiyelini kurumaktadır. 

3. Felsefenin Amaçları 
 
Felsefeyi daha iyi kavramak için felsefenin hangi amaçlar doğrultusunda geliş-

tirildiğinin de üzerinde durulmalıdır. Felsefenin ortaya çıkma şartlarının başında yer 
alan bilginin güvenilirliği sorunu felsefenin çözmeye çalıştığı esas amaç gibi gözük-
mektedir. Bu amaçla ilk ilkelere varmak, kavramlaştırmak, yöntemler geliştirmek, 
evrensel sonuçlara varmak felsefenin genel amaçlarını belirlemektedir. Bilgeliğin kurup 
geliştirdiği evren tasavvurunu değişmez bir hâle getirmek, kesin ve değişmez olduğu 
kabul edilen hakikate ulaşmak, hakikati ulaşmak için varlık tabakalarını incelemek, 
varlık tabaklarının her birine ilişkin yöntemler geliştirmek, elde edilen sonuçları ev-
rensellik üzerinden değerlendirmek felsefenin yapısal amacı olarak öne çıkmaktadır. 
Yapısal amaç, kişisel ve toplumsal amaçları da içermektedir. Düşünürlerin felsefe 
yapmalarında etkili olan kişisel amaçlar da göz önüne alınmalıdır. Diğer yandan top-
lumsal sorunlarla doğrudan ya da dolaylı ilişkileri olan felsefe denemeleri felsefenin 
toplumsal amaçlarla da ilişkisini olduğunu göstermektedirler. Felsefenin amaçlarına 
ilişkin bazı düşünürlerin görüşleri aşağıda verilerek konu değerlendirilmektedir. 

 Kişisel Amaçlar: Düşünce süreçlerinde kişisel kaygılar birinci dereceden rol 
oynamaktadır. Dolayısıyla bir kişi olarak filozof felsefenin amaçlarını belirtirken 
kendi kaygılarından hareket etmektedir. Kişiyi araştırmaya sevk eden nedenler, onun 
aşamalı olarak bilgilenmesini, karşılaştırmalar yapmasını eleştirmesini, kurgular yap-
masını sağlamaktadır. Araştırma süreci alana ilişkin bilinçlenmedir. Diğer araştırma 
alanlarında olduğu gibi felsefe alanında çalışan araştırmacılar da kendi sorularından 
hareket ettiklerinden kendi amaçlarını ortaya koyarak felsefe yapmaktadırlar. Felsefe, 
felsefe yapan kişinin bilincinin derinleşmesine, ufkunun genişlemesine, muhakeme 
gücünün keskinleşmesine neden olmaktadır. Sıralan bu unsular her felsefeci için bir 
amaç olarak öne çıkmaktadır. 

Platon’a göre gerçek felsefe, ruhu karanlıktan aydınlığa çevirme, yani gerçek 
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varlığa yükseltme işidir.89 Bu anlayışta, yine hakikate yönelmek ve onun peşinden git-
mek, felsefenin özelliği olarak öne çıkarılmıştır. Ruhun karanlıktan aydınlığa ulaşması 
mağaradan çıkmaktır. Felsefedeki amaçlara ulaşabilmek için amaçlara uygun felsefe 
yapacak filozoflar gereklidir. Filozof olabilmenin temel şartları arasında bilinçlenerek 
evrensel bütünlüğü kavramak ve onda içkin olan temel konular hakkında düşünceler 
geliştirmek esastır. Aristoteles’e göre felsefeye susayan biri eldekilerle yetinmeyip 
ve alçak gönüllülüğü bırakarak daha fazla bilmek için çaba harcamalıdır.90 Bu da 
mağaradan çıkılması gerekliliğinin bir şekilde ifade edilmesidir.

Descartes’ın geçici ahlâk ilkeleri olarak verdiği kurallar kişisel amaçlarla felsefe 
arasındaki ilişkiyi sergilemektedirler. Descartes, dinine sadık kalacağına, kanun ile 
adetlere itaat edeceğine, en aklı kişilerin yolunu takip edeceğine, işlerimde kararlı 
ve sebat sahibi olacağına, kabullerine bağlı kalacağına, talihten ziyade kendimi ye-
neceğine, dünyanın düzeninden çok kendi arzularımı değiştireceğine; düşüncelerden 
başka hiçbir şeyin tamamıyla kişinin elinde olmadığına, dışarıda olan şeylerin insanın 
elinde olmadığına, insanların bu hayatta yaptıkları türlü işleri içlerinden en iyisini 
seçebilmek için gözden geçirdiğine, kimsenin karışmak istemediğine karar verdiğini 
bildirmektedir. Bütün hayatını yaptığı işe adayarak, benimsediği yöntemi takip ederek, 
gücünün yettiği kadarıyla hakikatin bilgisinde ilerlemeyi amaçlamıştır. Bu amaç doğ-
rultusunda çalışmaktan daha iyi bir iş yapamayacağına da inanmıştır.91 Descartes’in 
yaptığı açıklamalar felsefe ile kişi arasındaki ilişkileri belirginleşmektedir. Kant’ın 
belirttiğine göre, “felsefe lamba elde daima hanımının önünde mi gider, yoksa eteği-
nin ucunu mu taşır?” sorulması gerekli asıl soruya kimse yanaşmamaktadır.92 Kant 
felsefenin aydınlatıcı bir kaynak olarak öncülük yapması gerektiği düşüncesindedir. 

Jaspers felsefeyi kendini gerçekleştirme olarak tanımlar. Ona göre felsefe bir 
insanda yaşama düşüncesinin olgunlaşma sıdır. Derin düşünceye dayalı bir görüş ya da 
eylem hakkında konuşmadır. Bu kişisel bilgilerden yola çıkarak ilk önce evrende neyin 
felsefe olarak insanın karşısına çıktığı daha kolay kavranabilmektedir.93 Yaşama değer-
lerinin sorgulanması ve söz konusu değerlerin kişinin kendi kimliğini oluşturmasında 
felsefe çalışmalarının etkili bir yeri olduğu kabul edilmektedir. Heimsoeth, felsefenin 
insan hayatında iki açıdan kendisine özgü yere sahip olduğu düşüncesindedir. Bir 
yandan felsefe, herkesi, hiç olmazsa, düşünce yoluyla varlığın derinliklerine inmeye 
çalışan, bilinçli, bilgili ve uyanık bir hayata erişmek isteyenlerin ilgisini çekmekte-
dir. Öte yandan felsefe, asla herkesin işi değildir. Ancak dünya görüşü, hayat görüşü 
herkesin işi olabilir; bu da varlığın öz ve anlamı hakkındaki dinsel, mitolojik, siyasal, 

89 Platon, Devlet, 521c.
90 Aristoteles, Gökyüzü Üzerine, Çev. Saffet Babür, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 1997, 291b25-28.
91 Descartes, Metot Üzerine Konuşmalar, s. 29-34.
92 Kant, Ebedi Barış Üzerine Felsefi Bir Deneme, Çev. Yavuz Abadan-Seha L. Meray, Ankara Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara, 1960, s. 37.
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sosyal tasavvurlar şeklinde ortaya çıkar. Felsefe, dünya görüşüyle aynı değildir, hatta 
ona kaynak bile olamaz.94 Felsefe, dünya karşısında alınan belli bir tavrın, derinleşen 
bir varlık bilincinin kavramlara ve düşüncelere bürünen, düşünsel ilişkilerinin bir 
ifadesidir. Felsefe algılanan, somut ve apaçık görünen şeyleri temellendirmeye onları 
açıklamaya çalışır.95 

Nermi Uygur’a göre felsefede, aydınlık düşünme, eleştirel kafa, hoşgörülü anlayış 
gibi her zaman amaçlaması gereken özellikler vardır.96 Sıralanan bu unsurlar felse-
fecilerde oluşan ve olması gereken felsefi tutumu yansıtmaktadır. Uygur felsefenin, 
konularının olup olmadığının, konuların nasıl işlendiğini, felsefenin sınırlarının ne 
olduğunu, felsefi bilginin doğruluk ölçeğinin ne olduğu, öğretene ve öğrenene yükle-
diği görevler bakımından değerlendirilmesi gerektiğini bildirmektedir. Bu ve benzeri 
sorunlar sonuçlarıyla birlikte felsefe bilin ci’ni meydana getirmektedirler.97 Felsefi bilinç 
felsefi tutumun en üst seviyesidir. Uygur açısından felsefe, kişisel, tarihsel, toplumsal 
koşullanmaların bin  bir etkisinden ötürü, durmuş oturmuş, yerleşmiş değişmez, hep 
aynı kalan, iyice belirgin bir yörünge tutturup giden bir uğ raş değildir. Felsefenin böyle 
bir özelliği olduğunu sanmak ya da felsefeyi ille böyle yapmaya çalışmak, felsefeye 
hiçbir şey kazan dırmaz. Buna ters yönde savaşan, kim olursa olsun, hangi yetkeler, 
hangi ülkeler adına savaşırsa savaşsın, felsefeyi en geller, yıpratır ve çarpıtır.98 Felsefi 
bilinci derinleşen kişilerin felsefeyi Uygur’un tasvirlerine yakın anlamda kullanma 
ihtimali yüksektir. Felsefe denilen şeyin sorgulanması ve felsefi yöntem felsefede katı 
görüşlere yer olmadığını sergilemektedir. 

Kişisel meraklar ile merakları tetikleyen felsefi ve toplumsal sorunlara yaklaşımlar 
felsefe yapmanın kişisel temellerini oluşturmaktadır. Kişisel amaçlar, felsefenin çeşitli 
sorunlarını hakkında yeni açıklama denemelerinde kendilerini göstermektedirler. Fel-
sefenin çeşitli sorunları hakkında yeni açıklama denemelerinde bulunmak için alanına 
ilişkin donanıma sahip olmak önceliklidir. Felsefi bilinç ve kişinin kendine sorduğu 
soruların sorumluluklarını üstlenmesi kişisel amacı sergilediği gibi felsefe yapmayı 
da mümkün hâle getirmektedir. 

Yapısal Amaçlar: Araştırma alanlarının her biri varoluş nedenlerinden dolayı 
kendi amaçlarına sahiptirler ve bu tür amaçlara yapısal denmektedir. Felsefe hak-
kındaki tanımlayıcı açıklamaların gösterdiği gibi, felsefenin yapısal amacı, ilkelere 
dayalı, doğru, güvenilir, evrensel, kesin bilgilere ulaşmak; evrensel düzeni kavramak; 
insanın, yetilerini, dünyadaki varoluş şartlarını, evrendeki konumunu bütünlüklü bir 
tarzda açıklamak, yargı analizleri yapmak gibi çeşitli unsurlardan oluşmaktadır. Fel-
sefe disiplinleri bağlamlarında ortaya konulan düşünceler, felsefe sorularına verilen 

94 Heimsoeth, a.g.e., s. 12.
95 A.g.e., s. 127.
96 N. Uygur, 100 Soruda Türk Felsefesinin Boyutları, Gerçek Yayınları, İstanbul, 1974, s. 112.
97 A.g.e., s. 127.
98 A.y.
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cevaplar, çeşitli sorunlar hakkında yapılan temellendirmeler, çeşitli felsefe yapma 
tarzları felsefenin yapısal amaçları altında toplanmaktadır. Çeşitli filozoflar felsefenin 
yapısal amaçlarını farklı açılardan dile getirmişlerdir. 

Aristoteles felsefenin yapısal amacını bilgi üzerinden kurmaktadır. Ona göre en 
üstün bilgi bir şeyin hangi amaçla yapıldığını içeren bilgidir. Bir şeyin yapılma amacı 
o şeyin iyiliğini kapsamakta ve genel olarak doğanın bütününde en yüksek iyi olan 
olarak kabul edilmektedir. Amaç olan en yüksek iyinin ilk ilkelerini ve nedenlerini 
araştıran da felsefedir.99 Felsefe, en yüksek iyi ve ilk ilkeleri araştırarak kendi yapısal 
amaçlarına uygun bir süreç izlemektedir. 

Kant da felsefenin amacının bilgi temelli olduğu düşüncesindedir. Ona göre, 
dogmatik bilgi tutkusu, aklın doğasının belirlenişindeki amaç olamaz. Felsefenin 
ödevi, yanlış yorumlara dayanan her türlü aldatıcı görüntüyü ortadan kaldırmaktır100 
Yani güvenilir sağlam bilgilere ulaşmak ve bu bilgilerle evreni açıklamak felsefenin 
amacı olarak öne çıkmaktadır. Hegel’e göre felsefe, düşünmenin formlarıyla ilgili 
kendilik-bilinci ya da düşünmenin düşünülmesidir.101 Hegel, akıl temelinde varlık 
kazanan varolanı kavramanın felsefenin görevi olarak görmekte ve felsefenin de 
kendi zamanını düşüncede özetlediğini düşünmektedir.102 Bu özellikleriyle felsefe 
yapısal amacına uygun bir tavır içindedir. Zamanın ruhunu kavramak felsefenin temel 
görevleri arasındadır. “Yarım felsefe insanı Tanrı’dan uzaklaştırır; hakiki felsefe ise 
Tanrı’ya götürür,103 sözü de Hegel’in felsefeye ne türden görevler yüklediğini göster-
mesi açısından önemlidir. Hegel’e göre, dünyanın nasıl olması gerektiğini öğretmek 
konusunda felsefe daima geç kalmaktadır. Dünyanın düşüncesi olarak felsefe, ancak 
realite oluşum sürecini işleyip bitirmiş olduğu zaman ortaya çıkar. Kavramın öğretti-
ğini, tarih aynı zorunlulukla gösterir: Ancak varlıkların olgunluk çağındadır ki ideal, 
reel’in karşısında boy gösterir ve aynı dünyayı cevheri içinde kavradıktan sonra, onu 
bir fikirler âlemi şeklinde yeniden inşa eder. Felsefenin soluk rengi solgun zemine 
vurduğu zaman, hayatın bir tezahürü ihtiyarlık günlerini tamamlar. Felsefenin soluk 
rengiyle o gençleştirilemez, sadece bilinebilir. Minerva’nın baykuşu, ancak gün batarken 
uçmaya başlar.104 Bu görüş, felsefenin görevini olanın kavranması ve yorumlanmasıyla 
sınırlamaktadır. Başka bir deyişle Hegel’e göre felsefe dünyayı değiştirememektedir. 

Husserl’e göre bütün bilimlerin en yükseği ve en kesini olmayı amaçlayan felsefe, 
insanlığın saf ve mutlak bilgiye ilişkin vazgeçemediği iddiasını (saf ve mutlak değer-
ler ile istemeyi) temsil eden felsefe kendine gerçek bilim şeklini veremedi. Görevi, 
insanlığın ebedi işini öğretmek olan bu öğretmen, nesnel geçerli tarzda öğretmeyi 

99 Aristoteles, Metafizik I (A-Z), 982b1-10.
100 Kant, Salt Aklın Eleştirisi’ne Önsöz, s. 216.
101 Hegel, Tarihte Akıl, s. 173.
102 Hegel, Hukuk Felsefesinin Prensipleri, s. 30.
103 Hegel, a.g.e., s. 31.
104 A.y.
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başaramadı.105 Başka bir deyişle amacına ulaşamadı. Öte yandan, her büyük felsefe, 
sadece tarihsel bir olgu olarak kalmaz, o aynı zamanda insanlığın manevi hayatının 
gelişmesinde çok büyük ve çok özel teleolojik bir işleve sahiptir. Felsefe, çağının hayat 
deneyimi, kültürel yetişkinliği ve bilgeliğinin en yüksek noktasını göstermektedir.106 
Böylelikle çağını kucaklayan ve çağın erdemlerini temsil eden felsefe kendiliğinden, 
varoluşundan dolayı hizmet sunmaktadır. 

Felsefenin yapısal amacı olan felsefe yapmak, kişinin kendine sorduğu sorunun 
sorumluluğunu yüklenerek cevaplamasıdır. Sorunun cevabı, felsefe tarihinden derlen-
diğinde ya da bir düşünürün görüşleri özetlendiğinde verilmiş sayılmamaktadır. Her 
kişi, kendine sorduğu soruyu, felsefi bilinçle, konuyla ilişkin geçmiş veriler tartışılarak, 
yöntem unsurlarını kullanarak kendine göre cevaplaması gerekmektedir. Başka bir 
deyişle felsefe yapmak, felsefenin yapısal amacına uygun hareket etmektir. 

Toplumsal Amaçlar: Felsefenin yapısal amaçları içinde bulunan doğru ve güvenilir 
bilgilere ulaşmak ve bu bilgilere göre toplumun yapısını yeniden kurarak insanların 
daha iyi bir şekilde yaşamalarını sağlamak felsefenin amaçları arasındadır. Felsefenin 
temel sorunları arasında olan ahlâk, devlet, siyaset, toplum gibi konulara ilişkin tar-
tışmalar ve temellendirmeler toplumun daha iyi yaşaması için modeller geliştirmeden 
oluşmaktadırlar. Ayrıca felsefe toplumun her tür sorununun çözülmesinde teorik alt 
yapı oluşturduğundan diğer sorunların çözümüne de büyük katkılar sağlamaktadır. 

Felsefe nasıl anlaşılmalı ve kullanmalı ki devlet çökmesin?107 sorusuyla Platon, 
felsefenin amaçlarından birinin devletin sürekliliğini sağlamak olduğu düşüncesini 
ortaya koymaktadır. Önerdiği çözüm, özellikle asker, yönetici ve filozof olacaklara 
uygulanacak felsefe temelli eğitim-öğretim sistemidir. Felsefi bir temele oturtulan eğitim 
ve öğretim sisteminden geçen liyakatli kişilerin yöneteceği devlette sorunlar, devlet 
hakkaniyet ve bilgi temelli yeniden biçimleneceğinden, en alt seviye indirileceklerdir. 
Aynı eğitim-öğretim sisteminden geçenler, ileri yaşlarda sadece felsefeyle uğraştıkla-
rında mutlu olacakları gibi filozofluk payesi de alacaklardır.108 Filozofların ve felsefe 
temelli eğitimden geçenlerin yöneteceği devlette, sorunlar azalacak ve sorunların çözüm 
yolları kolaylıkla bulanacak, halk daha iyi bir hayat sürdürecek ve devlet daha uzun 
yaşayacaktır. Platon, felsefenin toplumsal sorunları en aza indirecek yeni bir devlet 
yapılandırılması ve yeni bir yönetici tipi geliştirmekte yardımcı olacağı düşüncesindedir. 

Descartes da toplumsal etkileri üzerinden felsefenin amaçlarını açıklamaktadır. 
Ona göre felsefe, vahşileri ve barbarları diğer insanlardan ayırmakta ve derin felsefi 
kavrayışa sahip kişiler aracılığıyla toplumları medenileştirmektedir. Dolayısıyla bir 

105 E. Husserl, Kesin Bir Bilim Olarak Felsefe, Çev. Abdullah Kaygı, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 
Ankara, 2007, s. 8.

106 Husserl, Kesin Bir Bilim Olarak Felsefe, 1995, s. 69. 
107 Platon, Devlet, 497d.
108 A.g.e., 498bc.
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devlette olabilecek en büyük nimet orada gerçek filozofların bulunmasıdır. Felsefenin 
faydaları nedeniyle, felsefeyle uğraşan kişilerin iyi yetişmeleri için birlikte yaşamaları 
tavsiye edilmektedir. Felsefe, başkalarının düşüncelerinin peşinden gitmektense insanın 
kendi bilincine göre yaşamasının daha hayırlı olduğunu öğretmektedir. Descartes’a göre 
felsefesiz yaşamak, açmaya çalışmadan gözü kapalı yaşamaktır. Ahlâkı düzenlemek 
ve bu dünyada hayatı yönetmek için felsefe öğrenmek, yürümek için gözlerin açık 
olmasından daha çok gereklidir.109 Descartes, felsefenin, toplumu medenileştirdiğini, 
filozofların olduğu devletin iyileştiğini, kendilik bilincini geliştirdiğini, gözü kapalı 
yaşamaktansa gerçekliğe kavuşturduğunu bildirmektedir. 

Hume, filozofun toplum üzerindeki etkisinden hareketle felsefenin kazandırdığı 
nitelikleri belirtmiştir. Ona göre, filozof gündelik işlerden uzak yaşasa da birçok kişi 
tarafından titizlikle işlenirse felsefenin dehası zamanla bütün topluma yayılır; böylelikle 
her sanat ve uğraşıya kendininkine benzer bir dakiklik kazandırır. Siyasetçi, güçleri 
ayırıp dengelemekte daha ileri görüşlü ve ince; hukukçu, akıl yürütmelerinde daha 
yöntemli ve daha ayrıntılı ilkelere sahip; general, disiplininde daha düzenli, planla-
rında ve harekatında daha temkinli olur. Modern hükümetlerin eskilerine göre dengeli 
oluşlarıyla modern felsefenin dakikliği benzer evrelerle gelişmiştir ve büyük ihtimalle 
gelişme paralelliği devam edecektir. Felsefe çalışmaları masum merakın tatmininden 
öte bir yarar sağlamamış olsalar bile, onları insanlığa bahşedilmiş birkaç tehlikesiz 
ve zararsız zevke ulaştıran yollardan biridir. Dolayısıyla onlar küçümsenmemelidir.110 
Hume, farklı alanlarda felsefenin yarattığı etkiyi sıralayarak, felsefenin görevlerini 
belirtmiştir Öne çıkardığı unsurlar, dakiklik, ileri görüşlülük, incelik, yöntem, ayrıntılı 
ilkeler, düzenlilik, temkinlilik gibi unsurları felsefe yapmanın şartları arasında görmek-
tedir. Bunların diğer alanlarda da görülmesinin toplumu iyileştireceği görüşündedir. 
Kusurların ortaya çıkarılması da111 felsefenin görevleri arasında sayılmaktadır. Her türlü 
felsefe, insanın hayatında sürekli olarak varolan körlüğü ve zayıflığı görmeği sağla-
maktadır.112 Felsefenin sorunları görücü ve onları çözümleyici tavrı öne çıkarılmıştır. 

Felsefenin toplumsal sorunlarıyla ilgilenmesi günümüz şartlarında çok daha önemli 
bir hale gelmiştir. Modern dönemle birlikle dönüşerek büyüyen, küresel sürecin bütün 
yapısı felsefi bir temelde gerçekleştiği kabul edilirse, günümüzde insanlığın yaşadığı 
en temel ve en ağır sorunların temellendirilmeleri ve onlar hakkında çözüm deneme-
lerinde bulunmak felsefenin toplumsal amaçlarının başında gelmektedir. Felsefeyle 
ilgili yapılan açıklamalar kavram analizleri, ilkeleri keşfetmek ve onlardan kurallar 
türetmek, bütün konularla ilgili bilgileri eleştirel bir şekilde değerlendirmek de felsefenin 
amaçları arasındadır. Felsefe, din, bilim, siyaset, tarih, estetik, ahlâk, kültür gibi çok 

109 Descartes, Felsefenin İlkeleri, s. 6-7.
110 D. Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, Çev. Oruç Aruoba, Hacettepe Üniversitesi 
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sayıda alanda üretilen bilgilerin eleştirilip teorileştirilmesinde de önemli sorumluluklar 
yüklenmektedir. Felsefe, felsefi bilinç nedeniyle Minerva’nın Baykuşu gibi akşamın 
alaca karanlığında değil, gecenin karanlığında gelecek günün tasavvurlarını kurmak 
amacında olmalıdır. Dolayısıyla sabahın erken saatlerinden itibaren yükseklerde uçarak 
theoria yapan kartalın felsefenin sembolü olması daha doğrudur. 

Felsefeye kimliğini kazandıran önemli özelliklerden biri de hakikati keşfetme ama-
cıdır.113 Eğer felsefe umut ettiği gibi amaç olarak koyduğu hakikate kavuşmuş olsaydı 
kendi sonunu da getirmiş olacaktı. Hakikat keşfedilmiş olsaydı felsefe yapmaya ihtiyaç 
kalmayacaktı çünkü her şey hakikate göre doğru bir şekilde düzenlenecek ve insanlar 
arasında hiçbir sorun kalmayacağından değişikli de olmayacaktı. Felsefenin yerini 
yeni inanç biçimleri almış olacaktı. İnsanlığın şimdiki bilgi birikimi, evren hakkındaki 
bilgiler ve insanın sahip olduğu yetiler yakın bir gelecekte de hakikate ulaşılamayacağı 
izlenimi vermektedir. Dolayısıyla felsefe yapma süreçleri devam edeceklerdir. 

Felsefenin amaçları, meraklarıyla, sorularıyla, bilgi birikimiyle kendine sunulan 
bilgelerin yetersizliğini kavrayan kişilerin daha güvenilir bilgiler elde etmek kaygısıyla 
araştırmaya koyulmalarıyla başlamaktadır. Araştırmalar felsefenin nasıl bir yapıya 
sahip olduğunu ve hangi ilkeler üzerinde geliştiğini sergiledikçe yapısal amaçları 
ortaya koymaktadırlar. Yapısal amaçlar toplumsal amaçlarla örtüştürülerek felsefenin 
bütünlüklü bir şekilde kavranılmasına yardımcı olmaktadırlar. Çoğunlukla görüldüğü 
gibi kişisel kaygılar toplumsal sorunlar üzerinde yoğunlaştıklarından geliştirilen dü-
şünceler toplumsal sorunların çözümüne ya da insanlığın daha iyi nasıl yaşayacağına 
ilişkin modeller üretme denemelerinde ortaya çıkmaktadırlar. Bir bakıma amaçlar 
felsefi temellendirmelerde birleşmektedirler. 

4. Felsefe Yapmak 

Felsefeyi kavramanın üçüncü ayağını felsefe yapmak oluşturmaktadır. Felsefi yapıyı 
işleten temel ilke kişinin kendine sorduğu soruların cevaplandırılması anlamında felsefe 
yapmaktır. Felsefe yapmak, felsefeyi oluşturan bütün unsurları hareket geçirmekte ve 
onları kullanmayı gerektirmektedir. Soru sormak, her zaman meraktan, bilgilerdeki 
eksiklikten ya da düşünce hatalarından kaynaklanan şüpheyle başlamaktadır. Soru hem 
zihinsel mekanizmayı hem de felsefi mekanizmayı harekete geçirmekte ve araştırma 
sürecini başlatmaktadır. Araştırmalar süreçleri temeline oturan felsefe yapmak, sorunun 
sorumluluğunu yüklenmek ve gerekliliklerini yerine getirmektir. Soru, merak, şüphe 
kişiye özel olduğundan her tür düşünce üretiminde olduğu gibi felsefede de kişiler öne 
çıkar. Felsefi soruların sorumluluklarını üstlenip onları felsefi gerekliliklere uygun 
cevaplayanlar, yöntem unsurlarına uygun felsefe yaptıklarından filozof olmaktadırlar.

113 Aristoteles, Metafizik I (A-Z), 993b20.
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Felsefi düşünceler üretirken ya da felsefe yaparken, araştırmacı, felsefeci, akade-
misyen ya da düşünür, öğrencilik yıllarından itibaren gelişen, felsefenin ne olduğuna 
ilişkin tanımlayıcı açıklamaları içeren felsefe tasavvuru etkili olmaktadır. Felsefeye 
ilişkin tasavvur felsefeden beklentileri, felsefenin içeriğini ve çerçevesini belirgin-
leşmektedir. Felsefe tasavvurunu biçimlendiren felsefi bilinç felsefi donanım ve kul-
lanımıyla ilişkilidir. Felsefi tasavvur ve felsefi bilincin işleyişleri felsefi düşüncelerin 
meydana gelmesini sağlamaktadır. Felsefeyi kavramanın üçüncü ayağı felsefe yaparak 
gerçekleşmektedir. 

 Tanımlayıcı Açıklamalar: Felsefenin ne olduğuna ilişkin tanımlamalarda, genel-
likle, felsefenin belli ölçülerde sınırlarının çizilmesi, konularının verilmesi, özellik-
lerinin sıralanması yapılmaktadır. Felsefeyi tanımlamak yerine, metinde birkaç kez 
kullanıldığı gibi tanımlayıcı açıklamalarda bulunarak felsefe tasavvuru oluşturmak 
felsefe yapmak için daha verimli bir yoldur. Birbirlerini tamamlayan beş tanımlayıcı 
açıklama şöyledir: 1. Felsefeyi oluşturan bilgelik, bilgi, bilim, metafizik, yöntem ve 
amaçlar felsefenin temel yapısını vermektedirler. Söz konusu unsurlardan hareket 
edildiğinde, felsefenin güvenilir bilgiler elde etmek için, oluşu ya da nesneler dünyası 
olarak varlığı, bilgi üretim sistemini, yürürlükteki bilgileri sorgulayarak incelemelerin 
sonucu ortaya çıkan bir düşünce tarzı olduğu anlaşılmaktadır. Öyle ki felsefe, bilge-
likten çıkan, bilgelikten gelen çeşitli özellikleri koruyan, doğru ve güvenilir (hakikat) 
bilgilere ulaşmayı amaçlayan, ilk ilkelere dayanılarak elde edilen bilgi türünün zorunlu, 
kesin ve evrensel olduğunu kabul eden, söz konusu bilgilerin özel yöntemlerle elde 
edilebileceğini benimseyen, yöntemin aklın çalışma kuralları ile nesneler dünyası ara-
sındaki ilişkiler üzerine kuran, insanlar arası ilişkilerin nasıl belirleneceği ile insanın 
yaşama tarzının nasıl olacağı hakkında öngörülerde bulanan bir düşünce tarzı olarak 
kimlik kazanmıştır. 2. Felsefe, insanın kendilik bilincini yeniden kurmaya çalışarak 
onun evrendeki konumunu anlamak ve söz konusu konumu güçlendirmek amaçla-
rına yönelik çalışmaktadır. Kendilik bilinci aracılığıyla insanı merkeze alan felsefe, 
insanın varoluş şartlarını, kimlik özelliklerini, değer sistemlerini, düşünce tarzlarını 
ve amaçlarını sürekli yeniden tanımlayan düşünce süreçleridir. 3. Felsefe, bilgi ile 
düşüncelerden oluşan kültürel yapıyı açıklamak amacıyla yapılan araştırma süreçle-
rinden oluşmaktadır. Düşünce ve araştırma tarzı olan felsefe, amaç edindiği hakikate 
varmak için bilgi sorunundan hareket ederek, şüpheyle çalışmaya başlamakta, bilgiyi 
oluşturan unsurları takip ederek araştırma alanlarını genişletmekte ve yöntem ilkelerine 
uyarak aşamalı bir şekilde bütünlüklü sistemler kurmaktadır. Felsefe, insanın anlam-
lar dünyasını ya da değer sistemlerini genel olarak kültürel dünyasını ya da düşünce 
yapısını sürekli sorgulayarak onlar hakkında açıklama denemeleri ya da modelleri 
yapma sanatıdır. 4. Felsefe, insanın varoluş kazanmak için kurup geliştirdiği kültürel 
mağaralardaki sorunları aşmak, ortaya çıkan soruları cevaplamak, kendi mağarasını 
geliştirmek çabası ve insanların mağaralarda yaşadığının bilincine vararak mağaralar-
dan çıkma sürecidir. Mağara, çok dar görüş alanı, doğal çeşitliliğin fazla olmadığı, loş 
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ya da karanlık, dışarıya karşı korunaklı, yaşama imkânı veren, genel olarak güvenlik 
sağlayan bir mekândır. Her kültür, ihtiyaçlar, değerler, kurumlar, gelenekler ve dü-
şünceler aracılığıyla oluşturulan mağaralardan meydana gelen büyük bir mağaradır. 
Bir bakıma, kültür mağaralardan oluşmuş mağaralar sistemidir. İnsan olmak, kültürel 
donanımı yüklenmek ve kendine yeterli bir şekilde hayatını sürdürebilmek kültür 
içinde mümkün olmaktadır. Her kültür kendi yetiştirdiği insana, ihtiyaç duyduğu her 
türlü donanımı yüklerken aynı zamanda yüklenilen her şeyin evrendeki en doğru şey 
olduğunu da benimsetmektedir. Felsefe, mağaradaki sorunları görmek ve bu sorunları 
çözmek için değerlerin, kurumların ve geleneklerin dışına çıkarak ve onları karşısına 
alarak sorunlar hakkında teorik denemeler yapmaktır. 5. Felsefe, yaptığı açıklama 
modelleriyle, mekân ile zamanın boyutlarında insanlığı inceleyip seyreden, insanın 
temel niteliklerini açıklayan, insanlığın hastalıkları ile sorunlarını tespit edip çözüm 
önerilerinde bulunan, insanlığın kendisi hakkında bilinçlenmesini sağlayan, ilkeleri 
ile sınırlarını keşfetme çabasında olduğu evrenin bir parçası olan insanın evrendeki 
konumunu açıklamayı deneyen ve insanlığın geleceği hakkında öngörülerde bulunma 
sorumluluğunu yüklenen düşünce tarzıdır. 

Önceki paragrafta sıralanan tanımlayıcı açıklamalardan çıkan felsefe tasavvurları 
en geniş çerçevede felsefenin içeriğini sunmaktadırlar. Bilgelik, din, bilim, ideoloji 
gibi diğer düşünce tarzlarından farklılıkları ve içerdiği konuları felsefenin sınırlarını 
çizmektedir. Felsefenin uğraştığı, varlık, bilgi, ahlâk, yöntem, devlet-toplum, sanat, dil, 
tarih, akıl, bilinç, özgürlük, zorunluluk, evrensellik, duygu, duyum, hafıza, ilke, kategori, 
düzen, adalet, eşitlik, Tanrı, ruh, vbg. kendine özgü konuları, felsefeyi diğer araştırma 
alanlarından ayırmaktadır. Yöntem anlayışı ve yöntemin kullanış tarzı da felsefenin 
ayırıcı nitelikleri arasındadır. Tanımlayıcı açıklamalarla sınırları çizilen ve içeriği 
belirlenen felsefe tasavvuru konuyla birlikte felsefe yapmanın alanını oluşturmaktadır. 

Felsefi Bilinç: Felsefeyi eni iyi açıkladığını düşündüğüm unsurlardan biri felsefi 
bilinçtir. Bilinç, kişinin kendine yönelmesiyle varoluşunu ilkeler ve amaçlar doğrul-
tusunda açıklamasıdır. Ayrıca düşünce dünyasını, bilgi birikimini, değer sistemlerini, 
yaşama tarzını eleştirel sorgulamadan geçirmesidir. Felsefi bilinç, felsefe denilen 
düşünce tarzının iskeletini biçimlendirdiğinden felsefeyi içten kavramanın yoludur. 
Felsefenin, ne olduğu, nasıl yapılması gerektiği, sahip olduğu donanım, hangi çık-
mazlarla karşı karşıya bulunduğu, sınır ile yetkilerinin neler oldukları, diğer düşünce 
tarzlarından farkı, İçerilen amaçları, araştırmaların felsefe olmasını sağlayan felsefi 
bilinçtir. Felsefi bilinç, araştırma ve düşünce üretme sürecini felsefeleştirmektedir. 
Tanımlayıcı açıklamalar, araştırma süreçleri, amaçlar, yöntem unsurlarının kullanımı, 
felsefede bulunan farklı temellendirme tarzları, konunun yapısı, eleştiriler, tartışmalar 
ve ortaya çıkan ürünler felsefi bilincin katılımıyla sonuçlanmaktadırlar. Felsefi bilinç, 
felsefe yapmanın eylem durumunu biçimlendirerek sonuçları, süreçleri ve sonuçları 
felsefeleştirmektedir. 

Felsefi bilincin gelişmesi, felsefenin temel özelliklerini tanıyarak onların sorgulan-
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masıyla yakından ilgilidir. Sorgulama işlemi, ileri sürülmüş düşüncelerin, şüphe, eleştiri, 
tutarlılık, ilke, tanım, ilişkiler gibi yöntem unsurları aracılığıyla yapılabilmektedir. Bu 
sorgulamayı kişi hem kendine hem de çalışma alanına yapabiliyorsa felsefi bilinci 
gelişmiş kabul edilir. Felsefe kültürdeki mağaralar sisteminin bir parçası olduğundan 
felsefenin oluşturduğu mağara sistemlerinden çıkış felsefi bilinçle gerçekleşmektedir. 
Felsefi bilinç, öncelikle kültürel mağaralardan sonra da felsefi mağaralardan çıkma 
sürecidir. Mağaradan çıkış süreci kişi için bir kurtuluş değil bilinçlenmedir. Mağaradan 
çıkan kişi, kendisi ihtiyaç duyacağından ve insanlar için iyi olabileceği kabulünden 
hareketle, daha derinlikli, daha geniş, daha sağlam ve aydınlık düşünce imkânları 
yaratan mağaralar yapılması sorumluluğunu da yüklenmektedir. 

Bilinçlenme sürecini, toplumun özgürlük anlayışları ve kişinin özgürlük duygusu-
nun gücü de belirlemektedir. Aristoteles, felsefeyi (ilk felsefe), tanrısal konular üzerinde 
çalıştığından ve kendi amaçları doğrultusunda yaşadığından biricik özgür bilim olarak 
açıklarken114 felsefe ile özgürlük arasındaki ilişkiye de vurgu yapmaktadır. Felsefenin 
özgür bir bilim olması için felsefecinin özgürlük ve sorumluluk duygusu epey yüksek 
seviyelere ulaşması gerekir. Felsefede özgürlüğün diğer bir anlamı da felsefenin, din, 
bilim, ideoloji, siyaset gibi düşünce tarzlarının vesayetinden kurtulmasıdır. Sıralanan 
bu unsurların uhdesine sokulan felsefe, kendine yabancılaşarak sorumluluklarını ye-
rine getirememektedir. Enerjisini çoğu zaman farklı düşünce tarzlarını desteklemeye 
ayırmaktadır. Başka düşünce tarzlarının çekiciliğine kendini kaptıran felsefe onların 
yörüngesine girerek sahip olunan en geniş ölçekli özgürlüğünü kaybetmektedir. Fel-
sefe bilgelikten ayrılma sürecini, din, siyaset, bilim ve ideolojilerden de kurtulmak 
için işletmelidir. Dinler, hakikate sahip olduklarına iman edip şüphe ile sorgulamayı 
dışarıda bıraktıklarından; ideolojiler tek doğrunun kendilerinin olduğunu iddia edip 
diğer düşünce tarzlarını baskı altında aldıklarından; siyaset kendine yöneltilen eleş-
tirilerden korunmak için her yaptığı işin doğru olduğuna inanan bir kitle aracılığıyla 
düşünürleri kontrol ettiğinden; bilim görkemli başarılarıyla herkesin gözlerini kamaş-
tırarak düşünürleri körleştirip yörüngesinde topladığından ve sadece belli bir konu 
üzerinde yoğunlaştıklarından felsefeden ayrılırlar. Yapısı gereği felsefe, diğer araştırma 
alanlarını tartışmaya açar onlarda gördüğü sorunları kendi potasında değerlendirerek 
kendine göre biçimlendirir. Felsefe aracılığıyla yeniden yorumlanan düşünce tarzları, 
söz konusu alanlara ait kişiler tarafından benimsendikleri ölçülerde değişip genişle-
mektedirler. Felsefe, bilgelikle, bilimlerle, dinlerle, ideolojilerle, siyasetlerle yoğun 
ilişkilere girerek ve onların bir parçasıymış gibi davranarak kendine yabancılaşmakta 
ve özgün kimliğini perdelemektedir. Felsefenin özgün kimliği felsefi düşünce tarzında 
ve felsefe yapma anlayışında kendini sergilemektedir. 

Felsefe Yapmak: Felsefi bilincin ne durumda olduğu felsefe yapma aşamasında 
ortaya çıkmaktadır. Felsefe, genellikle, şüphe, eleştiri ve sorgulayıcı özellikleri ne-

114 A.g.e., 983a5.
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deniyle yıkıcı, bozucu, değersizleştirici, yanlışlayıcı olarak bilinmektedir. Sıralanan 
bu unsurlar felsefenin temel özellikleri arasında yer almakla birlikte, felsefedeki asıl 
amaç yetersizliklerini sergilediği düşüncelerin yerine yeni düşüncelere geliştirmek ve 
bunları kamuya sunmaktır. Felsefe, sadece yıkmaz aynı zamanda yıktıklarının yerine 
yenisini yapmakla da yükümlüdür. Felsefeyi bir bütün olarak temsil eden en güçlü 
özelliği, sorgulayarak değersizleştirdiği düşüncelerin yerine yenilerini koymaktır. 
Sorgulayarak alanı temizleyip konuya ilişkin düşünceler üretmek felsefe yapmaktır. 
Felsefe, kişinin kendine sorduğu soruyu, gözlem, karşılaştırma, şüphe, soru sormak, 
araştırma, eleştiri, kanıtlama, tanımlama, kavramlaştırma, sınıflama, ilkeleştirme, 
sistemleştirme, tutarlılık, deney gibi yöntem unsurlarına bağlı kalarak cevaplamasıdır. 
Kişinin kendine sorduğu soruyu cevaplandırması felsefe yapmaktır. Felsefe yapmak, 
tartışma konusu yapılan her şey hakkında konunun temel özelliklerini sergileyecek 
bütünlüklü açıklamalar ortaya koymaktır. Başka bir deyişle felsefe, eleştirip sorguladığı 
konuların eksik ve hatalarını gidererek, konuya ilişkin bilgileri yeniden düzenleyerek, 
diğer konu alanlarıyla bağlantılarını göstererek, temellendirip kamuya sunmaktır. 

Felsefe yapmak, felsefenin kullandığı yöntem unsurları gereği, bütün toplumun 
dolayısıyla toplumdaki bütün kişilerin doğruluklarına inandıkları değerlerin, gele-
neklerin ve kurumların yetersiz olduklarını, içlerinde ciddi hatalar barındırdıklarını, 
bunların kişilerin düşüncelerinde ve davranışlarında çok açık bir şekilde görüldükle-
rini, tartışarak, eleştirerek, temellendirerek söyleyebilmektir. Felsefe yapma süreci, 
öncelikle, kişinin çocukluğundan itibaren düşünme sistemini biçimlendiren değer ve 
eylemlerinin hatalı, eksik ya da yanlış olabileceğini düşünmesiyle başlamaktadır. Bu 
sürecin başlayabilmesinin temel kaynağı başka kişilerin ya da gurupların düşünceleriyle 
kendi düşüncelerini karşılaştırılmasıdır. Herhangi bir konu hakkında başkalarının dü-
şüncelerinin doğru olabileceğini kabul etmek aynı konuda kendi düşüncelerinin eksik 
ya da hatalı oldukları sonucuna götürmektedir. Kişinin kendi düşüncelerinin yanlış ya 
da eksik olabileceğinin kabulü felsefe yaparken aşılması en zor engeller arasındadır. 
Diğer bir zorluk da kişiye üyesi olduğu mağarada öğretilen, mağaranın alimlerinin, 
ozanlarının, siyasetçilerinin, din adamlarının, öğretmenlerinin, akademisyenlerinin, 
filozoflarının vbg. doğru söyledikleri inancını aşmak ve toplum önderlerinin yanıla-
bileceklerini kabul etmektir. Toplum önderlerinin yanılabilecekleri toplumun değer 
sistemlerini de ilgilendirdiğinden toplumları ve onun önderlerini rahatsız etmektedir. 
Mağara kuralları olağan şartlarda özgürlükleri çeşitli nedenlerle kısıtlarken ek olarak 
toplumlar sorgulamaların önüne geçecek tedbirler almaktadırlar. Değer sistemlerini, 
kurumları ve gelenekleri psikolojik koruma altında tutma amacıyla sergilenen toplum 
ve kişilerdeki tutucu yanlar felsefe yapmayı önemli ölçüde engellemektedir. 

Değer sistemlerini korumak ve geleneklerinin sürekliliğini istemek zaten kül-
türlerin ya da toplumların doğal durumlarıdır; ayrıca almaları da gereklidir. Çeşitli 
bağlamlarda toplumun büyücüleri de (entelektüel, akademisyen, sanatçı, siyasetçi) 
genel olarak toplumla birlikte felsefe yapmaya karşı olumsuz tavır gösterenler, savun-
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dukları değer sistemlerinin yapıları üzerinde araştırma yapmamış ve düşünmemişler-
dir. İnsanın ürettiği her şey kültürel yapının tamamı aşamalı olarak hazlı ya da yavaş 
değişip dönüşmektedir. Değer sistemlerinin her biri binlerce yıl öncesinde kurulur-
larken toplumdaki bazı kesimlerin çıkarına ve diğer kesimlerin zararına olmak üzere 
biçimlenmişlerdir. Başka bir deyişle savunulan şeylerin yapılarında sorunlar vardır 
ve onları düzeltmeden oldukları gibi savunmak onlardan zarar görenleri görmezlikten 
gelmektir. Öte yandan, toplumlardaki bilgi birikimi arttıkça kültürel unsurlar dolayı-
sıyla değer sistemleri kurumsal yapılar, gelenekler aşamalı olarak kendiliklerinden 
değişmektedirler. Felsefe yapmak, tarihsel olarak gerçekleşen değişmelerin, neden-
lerini, etkilerini ve gelecekte toplumları nasıl dönüştürecekleri üzerinde araştırılan 
konuların tartışılmasıdır. Geleneklere çok sıkı bağlılık, toplumun geleceğiyle ilgili 
tasavvurların oluşturulmasını engelleyen unsurlar arasındadır. Toplumun büyücüleri, 
toplumsal sorunları çözüp toplumun geleceği hakkında öngörülerde bulunmadıkları 
sürece toplumların kısa ömürlü olacağını bildirmek için kâhin olmaya gerek yoktur. 
Bir başka yolla açıklamak gerekirse felsefe yapmak, sorunları çözüm modelleri de 
içerecek şekilde teorileştirmektir. Mağarasının iyileşmesini ya da sorunlarının çözül-
mesini isteyen her toplum, düşünürlerinin özgürlüklerinin sınırlarını belirleme işini 
düşünürlerin kendilerine bırakmalıdır. 

Felsefe hakkındaki tanımlayıcı açıklamalar, felsefi bilinç ve felsefe yapmanın 
anlamı, felsefeyi kavramak için çok iyi bir harita ortaya koymaktadırlar. Bu haritaya 
bakarak, felsefeci olmak isteyenlerin, felsefeci olduklarını sananların ve felsefecilerin 
felsefi durumlarını sorgulayarak felsefi bilinçlerini sergilemeleri gerekmektedir. Felsefi 
bilincin en iyi sergileneceği alan, yazının Giriş’inde sıralan sorunları ya da kişinin kendi 
sorularını felsefi sorgulamalardan geçirme süreçlerine bağlı olarak sorunlar hakkında 
felsefi temellendirmeler yapmalarıdır. Felsefe, kişinin kendine sorduğu soruları felsefi 
bilinçle yöntem unsurlarının gerekliliklerine uygun olarak cevaplandırması ve teorik 
temelli düşünceler üretmesidir. Bu tanımdaki şartları yerine getiren kişiler felsefe 
yapmış olurlar ve felsefeci, düşünür ya da filozof unvanını kazınırlar. 

*
Felsefeyi kavramak, metinden de anlaşılacağı gibi felsefeye içerden bakmayı 

gerektirmektedir. Felsefeyi oluşturan dayanaklar, felsefedeki amaçların yapıları, fel-
sefe yapmanın şartları ve gereklilikleri incelendiğinde felsefenin yapısı daha açık bir 
hâle gelmektedir. Felsefeyi içerden kavrama imkânı veren üç öbek ayağın her biri 
diğerlerinde içkindir. Birlikte uygulandıklarında felsefe yapma işi ortaya çıkmakta-
dır. Önceki paragrafta dile getirilen düşünceler felsefeyi, öğrenmenin, kavramının ve 
yapmanın temel yoludur. Kişinin kendine sorduğun soruyu felsefi tarzda cevaplaması 
felsefe yapmaktır. Felsefi cevaplandırma sürecinde yaşanılanlar felsefenin nasıl bir 
yapıya sahip olduğunu öğretmekte ve kişiyi amacına götürmektedir. Başka bir deyişle 
felsefeyi kavramak için felsefe yapmaya başlamak gerekir. 
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İnsanın kendisiyle, araştırma alanıyla, toplumla ve evrenle ilişkili sorunları felsefi 
bilince sahip kişileri felsefe yapmaya zorlamaktadır. Felsefe, insanın düşünce, değerler 
ile eylemlerinin bir haritasını oluşturduğundan ve insanın evrendeki konumu hakkın-
da geniş bir ufuk sağlamaktadır. Bilim ve teknolojideki şaşırtıcı gelişmeler, belli bir 
anlayıştaki iktisadi siyasi değerlerin bir bakıma zorla bütün dünyaya kabul ettirilmesi 
ve bir çok başka nedenden dolayı 20. yüzyılda insanlığın bütün değer sistemlerini 
sarsılmıştır. Küresel süreçte insanlık bazı açılardan gelişirken aynı zamanda tür ola-
rak kendi varoluşunu sonlandıracak eylemlerini sürekli hâle getirmektedir. Küresel 
sorunların bir bütün olarak kavranması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için felsefe 
yapmaya ihtiyaç vardır. Felsefe tarafından geniş boyutları ve ayrıntılarıyla çizilen ha-
ritalara bakılmadan ve ufku kavramadan toplumların ve insanlığın geleceğini tasavvur 
etmek güçleşmektedir. Felsefeyi oluşturan dayanaklar, insanlığın yaşama şartları ile 
değer sistemleri ne kadar değişirse değişsin sorumluluk bilincine sahip düşünürler 
dünyanın çeşitli yerlerinde felsefe yapmaya ve düşünce haritaları üretmeye devam 
edeceklerdir. Böylelikle felsefe insanlığı yönlendiren değer sistemlerinden biri olarak 
hakettiği yere gelmelidir. 
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MODERN ÖZNE ANLAYIŞININ GERÇEKLİK SORUNU

Mehmet Günenç*

THE TRUTH PROBLEM OF THE MODERN SUBJECT 

ÖZ
Gerçekliğin ne olduğu felsefenin en önemli sorunlarındandır. Felsefe tarihinde 
antik Yunan anlayışıyla beraber söz konusu soruna karşı bir yaklaşım geliştiril-
miştir. Bu yaklaşımın doğal bir sonucu olarak bir özne ve onun gerçeklik anlayışı 
oluşturulmuştur. Modern dönemdeyse Descartes’ın cogito anlayışı çerçevesinde 
şekillenen farklı bir gerçeklik ve özneyle karşılaşılmıştır. Bu yaklaşımda önem-
li olan nokta, düşünen ben ya da “ben düşünüyorum” formlarından hareketle 
gerçeklik anlayışında ben’in merkezde olmasıdır. Descartes’ın cogito anlayışı 
Kant tarafından düzeltilmiş ve ilerletilmiştir. Nitekim söz konusu cogito Kant’ın 
felsefesinde özellikle pratik alanda özyetkinlik gibi bir kavramla inşa edilmeye 
çalışılmıştır. Yazımızda iddia ettiğimiz düşünce, söz konusu merkeziliğin ben’in 
gerçeklik arayışına uygun düşmeyecek şekilde sonuçlandığıdır.
Anahtar Kelimeler: cogito, modernlik, gerçeklik, bilgi, ben kavramı

ABSTRACT
Finding the truth is one of the main problem of philosophy. Against this problem 
an approach has been developed by ancient Greek in the history of philosophy. 
As a natural consequence of this approach an understanding of subject and truth 
was constituted. In modern period we saw a different understanding of subject 
and truth claim through Descartes’ cogito. In this claim, the important point was 
putting the I to the centre of reality through using the form of “I think”. This 
form was corrected and devoloped by Kant. Thus, Kant tried to construct this 
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cogito with the concept of autonomy in the practical sphere. In this article we 
claim that searching the truth through the cogito is not appropriate for the finding 
very same truth. 
Keywords: cogito, modernity, truth, knowledge, the concept of i 

...

Modernlik düşüncesinde cogitonun ne kadar önemli olduğu bilinen bir husustur. 
Cogito, düşünen ben olarak karşımıza sadece farklı bir özne değil, aynı zamanda 
farklı bir gerçeklik de çıkarır. Eğer modern dünyanın öyle ya da böyle içinde yaşıyor 
ya da etkilerine maruz kalıyorsak söz konusu özne anlayışının iyice açığa çıkarılması 
gereklidir. Okuyacağınız makalede temel amacımız gerçeklik anlayışımızın söz ko-
nusu cogito çerçevesinde bir değerlendirmesini yapmak olacaktır. Bunun için modern 
dönemin iki en önemli filozofu olarak Descartes ve Kant’ı ele alacağız. Bunun yanında 
modern dönemin farklılığının daha iyi anlaşılması için kimi zaman antik dönemle bazı 
filozoflar üzerinden kıyaslamasını yapacağız. Bunu yapmamızın nedeni iki dönemi 
kıyaslayarak ortaya bir farklılık koymak becerisini göstermek değildir. Modern dönem 
kendisini gelenekten ayrı kıldığında bizleri ister istemez antik anlayışla kıyaslamaya 
zorlamaktadır. Bunun yanında modernliğin getirdiği sıkıntılar aynı anlayışın karşıtı 
olarak bulunan antik anlayışa devamlı olarak atıfta bulunulmasına sebep olmaktadır. 
Temel iddiamız modern dönemin ortaya koyduğu özne anlayışı olarak cogitonun ger-
çekliği sorunlu hâle getirdiğidir. Bunun için yazımızda söz konusu özne anlayışının 
nasıl olduğunu analiz etmeye çalışacağız.

Sorunu ele alışımızı açık hâle getirmek için özne, varlık, bilgi ve gerçeklik ara-
sındaki ilişki/sorunu üzerinde kısaca durmak gereklidir. Şu şekilde bir düzenlemeyle 
açıklamaya başlayalım:

1. Varlık vardır. Bunun zorunluluğunu tartışmak ayrı bir konudur. Buna karşın, 
olan varlığın ne olduğu, ne için olduğu bilinmemektedir ve bu da bilinmesi sorununu 
ortaya çıkarmaktadır. Gerçeklik söz konusu sorunun özne tarafından bilinmesi ve 
cevaplanmasıyla ilgilidir. Bu bilmeye de bilgi denilmektedir. 

1.2. (O hâlde) Gerçeklik üzerine ortaya koyacağımız her görüş bir sorunun olması 
üzerine başlamak durumundadır. Aynı biçimde, bilgi edinmeye çalışıyorsak bilmeme 
sorununu baştan varsaymak durumundayız. Ancak gerçeklik üzerine bilmemiz ve 
dolayısıyla bilgimiz vardır. İkinci husus ise eğer ortada bir sorun ve bu bağlamda bilgi 
edinme varsa bunun özneyle ilgili olması gerektiğidir. Yani bilgi edinmesi sonucunda 
gerçekliği yakaladığını düşünecek bir varolanın; öznenin olması gereklidir. Sonuç 
olarak öznenin gerçeklik sorunu vardır diyebiliriz. 

1.3. Şimdi bu öznenin şöyle bir tanımlama yapması gerektiğini düşünelim: Varlığa 
ilişkin ortaya koyulan doğru yargılar gerçekliği ifade ederler. Bu tanımlamada sorun 
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çıkartabilecek temel kavram “doğru”dur. Doğru olan hem bilgiye hem de gerçekliğe 
tekabül eder. Buysa bizi şu temel soruna götürür: “Gerçeği biliyorsam neden araştı-
rayım? Yok eğer bilmiyorsam aradığım şeyin gerçek olduğunu nereden bileceğim?” 
Bir diğer deyişle, aradığımız şeyin doğru olduğunu nereden bileceğiz? 

Felsefe tarihinde Platon’un önümüze koyduğunu kabul ettiğimiz bu sorunu yine 
aynı kişi matematik/numenal alanına dayanarak cevaplamaya çalışmıştır. Bunun ya-
nında onun doğruluğa ve dolayısıyla gerçekliğe ulaşmada kesin bir cevap vermekten 
kaçınmasını hatırlatmak gerekir. Öğrencisi Aristoteles’in buna ilişkin yaklaşımı ken-
diliğinden açık olan aksiyomlara dayanmak şeklinde olmuştur. Doğru ya da doğrular, 
kanıtlanmaya ihtiyaç duymayacak kadar açık olduğunda gerçeklik resmini çekmede 
güvenilir olmak durumundadırlar. Bir diğer deyişle, ortaya çıkarılan bu temel yargı 
ya da yargıların zorunluluğu onun doğruluğuna dönüşmekte ve tam da bu doğruluk 
üzerinden gerçekliğin yapısının oluşturulduğu iddia edilmektedir.1 Doğruluğun bu 
formunu modern dönemde de görebiliriz. Arada farklar olmasına rağmen, Descartes’ın 
açık seçiklik ilkesi, Kant’ın sentetik a priori yargıları da doğruluklarını kendilerinden 
alırlar. Böylece yukarıdaki dilemmanın içinden çıkmak yerine çok daha sağlam biçimde 
içine oturulduğu fark edilebilir. Burada yapılabilecek olan, söz konusu durum üzerinde 
ilkesel bir tavır2 geliştirmek olabilir. Yazının sonunda bunları daha detaylı olarak ortaya 
koyacağımızdan kısa bir iki örnekle bu tavrın nasıl olacağını gösterelim. İlk tavırdan 
yukarıda bahsettik. Platon’un gerçekliğin bilinmesinde nihai cevabı vermekten imtina 
etmesini hatırda tutmak gereklidir. Ama daha öncesinde Sokrates’in “Bir şey biliyorsam 
o da hiçbir şey bilmediğimdir” yargısını da bir tavır olarak anlamak gereklidir. Aşağıda 
açıklamaya başlayacağımız Descartes’ın metodik şüphesi de aynı tavır üzerine gider. 
Ama ulaştığı sonuç az önce verdiğimiz örneklerden farklı olmuştur.

Şimdi ortaya koyduğumuz bu genel ve temel bakış açısını geçerli olarak kabul 
edip, modern dönemde Descartes’ın şüphesine gelelim. Ama buraya girmeden önce 
çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir noktaya işaret etmek gereklidir: “Descartes 
gibi rasyonalist neden metodik olarak nitelendirilse de şüpheyi kullanmıştır?” Yani o 
şüpheye düşmemiş, şüpheyi kullanmıştır. Bir diğer deyişle, belirli bir şeyden şüphe 
etmek yerine her bir şeyin şüphe edilebilirliğini tercih etmiştir. Yukarıda bahsettiğimiz 
gibi gerçeklik sorunuyla karşılaşan filozof için bu duruma yani şüphe içine düşmek 

1 Buradaki oluşturmanın öznel mi nesnel mi olduğu sorununu ayrı olarak değerlendirmek gereklidir. 
Yalnız modern dönemin bu sorunun içine düştüğünü belirtmemiz gereklidir. Kant’ın öznellik içinde 
kalan nesnelliği yakalaması ve bu bağlamda Kopernik Devrimi’ne dikkat etmek gereklidir. Kant’ın 
felsefesi öznellik içinde kalan bir nesnellik ortaya koymuştur. Yani özneye ait olsa da bilgi veren sen-
tetik a priori yargılar. Buna karşın bu yargılar olsa dahi gerçekliğin nitelendirilmesi sorunlu kalmaya 
devam edecektir. Hatta Kant için bu sorun artık aşılamazdır. 

2 Tavır derken belirli bir durum karşısında bilinçli olarak bir yaklaşım sergilemeyi kastediyoruz. Bunun 
ilkesel olarak tanımlanması felsefi bir durum karşısında bireyin değil, aklın davranışı olmasıyla ilgili-
dir. Yine de aklın bir tavrı olmasını acayip bulanlar için bilince ve bununla ilgili olarak benliğe aklın 
bir tavrı olarak bakmalarını öneririz. Nitekim yazımızda da bunun üzerinden analizde bulunacağız. 
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kaçınılmazdır. Ama cogito antik dönemin tavrından oldukça farklıdır. Bu nedenle soru-
nun cevabı modern olarak daha sonraları adlandırılacak dönemin kurucu bir düşünceye 
ihtiyaç duyması olabilir. Çünkü modernlik, kendisini antik ve ortaçağ üzerinde gelenek 
olarak inşa edilen bilgi ve gerçeklikten ayırmak ister. Modern olmak ortaya koyulan 
yaklaşımın sadece yeni olmasında değil, geleneğe karşıt olmasında da aranmalıdır. 
Bu karşıtlık modernliğin aldığı pozisyonun ve dolayısıyla gerçeklik sorununa ilişkin 
verilen cevabın cogito üzerinden analiz edilmesini gerekli kılar. 

Öncelikle cogitoyla beraber açığa çıkan bazı kavramları göstermeliyiz: özne ve töz. 
Özne düşünmeyi, bilmeyi taşıyan varlıktır. Düşünmek ve bilmek ise bu eylemlerini ben 
kavramı üzerinden yapar. Yani düşünen ve bilen özne “ben” kavramına sahiptir. Bu sahip 
olma aynı zaman da “bilinç” adında temel bir zihinsel duruma işaret eder. Böylece düşün-
düğü ve bildiğini bilme ben’le ilgilidir. Töz ise kalıcı olan, asıl olan anlamlarına sahiptir.3 
Bunlara paralel olarak öznenin asıllığı denildiğinde, onun düşünmesi yani akıl sahibi 
olması kastedilir. Hem “akılsal” olmayı hem de “kalıcı” olmayı ben kavramı verdiğinden 
(ya da verdiği varsayıldığından) düşünen özne ile ben arasında bir mütekabiliyet vardır.

 Özne kavramının antik Yunan’da karşılığı olarak hypokeimenon kelimesini bu-
luruz. Kelime özellikle Aristoteles’in felsefesinde altta olan ve böylece diğer şeylerin 
(yüklemlerin) olması için gerekli olan varlık şeklinde tanımlanır.4 Bu kelimenin Latince 
kullanımında ise karşımıza substratum çıkar. Kelime aynı anlamını korur. Yani altta 
olan, kendisi yüklemlerin üzerine inşa edildiği bir arkaplan olarak görülür.5 Burada 
cevaplamamız gereken soru antik dönemdeki hypokeimenonun modern dönemdeki 
cogitodan farkının ne olduğudur. 

Tözün karşılığı olarak alınacak kelimeyse ousiadır. Bu kelimesinin asıl anlamı 
nedir? Birebir çevrilmesi mümkün olmasa da Platon’un kullanmasından hareketle tö-
zün/ouisianın gerçeklik olarak anlaşılabileceğini düşünebiliriz. Aslında kelime günlük 
kullanımı içinde emlak ya da zenginlik anlamlarındaydı.6 Bizim dilimizdeki varlıklı 
olmak da buna yakın bir anlam verir. Platon gerçekliğin fenomenal yüzü ile yani einai 
kökü ile numenal tarafını ayırmak istemiştir. Onun için ouisia asıl varlıktır yani to 
ontos on’dur. İşte bu ousianın kullanımına karşılık gelen ise Aristoteles çevirilerinde 
substance/hypostasistir.7

3 Daha ileride göstereceğimiz gibi söz konusu kavramla ilgili olarak kalıcılığın üzerinde duracağız. Yine 
de bilgi vermek için tözün tanımı olarak asıllığın şöyle bir açıklamasını yapmanın faydası vardır: “Bir 
şeyin mahiyeti ait olduğu her şey değildir, yalnızca olmamazlık edemeyeceği her şeydir.” Töz bir 
şeyi o şey yapan yani bir şeyde bulunan özellik(ler)ten ziyade bir şeyin o şey olmadan yapamayacağı 
özellik olarak tanımlanabilir. Bkz. Aristoteles, Metafizik, Çev. Ahmet Arslan, Sosyal Yayınlar, Kasım 
1996, s. 88’deki dipnot. 

4 Anthony Preus, Historical Dictionary of Ancient Greek Philsosophy, The Scarecrow Presss, 2007, s. 
42.

5 Oxford Latin Dictionary, Oxford University Press, 1968, s. 1851.
6 Preus, a.g.e., s. 190.
7 Dikkat edilmesi gereken bir husus, Aristoteles’in kendisinin hypostasisi asıllık anlamında değil de 
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Yukarıda anlamlardan hareketle bu bağlamda ilkönce hypokeimenonun belirleyici 
bir yapıda olmadığını söyleyebiliriz. Aristoteles’in kendi tanımı da böyledir: “Kendisi 
bir şey hakkında yüklem olmayan ama kendisinin yüklem aldığı bir varlık.”8 Dikkat 
edilirse öznenin değerlendirilmesi bir olmaklık üzerinden anlam kazanır. Yani öznenin 
işlevi bu yüklemleri taşımak için gerekli olan varlıksal zemine karşılık gelir. Özne 
belirlenendir ve bu belirleme varlık bağlamında olduğundan onun pasifliğine karşılık 
gelmez. Bir diğer deyişle, bu belirlenme ona varlık kazandırdığından pasiflik değil, 
gerçeklik söz konusudur. Yani “ona” bir şey olduğu gibi “onda” bir şey oluyordur. 
Onun mantıken sahip olduğu kendiliği ile gerçekten varolması durumunda taşıması 
gereken özellikleri olarak yüklemler birbirinden ayrılmaz. 

Buna karşılık cogito, metodik şüpheden de anlaşılacağı üzere, kendisini belirle-
yen kılmak için kendisi dışında herşeyi paranteze alır. Farklı bir açıdan vurgulamak 
gerekirse, cogito herşeyden şüphe etmeyi bir yöntem olarak kabul ederek özneyi 
başa yerleştirir. Böyle bir belirleyicilik üzerine kurulan düşünme kendi varlığını öne 
çıkarması gerektiğini düşünebilmiştir. 

Şimdi cogito üzerinde ortaya çıkmaya başlayan durumu biraz daha analiz edelim. 
Cogito etimolojik olarak zihinde olan bir şeyi takip etmektir.9 Bunu bir nevi içgözlem/
meditasyon olarak tanımlayabiliriz.10 Descartes’ın metodik şüphesi bu tanımı daha iyi 
anlamamızı sağlar. Çünkü şüphe etmekten şüphe edilmesi ve edilmemesi durumunda 
ortaya çıkan yapı düşünme üzerinde düşünmek anlamına gelir. Dikkat edilmesi gereken 
nokta Descartes’ın bu düşünme biçimini temel olarak karşımıza çıkarmasıdır. Yani 
Descartes bir nesnenin nasıl düşünüldüğünü değil, düşünmenin ben’i merkeze alarak 
nasıl başlaması gerektiğini belirler. Bunun için burada söz konusu olan, düşünmenin 
nasıl olması gerektiğine ilişkin düşünmedir. Nitekim “Düşünüyorum o hâlde varım” 
sözü sadece bir varolmaya değil, aynı zamanda ben’in ve onun merkeziliğinin ifşası-
na yarar. Descartes, düşünmenin varolmaya kadar dayanmasını da bu ben’in ortaya 
çıkmasından dolayı yapar. Hâlbuki daha sonraları Kant’ın da göstereceği gibi burada 
bir varlıktan söz edilemez. Ama önemli olan nokta bunun varolup varolmaması değil, 
merkezi bir rol üstlenmiş ben olarak ortaya çıkmasıdır. Bu nedenle onu eleştiren Kant 

dayanak anlamında kullanmasıdır. Latince Substantianın karşılığı olan kelimede yaşanılan bu farklılık 
daha sonra gelen Yeniplatonculuğa da yansımıştır. Onlara göre hypostaseis hem bir hem ruh hem de 
akıldır. Bkz. Preus, a.g.e., s. 142-143. 

8 Aristoteles, a.g.e., 1028b35.
9 Herper’s Latin Dictionary, Edited by E. A. Andrews, Oxford Press, 1891, s. 360.
10 Aynı zamanda dikkat çekici bir tanım sunması için Foucault’a kulak verelim: “… Felsefi meditasyon, 

bu çeşit bir meditasyondur: Yanıtları bellemekten ve kişinin kendisini, nasıl tepki gösterebileceğini 
tasavvur ettiği bir duruma yerleştirmek yoluyla, bu anıları yeniden harekete geçirmekten oluşur. Bir 
eylem ya da olayı sınamak üzere hayali bir alıştırmada (“diyelim ki…”) kullanması gereken muhake-
meyi yargılar (sözgelimi, “nasıl davranırdım?”). Nasıl tepki göstereceğinizi sınamak için muhtemel 
olayların hayali ifadesi: Meditasyon budur işte.” Michel Foucault, Kendini Bilmek, Çev. Gül Çağalı 
Güven, Om Yayınevi, 2001, s. 55-56.
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bile modern beni daha farklı işlevler içinde merkezi olarak değerlendirmek isteyecektir. 
Zaten modernliği anlamak için Descartes’tan sonra ve Descartes bağlamında Kant’ın 
özne anlayışında ben’i nasıl ele aldığını göstermek gerekir. 

Descartes farkında olsun ya da olmasın şu durumu ortaya koymuştur: Düşünme 
varlığı doğal olarak varsaysa da bilinç varlığın bir sebep üzerine varolması gerektiği 
üzerine ilerler. Bunun için Descartes’ın şüphesi varlığın olmasına yönelik değil, onun 
nedenselliği üzerinden “denetlenebilmesi” üzerinden ilerleme imkânını bulur. Onun 
antik dönemden ayrılmasına neden olan husus bu denetlemenin tamamıyla düşünen 
ben/cogito tarafından yapılmasıdır. Descartes’ın ortaya koyduğu yeniliği sadece fark 
etmeyen ama aynı zamanda daha da farklı kılan Kant olmuştur. Kant’ın tamalgısı veya 
apperception olarak ifade ettiği yeti idrakin bir zemin olarak ben’e duyduğu ihtiyacı 
açığa çıkartır. Yani benlik bilinci, idrakin nesnelerinin birliksel yapısını sağlar. İdrak, 
nesnelerin (birlik sağlama anlamında) nasıl olması gerektiğini devamlı olarak apper-
ceptionun gözetimiyle gerçekleştirir; gerçekliğe dönüştürür.11

Kant, Descartes’ı eleştirse dahi, nesnenin kuruluşunda bilincin rolünü reddetmez. 
Aksine aslında tam olarak onun bir “rolü” olduğunu belirtir. Bilinç özneyi değil, nesneyi 
kurmak için gerekli olan zemindir. Yani bilinç, gerçekliğin birliksel bir düşünmenin 
sağlanmasıyla anlam kazanan yapısı için önemlidir.12 Bilincin fonksiyonunda önemli 
olan yön dışarıyı, varlığı genel olarak reddetmesinin yanında kendisini inşa edici 
olarak öne sürmesidir. Basit bir biçimde artık dışarıdaki varlık yerine yer kaplayan 
madde vardır. Dışarısı varlığa; doğaya işaret ederken “dışarılık” mekâna; res exten-
saya işaret eder. Yani Descartes açık bir biçimde dışarısı yerine dışarılık denilen bir 
kavramlaştırmaya gitmiştir. Bu olan üzerinden değil, olması gereken üzerinden yapılan 
bir inşaya karşılık gelir. Aynı biçimde olması gereken üzerinden antik dönemde de bir 
tanımlama yapılıp yapılmadığını sorabiliriz. Hatta genel olarak akıl denilen bir yetiden 
bahsedilecekse dışarıya her bakışta olması gereken üzerinden akıl kendi yorumunu 
katmak zorunda kalacaktır denilebilir. Buna karşın Descartes’ın şüphesi varlıktan şüphe 
duymayı kendi benliğinin merkezi olması için kullanır. Yani şüphenin metodik kısmı 
varlığa ben üzerinden varmayı sağlama almak ister: “Cogito ergo sum.”

Yine de Descartes’ın ortaya koyduğu şüphe varlıksal bir gerçeklikten ziyade bi-
linçsel bir gerçekliğe doğru çıkış verir. Böylece ilginç bir biçimde varlığına dayandığı 
ölçüde varlıkla ilişkisini koparan ve buna rağmen varlığı inşa etmek zorunda kalan bir 
özneyle karşı karşıya kalırız. Aslında Kant, Descartes’ın ortaya koyduğu bu durumu 
“İdealizmin Çürütülmesi” başlığı altında eleştiriye tabi tutar.13 Ama onun “Saf Aklın 
Eleştirisi”nde yaptığıysa Descartes’ın cogitosunu daha sağlam bir şekle sokmaktır. 

11 Kant, Critique of Pure Reason, St. Martin Press, 1965, A107-A114. Bundan sonra CPR olarak geçe-
cektir.

12 Kant, CPR, A122.
13 Kant, CPR, B274-275.
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Nitekim Kant, Kopernik devrimi iddiasıyla söz konusu öznenin nasıl okunması 
gerektiğini göstermiştir. Zaman zihindeki biçim nedeniyle değişimin epistemolojik 
kaynağı olur.14 Bir diğer deyişle, bu değişim biçimsel olduğunda zaman adını alır çünkü 
zaman anların art arda meydana gelmesidir. Zamanın biçimsel işleyişinde töz kavramı 
nasıl meydana gelir? Zamanın yukarıda bahsettiğimiz devamlı olarak değişen yapısı, 
“ben düşünüyorum” formunda tamalgı/apperceptionun çıkmasına yol açar. Kant’ın 
iyice belirginleştirdiği husus, öznenin zamanın akışkanlığı içinde nesnenin kuruluşunu 
bilgiye dönüştürmek için ben’i varsayılması gereken bir form olarak kullanmasıdır. 
Dikkat edilirse varlık bir nevi zamanın içinde yoğruluyordur kaçınılmaz olarak. O hâlde 
şunu sorabiliriz: Herakleitos değişim kavramıyla bunu fark ettiğinde öznedeki ben’i 
geri plana itip Logosu daha keskin bir biçimde iddia ederken, Kant neden öznedeki bu 
ben’i değişim karşısında meydana çıkarmıştır? Gerçi bu bağlamdaki cogito kavramı 
Descartes’e işaret eder. Ama Kant, cogitoyu reddetmemiş onun işlevini düzeltmiştir. 
Kendisini merkezi kılmak isteyen cogitonun niyeti Kant için devam eder. Bunun için 
Kant’ın Kopernik Devrimi öznenin zaman algısıyla sınırlı olarak değerlendirilebilecek 
bir devrim değildir. Bir diğer deyişle, Kopernik Devrimi etkisini ve amacını sadece 
teorik alanda göstermez. Açık bir biçimde söz konusu devrim Kant’ın pratik alanda 
oluşturduğu özne anlayışına doğru ilerler. Biz bunun için aslında “düşünüyorum” 
yargısında ortaya çıkan ben’in bir fail olarak anlaşılması gerektiğini düşünüyoruz. 
Böylece şimdi Kant’ın cogitoyu nasıl fail hâline getirdiğine bakmamız gerekiyor. 

Buraya girmeden önce yine kısa bir biçimde bazı tanımlar vermek gerekir. Öznenin 
failden farkı nedir? Özne, nesneyle bağlantısında epistemolojik olarak yani bilmek 
üzerine olan bir kavramlaştırmadır. Teorik anlamda bir failin olması söz konusu ol-
maz. Yani özne öyle bilmesinden dolayı sorumlu tutulamaz. O hâlde burada anahtar 
kavramın sorumluluktur. Yalnız sorumluluk kavramı bilmeye yönelik olduğu kadar 
eyleme de yöneliktir. Yani iyiyi bilmek değil, aynı zamanda bildiğimizde uygulamak 
da gereklidir. Bu anlamlandırmalardan hareket ettiğimizde modernliğin kendisini 
merkeze alan ben vurgusunun fail olmaya oldukça müsait olduğunu söyleyebiliriz. 
Çünkü fail olma, sorumluluk kavramı üzerinden merkezde olmaya ahlaki bir zorun-
luluk yüklemektedir. Nitekim Kant, öznenin arkaplanındaki cogitoya derinlik vermek 
istediğinde bunu fail biçiminde ve ahlak alanında inşa etmeye girişecektir. Çünkü teorik 
anlamda, öznedeki ben vurgusunun nesnenin kuruluşunda bir yere sahip olması söz 
konusu ben’in merkezi olmasını tam anlamıyla karşılayamaz. Yani teorik (ve eksik) 
ben, nesneler üzerineyken/subject iken, pratik ben nesneler üstü yani özyetkindir; 
saygı duyulan kendinden dolayı amaç ve iyi olandır. 

Kant bu nedenle bu faili pratik/ahlak; numenal alanda arayacaktır. Fakat söz ko-
nusu olan failin numenal anlayışı antik anlayışın numenal anlayışından farklıdır. Kant 

14 J. B. Scheneewind, Autonomy, Obligation and Virtue: An Overview of Kant’s Moral Philosophy, Com-
panion To Kant, ed. By Paul Guyer, Cambridge University Press, 1992, s. 309. 
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öncelikle numenal alanın inşasıyla karşımıza farklı bir varlık alanı sunar gibidir. Onun 
önemsediği husus bu varlık alanının akılsal olmasının özyetkinlik kavramıyla beraber 
ben’e dayandırılmasıdır. Dolayısıyla Platon’da olduğu üzere transandant bir ontolojik/
numenal alana tekabül edecek şekilde akılsallık kullanılmaz. Kant’ın kurduğu akılsallık 
özyetkinlikle beraber anlaşıldığında kendisine kapının açıldığı bir ontolojik alanı değil, 
kendisinin inşa ettiği transendental bir ontolojik düzeni önemser.15 Nitekim Kant bu 
dünyadaki bir numenal alandan bahsederken bu kavramın ilk sahibi olan Platon ancak 
ölümle beraber geçilebilecek bir numenal alandan bahseder.16 

Kant’ın ilk kritikte ortaya koyduğu özne, ontolojik alanı bir nesne kurgusuna indir-
gediğinde ancak öznel bir varlık resmi çıkarılabileceğini iddia etmiş olur. Bir gerçeklik 
inşasının söz konusu olmasının imkânsızlığı da aynı yaklaşım sonucunda ortaya çıkar. 
Böylece Kant öznenin kendi gerçekliğini kurma hakkına pratik anlamda sahipmiş gibi 
düşünür. Aslına bakılırsa bu sadece kendi gerçekliğini değil, kendini gerçek olarak 
kurma denemesidir. Bundan dolayı mesele failin ortaya çıkmasından ziyade failin 
kendisini özyetkinlik17 olarak belirleme niyetinin olmasıdır.18 Bunun için Descartes’ın 
cogitosunun teorik yapısı eleştirilse dahi Kant tarafından kendisini özyetkinlik kavramı 
altında revize ve rafine etmiştir. İşte cogitoyla ortaya çıkan ben anlayışının kendisini 
merkeze alması gerçekliğe ilişkin durumun farklılaşmasına neden olmuştur. Yukarıda 
belirtmeye çalıştığımız üzere modern dönemde teorik anlamda gerçekliği kuran bir 
özneyle karşılaşırız. Ama Kant, Descartes’ın kurucu öznesinin teorik anlamda yaptığı 
işin yarım ve eksik olduğunu düşünmüştür. Yanlıştır çünkü kendi varlığını yanlış bir 
biçimde çıkarmaya çalışır. Eksiktir çünkü başka bir biçimde bu öznenin kendi varlığı 

15 Tanımların yapılması neyi ifade etmeyi istediğimizin anlaşılması açısından önemlidir. Transendent/
aşkın derken üst ve ayrı bir ötedünyaya işaret etmekteyiz. Transendental derken fenomenal alana iliş-
kin olarak zorunlu olan bir yapıdan bahsetmekteyiz. Bir diğer önemli husus, bu iki ayrımın Kant’ın 
gayeler krallığı ile Platon’un politeiası üzerinden okunmamasıdır. 

16 Platon, Phaidon, Çev. Ahmet Cevizci, Gündoğan Yayınları, 1995, 80e.
17 Autnomia. Bu kelimeyle ilgili olarak daha önce yazılan makalemizden birebir yapacağımız bir alıntıyı 

aktarmanın faydalı olduğunu düşünüyoruz: “Kavramların tartışılması düşünmenin felsefeciye ait en 
önemli kısmı olduğu için özyeterliğin kullanılmasını teklif ediyorum. Autarkeia αὐτός -, kendi/self, 
ve ἀρκέω, yetmek/to suffice kelimelerinin birleşimidir. Dilimizin kullanımında kendilik, öz ile eş hâle 
gelebilmektedir. Bunu kabul ettiğimizde autarkeia, özyeterlik olarak çevrilebilir. Bununla beraber 
buna yakın olan çok önemli bir terim daha vardır. Autonomia/ αὐτονομία. αὐτο-, kendi/self, νόμος/
nomia ise yasa kelimelerinin birleşimidir. İkincisi özellikle Kant’ın felsefesinde anlam kazanacaktır. 
Bu kelimeyse dilimize özerklik olarak çevrilmiştir. (Mesela Hacettepe Üniversitesi tarafından 1980 
basımıyla çıkarılan Pratik Aklın Eleştirisi’nde sayfa 42’ye bakınız.) Ne var ki ne Yunanca anlamında 
ne de Kant’ın felsefesinde öz ile bir erk/kuvvet bir araya getirilmemiştir. Kant’ın felsefesinde ahlak 
yasası insanın özü olarak kabul edildiğinde bu tam da Yunanca anlamına uygun hâle gelir. Muhteme-
len Kant’ın Yunan felsefesinde çok kullanılmayan bu kelimeyi seçmesinin nedeni de budur. Bunun 
için mezkûr kelime için kuvvet/erk’ten ziyade yasanın vurgulanması lazım. Yalnız yasa kelimesi öz-
yasalılık olarak çevirmek yerine gerek Yunancadaki gerekse Kant’ın kullanıma uygun olacak şekilde 
özyetkinlik kelimesini teklif ediyor; tartışmaya açmak istiyorum.” Bkz. Mehmet Günenç, Antik Yunan 
Felsefesi Bağlamında Filozofların Yetkinliği ve Bilgelik Sorunu” Felsefi Düşün, 5. Sayı, Ekim 2015. 

18 Daha sonra bu özyetkinlik/autonomia mutlaklığa dönüştürülecektir.
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çıkarması yani fail olmasının sağlanması gereklidir. Ama bunun yansımaları nedir? 
Makalenin başında iddia ettiğimiz modern öznenin sorunlu bir gerçeklik anlayışını 

ortaya koymaya başlayabiliriz. Ama buraya geçmeden önce modern özneye ilişkin 
iddiamızı daha vurgulu hâle getirmek için antik Yunan dönemindeki özne anlayışından 
kısaca bahsetmemizin faydası vardır. 

Antik anlayışta öznedeki ben düşüncesinin belirleyici olması sorunlu olarak 
görülmüştür. Akıl benliği merkeze alarak hareket ettiğinde kibir/hybris veya kendi 
sanılarına kurban olma durumuyla muhatap kalabilir. Mesela Anaksimandros’un ben’i 
ne anlamda değerlendirdiğine dikkat edelim. Bu yaklaşımda benlik bir kibir olarak 
telakki edilir ve varlığın bütünlüğünden kopmak anlamında bir cezaya tabi tutulur.19 
Bu doğal kibre olan tepkiyse “Kendini bil” sözüyle analiz edilebilir. Kendini bilmek 
ifadesi antik anlayışta doğa içinde kendini anlamlandırmak şeklinde karşımıza çıkar. 
Söz konusu anlamlandırmaysa haddini bilmek şeklindedir. Böyle bir ayrımın ilk işi-
mize yarayan kısmı bunun kendisini merkeze alan bir fail olmaktan ne kadar uzakta 
olduğudur. 

İlginç bir biçimde “Bir şey biliyorsam o da hiçbir şey bilmediğimdir” gibi bir diğer 
önemli ifade ışığında bakıldığında kendini bilmenin nasıl ele alınması gerektiğinin 
zorlaşmasıdır. Eğer bilmenin her türlü imkânı ortadan kalkmışsa bu durumda kendini 
bilmenin ya da “Erdem bilgidir” demenin anlamı ne olacaktır? 

Sokrates’in genel olarak Yunan düşüncesine de uygun olan düşünme biçimine 
baktığımızda bu sorundan çıkabiliriz. Kendini bilmek aslında bilginin altını oyarken 
her şeyi bilme iddiasında olan (sofistler gibi) insanın tabiatına yönelik getirilen bir 
eleştiridir. Kendini bilmenin bitmek bilmez derinliği ve bir şey biliyorsam o da hiçbir 
şey bilmediğimdir ifadelerinin yanyana gitmesi ancak böyle anlamlı olur. Sokrates 
akılsallığın bir kişi için ne denli önemli olduğunun farkındadır. Gerçi aklın sesine kulak 
vermek kendisini merkeze alan bireye işaret edebilir. Buna karşın Kriton’a karşı aklın 
sesini açığa çıkarırken önemsediği husus şehrin ne diyeceğidir.20 Bu yaklaşımı farklı 
bağlamda Herakleitos’ta da görmek mümkündür. Onun Sokrates’in aksine şehirden 
ayrılması bizleri şaşırtmasın. O şehri insanlardan değil, yasalardan oluşması gereken 
bir yapı olarak görür. Bunun için Sokrates’in aklın sesi olarak gördüğü ile Heraklei-
tos’un Logos’u arasında bireyin vermesi gereken değer açısından bir fark yoktur. İkisi 
de akıllı olmayı bir üst akıl üzerinden tanımlamanın uygun olacağının farkındadırlar. 

Sokrates bütün bilgisinden şüphe etmeyi “Bir şey biliyorsam o da hiçbir şey 
bilmediğimdir” sözüyle izhar etmiştir. Bir bakıma Descartes’ın şüphesi içinde olma-
sına rağmen neden Sokrates’in çıkardığı sonuç farklı olmuştur? Burada belki sofist 
Protagoras’ın “İnsan herşeyin ölçüsüdür” sözünü ben’in kendisini merkeze almasına 

19 Walter Kranz, Antik Felsefe, Çev. Saffet Babür, Sosyal Yayınlar, 1984, s. 31.
20 Platon, Kriton, Diyaloglar, Çev. Tanju Gökçol, Remzi Kitabevi, 1996, 46b. 
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benzetebiliriz. Ama sofistlerin aklı değil, zekâyı öne sürdükleri için önemli olan nokta 
gerçekliğin inşası olmamıştır hiç bir zaman. Rasyonalist Descartes ise ben’i merkeze 
alarak gerçeklik kurgusu şüpheye rağmen hatta şüphe içinden kurar. Böylece kendini 
bilmek Sokrates’te kendine bir sınır çekmek olarak karşılık bulurken Descartes’ta 
varlığa sınır çekmek; onu res extensa hâline dönüştürmek anlamına gelebilmiştir. 

O halde modern dönemde varlığın bilgi tarafından dönüşmüş/kurulmuş hâline 
gerçeklik denilecektir. İlk kritikte bu gerçekliğin Kant tarafından empirik gerçeklik 
olarak belirlendiğini görürüz.21 Bunun yanında sonuç daha trajiktir. Çünkü Kant bu 
gerçekliğin empirik olarak seviyesini düşürdüğünden bunun epistemolojik açıdan 
geçerli olduğunu da belirtmek zorunda kalır. Dolayısıyla aslında bir şeyi bilmenin 
mümkün olmaması şeklinde ding an sich kavramının asıl dikkate alınması gereken 
sonuç olduğunu unutmamak gereklidir. Bunun için Kant’ın pratik alanda kendisini 
fail olarak sunmaktan başka bir çaresi yoktur. Bu faillik ahlak yasasının uygulayıcısı 
olmasıyla etkisini kaybetmez. Çünkü ahlak yasası Kant tarafından ben’in kendi öz-
gürlüğünü özyetkin olarak işlevselleştirmesinde kullanılır. Örnek vermek gerekirse, 
Kant ahlak yasasının emirlerinin Tanrı’nın emirleriymiş gibi telakki edilmesinin din 
olduğunu belirtir.22 Böylece din Tanrı olmadan nasıl tanrısal eylemde bulunabileceği-
nin formülasyonu olarak düşünülür hâle gelir. Onun Tanrı’yı düşünmesi ahlak yasası 
bağlamında değil, en yüksek iyi bağlamında ağırlık kazanır. Nitekim ahlak yasası 
Tanrı’nın olmasına rağmen O’nun paranteze alınmasına yarar. Yani, “Tanrı vardır ama 
özyetkin birey üzerinde etkisi olmamalıdır” gibi bir düşünce söz konusudur.

Bu bağlamda fail olma sorununda dikkatin çekilmesi gereken bir diğer kavram 
da özgürlüktür. Antik Yunan’da bırakalım özgürlük kavramının farklı bir biçimde 
kullanılması bu kavramın kullanılmasına bile neredeyse rastlamayız. Bunun nedeni 
bireye bağlı olarak değerlendirilen özgürlüğün bireyin kendisini bağlamasıdır. Bir di-
ğer deyişle, bireyin bağımsızlığı anlamındaki özgürlüğün kendisini şehir ya da phusis 
üzerinden tanımlaması söz konusu olmuştur. Birey ancak polites/vatandaş olduğunda 
özgürdür. Farklılığı vurgulamak açısından Kant’ın özgürlüğü kurgulamasına bakalım. 
Birey mekanik bir biçimde işleyen doğadaki özgürlüğün imkânsızlığının yanında kendi 
içinde negatif olarak fark ettiği bir özgürlükle ahlak yasası sayesinde tanışır. Fakat 
Kant autonomia/özyetkinlik olarak özgürlüğe bir kendilik ekler. Bir diğer deyişle Kant, 
insanın özgürleşmesini kendilik; ben vurgusu yaparak kullanmayı teklif eder. Böylece 
özgürlük ile akıl arasında doğrudan bir ilişki kurulduğu gibi, söz konusu olan akıl cogito 
üzerinden tanımlanarak farklı daha doğrusu devamlı olarak tanımladığımız modern 
bir kimlik kazanmış olur. Nitekim Kant, “Aydınlanma Nedir” adlı makalesinde bu 
kendiliğin aklını kullanmayla kuvvetlenmesi gerektiğini iddia eder. Tekrar işaret etmek 
gerekirse, aklını kullanma merkeze ben’in alındığı bir işleyiş sergilemekle mükelleftir. 

21 Kant, CPR, B44-A28.
22 Kant, Conflict of The Faculties, tr. by Mary J. Gregor, Abaris Books, 1979, s. 61.
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Hâlbuki antik Yunan’da en fazla Herakleitos’un anlayışında görüldüğü üzere, başta 
doğanın dâhil olduğu akış içinde bulunmak özgürleşmek olarak görülebilir. Bunun 
için buradaki özgürleşme tam olarak harmonia yani uyum kavramıyla anlaşılabilir. 
Ama uyum sağlama da devamlı olarak bireyin itaat etmesi, kendisini kontrol etmesi 
gereken bir noktada ele alınır. Dolayısıyla kendini kontrol etmek sonucunda kendi 
kendine yeter olma olarak aueterkia çıkabilir. Buna karşın, autonomia bireysel değil, 
siyasi bir anlamda ancak şehirle ilgili olarak kalır. Ancak Kant’ın elinde autonomia 
bugünkü ahlaki anlamına kavuşacaktır. 

Sonuç

Buraya kadar anlattıklarımızı kısaca toparlamanın ve daha sonra bunları bir eleş-
tiriye tabi tutmanın faydası vardır. Öncelikle insanı, varlığa ilişkin olarak bir arayış 
içine sokmak durumunda kaldığımızda özne ve gerçeklik sorununa geçmiş oluruz. Bu 
sorun bağlamında önemli olan husus da doğrunun ne olduğu ve nasıl bulunacağıdır. 
Burada karşımıza en azından felsefe tarihinde antik ve modern dönem olmak üzere 
iki görüş çıkmaktadır. İçinde bulunduğumuz dönem modern dönem olduğundan de-
ğerlendirmelerimizi bu dönemin kurucu iki önemli filozofu üzerinde yoğunlaştırdık: 
Descartes ve Kant. Buna karşın modern dönem kendisini gelenekten farklılaşma üzerine 
tanımladığından kimi zaman antik dönemle de kıyasladık. 

Modern dönemdeki özne anlayışı ben/kendilik/ben düşünüyorum üzerinden şekil-
lendirmiştir. Elbette her düşünmede bu formlar yer alabilir. Buna karşın bunların yer 
alması ile bunların merkezde olacak şekilde kullanılması ayrı şeylerdir. Bunun bir tercih 
olarak tanımlanması gerektiğini, çünkü antik Yunan anlayışının farklı bir biçimde de 
olsa ben vurgusunu fark etmesine rağmen kibir ve hata barındırdığını düşündüğü için 
kullanmadığına işaret etmeye çalıştık. Aslında modern dönemdeki özne anlayışında 
teorik anlamda kullanılan ben kavramının Kant tarafından kritiğe tabi tutulması söz 
konusu kavramın işlevi hakkında nesnel; doğru bir değerlendirme yapıldığı düşün-
cesini vermektedir. Bu anlamda Kant’ın, bilmek için gerekli olan ben kavramının bir 
düşünce olmadığını daha çok düşünmede gerekli olan benlik bilinci olduğunu iddia 
ederken haklı olduğunu kabul edebiliriz. Nitekim günümüz felsefesi de bu anlayışın 
dışına çıkmamıştır. Buna karşın Kant’ın “Kopernik Devrimi” sadece teorik anlamda 
değerlendirilebilecek bir sınıra sahip değildir. Saf aklın yargıç rolünü alması, teorik 
anlamda ben’in sınırının ne olması gerektiğini söylediği gibi pratik anlamda ben’in 
merkezde olmasını sağlamaya çalışır. Hatta Kant tam da teorik anlamda sınır çekildiği 
için aklın kendisini pratik/ahlaki anlamda yüceltmesini öne sürer gibidir. Dolayısıyla 
Kant eleştirdiği Descartes’ın cogitosuna saf aklın bütününde sahiptir. O bu aklı teorik 
alanla beraber pratik alanda kurmayı karşımıza çıkarır. Böyleyse Kant’ın pratik/ahlaki 
anlamda ortaya koyduğu benlik düşüncesinin doğru olup olmadığına bakmak gereklidir. 
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Ahlaki anlamda kendilik düşüncesi özyetkinlik/autonomia kavramıyla iş görmek-
tedir. Yukarıda vurgulamaya çalıştığımız gibi, Kant için özyetkinlik/autonomia kendi 
kendine yeter olma yani bir auterkia değildir. Autonomiada geçen yasalılık bir şehir 
düzeninde, ilahi bir düzende yani benliküstü23 bir düzende yer alabilir. Bu durum bi-
reyi ortadan kaldıran; onun özgürlüğünü kullanmasına izin vermeyen bir yapıya işaret 
etmez. Yukarıda belirttiğimiz gibi tam da böyle bir yapı bireyin daha özgür olması 
için bir şart olarak düşünülür. Kant’ın özyetkinliğindeyse bariz bir biçimde cogitonun 
etkisi görülür. Sanki “(Ben) düşünüyorum o hâlde varım” yerine “(Ben) eyliyorum o 
hâlde varım” formu teklif edilir. Devamlı olarak vurgulamaya çalıştığımız nokta ben 
kavramının kendisini merkeze almaya doğru bir çekim kuvvetine sahip olduğu ve mo-
dern cogitonun bunu Descartes’la başlayan süreçte sistemli bir biçimde inşa ettiğidir. 
Nitekim onu eleştiren Kant, bu merkeze alma kuvvetini pratik anlamda inşa etmiştir. 
Yalnız, Kant’ın bu türden bir düzenlemeye saf aklın bütünü üzerinden giriştiğini akılda 
tutmamız gerekir. Bir diğer deyişle, Kant saf akıldan bahsederken pratik anlamda kendi 
kuvvetini göstermesi gereken bir ben’i inşa etmeyi amaçlar. 

Asıl dikkat edilmesi gereken yukarıda sorduğumuz doğruluk sorununa cevap 
vermek için cogitonun kendi içindeki işleyişine değil, böyle bir işleyişin içine so-
kulmasına yoğunlaşmak zorundayız. Aslında bu hususun oldukça önemli olduğuna 
yazının başında, 2. sayfada değinmiştik. Bu anlamda sorumuzu farklılaştırarak şöyle 
soralım: Acaba gerçekten de felsefe ya da metafiziği şüphe yerine “hayret” üzerine 
mi başlatmak gereklidir? Varlığın olmasını değil de öyle olmasını mı dikkate almak 
gereklidir? Bir diğer deyişle, varlık kendisini tabiat/phusis, âlem/kozmos, harmonia/
ahenk kavramlarıyla ifade ederken neden daha sonra modern dönemde şüpheyle be-
raber kendi içine dönülerek ben’in merkeze alındığı bir varlık anlayışına geçilmiştir? 
Bilinci, ben düşüncesinin açığa çıkması ve merkezde olması için tercih etmek, bu 
bilincin yukarıdaki varlık halleri üzerinde işletmekten ayrıdır. Descartes şüphe edip 
varlık yerine ben’in varlığını başa getirmiştir. Ben düşüncesi bu durumda merkezde 
olmanın çekimine kapıldığı için varlığın yukarıdaki hâlleri yerine res extensayı tercih 
edebilmiştir.24 Bu ise bilincin ne kadar doğru bir yaklaşım içinde ilerleyebileceğini 
sorun hâline getirir. Yani açık ve seçikliğe göre kurulan bilginin bize nasıl bir gerçeklik 
teklif ettiğine dikkat edilmesi gerekir.

23 Kavramların içinin neyle doldurulduğuna dikkat etmek gerekir. Akılüstü ya da akıldışı olan bir şeyi 
ortaya koyan eğer akıldan farklıysa bu tanımlamaları neye dayanarak yaptığımızı açıklamalıyız. Bun-
larla mutlak anlamda bilinmezliğe işaret ediliyorsa söz konusu eksikliğin akıldan değil, bu akla belirli 
bir kapasitede sahip olan ben’le ilgisinin olması gerekir. Bunun için benliküstü denilmesini teklif 
ediyoruz. 

24 Bu çekimin açık seçiklikle ilgili olmasının onun öznel değil de nesnel olduğu anlamına gelmesine 
ihtiyatla yaklaşılması gereklidir. En azından şunu belirtmekle söz konusu ihtiyatlı olmaya yönelik 
bir anlayış geliştirebiliriz: Kant nesnelliğin özneye ait bir form olduğunu belirttiğinde varlığa ilişkin 
yaklaşımımızın nasıl biçimlendiğini de ifade etmiş olur. Ama Kant dahi bu nesnelliğin nasıl biçimde 
kurulacağını yine pratik aklın işleyişinde de göstermiş olur. 
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Bu bağlamda yine yazımızın başında ortaya koyduğumuz ilkesel tavrın yapısı 
üzerinden bir değerlendirme yapalım. Sadece düşünme üzerinden hareket edildiğinde 
bilmemize ilişkin olarak aksiyomatik yargılara; aksiyomlara; sentetik a priori yargılara 
ulaşırız. Bu yargılar varlık üzerine elde edilecek bilginin formları olarak karşımıza 
çıkarlar. Daha doğrusu eğer karşıya almayı bir konu hâline getirmek olarak ele alacak 
olursak bu formlar sayesinde ve seviyesinde varlığa ilişkin bilgimizin gerçeklik olma 
imkânına kavuştuğunu iddia edebiliriz. Bu durumdaysa iki sorun karşımıza çıkmakta-
dır: Öncelikle bu ilkelerin gerçeklik üzerine yaptığımız her yargıda doğru bir biçimde 
inşa edildiğini kesin olarak bilemeyeceğiz. İkinci sorun ise daha derindir. Kant’ın 
ortaya koyduğu gibi düşünmemizin yapısal durumu olarak gerçeklik bilgimiz (yani 
öyle olması gerektiğini düşündüğümüz) ile varlıksal olarak gerçeklik (yani öyle olan) 
arasında kapatılması pek mümkün olmayan bir ayrılık olacaktır. 

Bu nedenle gerçekliğin yargılarla elde edildiği iddiasına karşın, bir yöntem olarak 
değil de tavır olarak kesinliğe ulaşılamayacağını “fark etmenin” önemli olduğunu 
söyleyebiliriz. Böyle bir tavrı kısmen bir yöntem olarak Karl Popper yanlışlama 
teorisiyle göstermiştir.25 Nihai bir cevabın verilmemesi “Kleitophon”da olduğu gibi 
eleştiri konusu olabilir.26 Ama tam olarak da bu durum insanın gerçekliğe ilişkin olarak 
bilgeliğe işaret eden felsefi tavrın ne olması gerektiğini gösterir. 

 Modern dünyanın genel olarak tavrıysa farklı olmuştur. Nihayetinde modern 
dünyamızın sorununu farklı bir açıdan ifade etmek istersek, insan gerçekliği kendisi-
nin kurduğunu fark ettiğinde (Kant’ın ya da Descartes’ın teorik alanda yaptığı gibi) 
ya da gerçekliği kendisinin kurması gerektiğini düşündüğünde (Kant’ın pratik alanda 
yaptığı gibi) gerçeklik denilen kavramın kendisini anlamsızlaştırmaktadır. Gerçeklik 
insanla anlamlı olabilir ama bu gerçekliğin anlamını açığa çıkarttığını düşündüğü 
ölçüde, yoksa oluşturduğu değil. 

 
KAYNAKLAR

Andrews, E. A. (Editor), Herper’s Latin Dictionary, Oxford Press, 1981. 
Aristoteles; Metafizik, Çev. Ahmet Arslan, Sosyal Yayınlar, 1996.
Foucault, Michel; Kendini Bilmek, Çev. Gül Çağalı Güven, Om Yayınevi, 2001.
Helmut Holzey; Historical Dictionary of Kant and Kantianism, The Scarecrow Press, 2005. 
Günenç, Mehmet; “Antik Yunan Felsefesi Bağlamında Filozofların Yetkinliği ve Bilgelik So-

runu”, Felsefi Düşün, 5. Sayı, 2015. 
––––; Conflict of The Faculties, tr. by Mary J. Gregor, Abaris Books, 1979.
––––; Critique of Pure Reason, St. Martin Press, 1965.
––––; Çev. Aziz Yardımlı, Arı Usun Eleştirisi, İdea Yayınları, 2003.
Kranz, Walter; Antik Felsefe, Sosyal Yayınlar, 1984.

25 Popper’ın bunu bilimin içinde ifade etmesinden dolayı tavır yerine yöntem olarak adlandırmayı uygun 
bulduk.

26 Platon, Kleitophon, Çev. Sabahhatin Eyüboğlu, Remzi Kitabevi, 1996.



64 Mehmet Günenç

Koselleck, Reinhart; Kavramlar Tarihi, Çev. Atilla Dirim, İletişim Yayınları, 2006.
Platon, Gorgias; Diyaloglar, Çev. Melih Cevdet Anday, Remzi Kitabevi, 1996.
Platon, Kriton; Diyaloglar, Çev. Tanju Gökçol, Remzi Kitabevi, 1996.
Platon; Phaidon, Çev. Ahmet Cevizci, Gündoğan Yayınları, 1995.
Platon; Kleitophon, Çev. Sabahhatin Eyüboğlu, Remzi Kitabevi, 1996.
Preus, Anthony; Historical Dictionary of Ancient Greek Philsosophy, The Scarecrow Presss, 

2007.
Oxford Latin Dictionary; Oxford University Press, 1968.
Scheneewind, B.; Autonomy, Obligation and Virtue: An Overview of Kant’s Moral Philosophy, 

Companion To Kant, ed. By Paul Guyer, Cambridge University Press, 1992. 



AHLÂK FELSEFESİ KURTARICISI OLARAK 
UYGULAMALI AHLÂK

Şengül Çelik*

APPLIED ETHICS AS A RESCUER OF ETHICS

ÖZ
Bu çalışmada, toplumumuzun derinleşen ahlâk sorunlarına karşı yapılan bir ahlâk 
felsefemizin olmadığına ilişkin eleştiriler yeniden gözden geçirilecektir. Yapılan 
eleştiriler ve temelleri göz önünde tutularak ahlâk felsefesi alanındaki tıkanıklığı 
açacak bir yol bulma amacı güdülmüştür. Felsefe yöntemsel olarak klasik soyut 
düşünmeden uygulamalı pratik alanlara kaymakta ve bu durum her geçen gün 
daha da yaygınlaşmaktadır. Uygulamalı ahlâkın günümüzde daha popüler hâle 
geldiği ve felsefe alanını canlı tuttuğu muhakkaktır. Toplumsal hayatın doğru-yan-
lış saptamasını da içeren değerler dizgesi olmadan devam etmesi düşünülemez. 
Ülkemizin ahlâk sorunlarını ele alırken de kullanılan bir değerler dizgesi vardır. 
Ancak bu konu yöntem olarak felsefi açıdan yeterince irdelenmemiştir. Yöntem 
olarak daha önce Osmanlı-İslâm geleneğinde kullanılmış olan alan çalışmalarını 
da kapsayacak şekilde uygulamalı ahlâka yönelmek ve bu şekilde ahlâk ilkelerimi-
zi hatırlamak ahlâk felsefesi alanını ve değerler dizgesini canlı tutacaktır. 
Anahtar Kelimeler: ahlâk felsefesi, İslâm ahlâk felsefesi, Osmanlı ahlâk felse-
fesi, uygulamalı ahlâk

ABSTRACT
In this study the critics about having no tradition in Ethics as a branch of philosophy 
will be re-examined. It is aimed to find a way to open the deadlock of ethics. 
There is a shift in philosophy through abstract reflection to applied areas and this 
makes Philosophy still popular. Applied Ethics becomes popular each day as a 
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branch of Ethics or philosophy. Using case studies as a method of finding a way 
to discovering right and wrong is applicable to both secular and Ottoman-Islâmic 
tradition. This will help to recall and refresh our moral codes and will flourish the 
sphere of ethics. 
Keywords: ethics, Islâmic ethics, ottoman ethics, applied ethics

...

Giriş

İnsanoğlu var olduğu günden itibaren kendini bir seçimler atmosferinde bulmuş-
tur. Hayatın her basamağının bir şekilde seçime dayanması ya da en azından insanın 
buna inanması doğru yanlış; iyi kötü; güzel çirkin gibi değerlerin ve değer ifadelerinin 
oluşmasını sağlamıştır. Bu değerler dizgesi ahlâk, din, yasa, sanat gibi alanları doğur-
muştur. İnsanlar arasındaki ilişkiler bir şekilde hep bu değerler çerçevesinde yaşanmış 
ve yorumlanmıştır. İnsanoğlu tarihsel gelişimini bu değerler ile yazmış ve okumuştur. 
Buna göre de kimi olaylar iyi kimi insanlar zalim kimi eşyalar güzel sıfatları ile anılmış 
ve hayat ve hayatın her alanı bu değer ifadeleri ile şekillenip yoğrulmuştur. Tarihin her 
döneminde hayatın iyi ya da kötü diye tanımlamasına rastlamak mümkündür. İnsan 
olmanın gerekleri beğenilen değerler üzerinden olumlu şekillenirken beğenilmeyen 
hatta nefret edilen değerler olumsuzlaşmıştır. İşte bu yüzden hayat bazen iyi bazen kötü 
bazen de dayanılmaz gibi ifadeler ile anılmıştır. Uzun insanlık tarihi boyunca doğru ve 
yanlış hep olduğu gibi bunlar arasındaki mücadele de hep sürmüştür. Olumlu değerle-
rin baskın olduğu dönemler mutluluk ile olumsuz değerlerin baskın olduğu dönemler 
mutsuzluk ile anılmıştır. 

Toplumların hayat kalitesi, içinde yaşayan insanların mutluluk ve huzurları gibi 
olumlu değer özelliklerine göre ölçülmüştür. Dünya üzerinde iyilik de kötülük de ken-
dine her zaman var olacak bir toplum bulmuştur. İyi kötü doğru yanlış güzel çirkin 
hep var olsa da içerikleri sürekli dönemin şartları ile şekillenmiştir. İyinin daha iyisi ve 
kötünün daha kötüsü insanlıkla birlikte kendisini yenilemeye devam etmiştir. 

 Bu değerler dizgesinin insanlığa kazandırdığı ölçütlere göre gün geçmiyor ki ül-
kemizde ve dünyada yaşanan üzüntü verici vahşet haberleri ile sarsılmayalım. Ne yazık 
ki eski dönemlerin yanlış ve kötüsü adam öldürme, hırsızlık, kandırma, sözünde dur-
mama sıradan olaylar hâline dönüşürken bu olumsuz değer atfedilen davranışların iş-
leniş sebepleri ve şekilleri gün geçtikçe daha tahammül edilmez hâle geliyor. Öldürme 
haberleri sıradan bir can alma, hayatı sonlandırmanın çok ötesinde testere ile kesme, 
benzin döküp yakma, baltayla parçalamadan bir annenin kendi yavrusunu açlıktan öl-
dürmesine ya da zehirleyerek öldürmesine kadar geniş bir yelpazede olmaya başlamış-
tır. Kendine ait olmayan bir şeyi sahibi olduğu düşünülen kişiden izinsiz alma gibi yine 
tarihsel olarak olumsuz değer ile nitelenmiş hırsızlık veya dolandırıcılık teknolojinin de 
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yardımı ile sayılamayacak kadar çok farklı şekillere bürünmüş bir halde. Tüm bunların 
yanı sıra tarihsel geçmişi olumsuz değerler ve buna bağlı olarak suç ile anılan bilindik 
eylemlerin bir de sanal hâlleri listeye eklenmiş durumda. Olumlu ve olumsuz değerler 
içeren eylemler insana verdiği zararlara göre ahlâkın beğenilme ve beğenilmemesinden 
yasaların suç ve ceza sistemine havale edilmiş ancak çoğu zaman yasanın bağlayıcılığı 
dahi ahlâki yozlaşmanın önüne geçememiştir. 

Antik çağ ve Ortaçağ ahlâksızlığın inançsızlıkla açıklandığı ve suçluların bulunup 
kısasla bedel ödediği dönemlerdi. Aslında sonraki dönemlerde de hümanizmin geliş-
mesine rağmen kötü olayların artmasında inançsızlık baş sorumlu olarak görülüyordu. 
Kutuplaşan dünyada bir kesim tarafından “ahlâksızlığın dini” olan komünizm suçla-
nırken bir kesim kapitalizmin insanları baştan çıkarmasını ahlâksızlığın temel nedeni 
olarak gördü. Suçun cinsine göre küresel dağılımı değişse de toplumların herhangi bir 
çeşit ahlâksızlıkla mücadele zorunluluğu değişmiyor. Ahlâksızlık bulaşıcı bir hastalık 
gibi her yeri sarıyor ve her geçen gün verdiği tahribatlar daha da onulmaz hâl alıyor. 
İnsanlık bir kez daha varlığını huzur ve güvenle devam ettirme mücadelesi verirken 
ahlâksızlık tufanından kurtaracak emniyetli bir yol arayışında. Bu arayışın baş aktörleri 
yöneticiler, din adamları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler olsa da elbette tüm bu 
gurupları yönlendirecekler ahlâki davranışı, ahlâki yargıyı ve ahlâki tercihleri sorgula-
yan, yasalara yön veren ahlâk düşünürleri olacaktır. Bu yüzden bu çalışmada kısa bir 
tarihsel geçişten sonra ülkemizin ahlâk felsefesinin bugününe ve geleceğine dair bir 
değerlendirme yapılacaktır. 

TARİHSEL ARKA PLAN

İslâm Ahlâk Felsefesi

Ülkemizin yakın geçmişine bakıldığında ahlâk alanının aksine ahlâk felsefesi ala-
nında tatminkâr bir literatürün olmadığı söylenir ne de olsa bu alanda marka olmuş ne 
bir Kant ne de Mill çıkarmış değiliz. Aslında genç Türkiye için bunun sosyo-politik 
birçok sebebi bulunmakta. Bu sebeplerin arasında belki de en önemlisi olarak dil devri-
minin gelenek ile geleceğimizin bağına verdiği tahribatı gösterebiliriz. 

Kültürel mirasımızı göz önüne alarak ahlâk felsefesi için Osmanlı dönemine bak-
tığımızda o dönemde üretilen terbiye odaklı ahlâk eserlerinin sayılarının şaşırtıcı çok-
luğu dikkat çekmekte. Ancak eser çokluğuna rağmen bugün için ahlâk alanında konu-
şacağımız ortak bir kavramlar silsilesinden yoksun olduğumuz da başka bir gerçek. 
Bu sorun bazen genç Türkiye’nin ürettiği sosyo-politik şartlardan çok daha farklı ve 
temel bir esasa atfedilir. Ahlâk alanında döneminin belki de en önemli eseri diyebile-
ceğimiz antolojisini oluşturan Mehmet Ali Ayni Türk Ahlâkçıları kitabının önsözünde 
bu sorunun cevabını açık ve net bir dille “Eski âlimlerimiz başlı başına ahlâk kitabı 
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yazmağa özenmemişlerdi. Onlar bu işi lüzumsuz görüyorlardı. Çünkü onların nazarın-
da en yüksek bir ahlâk kitabımız vardı. Bu kitap Müslümanlar için Kur’an-ı Kerim’di”1 
diyerek vermektedir. Hüsamettin Erdem ise “ahlâk, İslâm’ın bir parçası değil, onun özü 
ve bütün bünyesine yayılan ruhudur. Müslümanların inanç, amel ve fikir hayatına yön 
veren tek gerçek kaynak da Kur’an prensipleridir”2 diyerek aynı hakikate vurgu yap-
mıştır. Yani bu tespitlere göre Müslüman âlimler kendilerini din dışı bir temele dayalı 
önermeler ile sil baştan bir ahlâk kuramı oluşturma zorunluluğunda görmedikleri gibi 
bunu gereksiz bulmuşlardı. Kur’an-ı Kerim elbette sadece bir ahlâk kitabı olarak inme-
miştir. İnanç esaslarından, miras hakkına, kıssalardan tabiat kanunlarına kadar hemen 
her alanda bilgi içermekteydi. Kur’an-ı Kerim’in kendi lisanı ile “yaş ve kuru ne varsa 
hepsi bu kitapta mündemiçti”. Tabii bu bilgiler insana sunulduğu için ayetlerin yorumu 
da ehli olan insanlar tarafından yapılacaktı. İslâm dini doğrultusunda kurulan medeni-
yetin kendi ilim anlayışı vardır ve bunda ahlâk felsefesini birebir karşılayacak bir alan 
bulunmamaktadır. İslâm Ahlâk Felsefesi kitabı yazarları İslâm felsefesi açısından ahlâk 
ilminin “hikmet”in araştırılması ile elde edileceğini düşünmektedirler.3 İslâm dininin 
bir inanç sistemi olarak insanlara sunduğu yaşam modeli ve bu model üzerinde yapılan 
her türlü dini, siyasi, ahlâki, iktisadi ve sanatsal tartışmalar genel olarak fıkıh ilmi başlı-
ğında toplanmaktadır. Ancak insan hayatının yaşama pratiklerini ilkesel hâle getirmeye 
çalışan ahlâk felsefesi sorunlarının tasavvuf, kelam ve hadis ilmi kitaplarında ya da 
özel ilm-i hâl kitaplarında da tartışıldığı ve bu eserlerde ahlâk alanına ait bilgilerin yer 
aldığı alan araştırmacıları tarafından ortaya konulmuştur. Bu yüzden Mustafa Çağırı-
cı’ya göre “İslâm ahlâkının asıl kaynağı Kur’an ve onun ışığında oluşan sünnettir.”4 
Müfit Selim Saruhan ise İslâm Ahlâk felsefesini “İslâm düşünce sistemleri olan kelam, 
tasavvuf, felsefe, ahlâk ve hatta fıkıh bilimlerinin gerek nazari gerekse ameli bir şekilde 
ahlâk ilminin ortak konuları”5 içinde yer alması şeklinde tanımlamıştır. Erdem’e göre 
de “İslâm Ahlâkı, zaman, mekân kaydı koymaksızın bütün hayatı içine almaktadır”.6

Batıda ahlâk felsefesinde tartışılan konuların benzerleri İslâmi ilim kitaplarında 
tartışılmıştır. “Kur’an-ı Kerim her ne kadar İslâmi prensiplerin tümünü içerse de, tam 
bir ahlâk teorisi sunmaz” diyen Macit Fahri, prensiplerin nasıl çıkarılacağına dair çalı-
şan ahlâk araştırmacılarına bu çalışmanın faydalı yapılabileceği üç verimli alan sunar: 
tefsir, fıkıh, kelam.7 Saruhan’a göre İslâm ahlâk felsefesi “din, felsefe, ahlâk gibi üç 
temel disiplinin bir araya geldiği, …kendine özgü yönleri olan bir düşünce sistemidir.”8 
Erdem, İslâm ahlâkının temel kaynaklarını “Kur’an, Hz. Peygamber’in (a.s.) sünnet’i 

1 M. A. Ayni, Türk Ahlâkçıları, Kitabevi: İstanbul, 1993, s. 11.
2 Hüsameddin Erdem, Son Devir Osmanlı Düşüncesinde Ahlâk, DEM Yayınları: İstanbul, 2006, s. 18.
3 Uyanık, Akyol, İslâm Ahlâk Felsefesi, Elis: Ankara, 2013, s. 60.
4 Mustafa Çağırıcı, İslâm Düşüncesinde Ahlâk, İFAV: İstanbul, 1989, s. 4.
5 M. S. Saruhan, “İslâm Ahlâk Felsefesi” tez, s. 12.
6 Erdem, a.g.e., s. 21.
7 Macid Fahri, İslâm Ahlâk Teorileri, Çev. M. İskenderoğlu, A. Arkan, Litera: İstanbul, 2004, s. 17.
8 Saruhan, a.g.e., s. 1.
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icma, kıyas, bir de örf ve adetlerdir” diye sıralamaktadır. 
George Hourani İslâm ahlâk felsefesini sistemleştirirken İslâm toplumlarında nasıl 

ele alınmış olduğunun analizini yapar. İslâm ahlâk felsefesi yerine İslâm ahlâk düşün-
cesi demeyi tercih ettiği bu düşüncenin temel özelliğinin kural koyucu ve çözümleyici 
olmak üzere iki yapı gösterdiğini iddia eder. Bunun yanı sıra ahlâki düşüncenin seküler 
ve dini olmak üzere iki şekilde bulunduğunu söyledikten sonra bu ikili ikiliden dört 
farklı tür ahlâki eser verme şekli türetir. Bunlar; Kural koyucu seküler ahlâk, kural 
koyucu dini ahlâk, filozoflar tarafından yapılmış ahlâki çözümlemeler, dini gelenekten 
yapılmış ahlâki çözümlemelerdir.

Erdem, “İslâm ahlâkını sistemleştirme” çabasının diğer kültürlerin etkisiyle başla-
dığını ve ilk etkileşimin de Kelile ve Dimne ile Nikomakhos Ahlâkı kitaplarının Arapça-
ya çevrilmesi ile gerçekleştiğini düşünür.9 Erken döneme ait ahlâk felsefesi kitaplarına 
genellikle “Kitabü’l-Ahlâk”, “Tehzibü’l-Ahlâk” veya “Mekarimü’l-Ahlâk isimleri ve-
rilmekteydi.10 Erdem, bu tarz kitapları: 1. Gelenekçi veya Kur’an ahlâkını benimseyen-
ler, 2. Tasavvufi ahlâkı benimseyenler, 3. Felsefi ahlâkı benimseyenler olmak üzere üçe 
ayırmıştır. Benzer bir yaklaşımla Çağrıcı, İslâm ahlâk düşüncesinin kelam, tasavvuf ve 
felsefe içinde tartışılıp geliştiğini11 iddia etmiştir ki Erdem’in yaklaşımına benzer bir 
sınıflandırmadır. 

İlk dönem ahlâk araştırmaları hakkındaki ortak kanı ağırlıklı olarak Antik Yunan 
dönemi eserlerinin etkisi ile oluşturulmuş olmasıdır. İslâm ahlâkı alanında önemli bir 
eser vermiş olan M. A. Draz “kendi İslâmi kütüphanemizin ahlâk konusunda bize te-
melde iki tür eser sunduğunu” söyler. Bunların da sadece “ya gençlere öğütler mahi-
yetinde uygulamaların ya da ruhun ve kuvvelerinin özelliklerinin anlatıldığı kuramsal 
eserler” olduğunu ve çoğunun Antik Yunan etkisini yansıttığını düşünür. Draz “Müslü-
manların da tıpkı Oryantalistler gibi Kur’ani ahlâkı kanun halinde toplama ve çalışma 
alanı olarak görmedikleri”12 eleştirisini yapmaktadır. Draz gördüğü bu eksikliği gider-
me adına kendisi İslâm Ahlâkı alanında önemli bir başyapıt ortaya koymuştur.

Ancak Fahri, farklı bir tutumla İslâm dininin inanç tartışmalarının da ahlâkın te-
mel kavramlarını içerdiğini düşünür. Bu yüzden Fahri’ye göre İslâm Ahlâk felsefesinin 
öncelikli konuları özellikle kader ve teklif kavramları ile ilgilidir.13 Fahri, İslâm ahlâk 
teorilerini yöntem ve konu açısından değerlendirir ve “nassi”, “kelami”, “felsefi” ve 
“dini” diye dörde ayırır.14 

9 Erdem, a.g.e., s. 24.
10 Erdem, a.g.e.
11 Çağrıcı, a.g.e. s. 10.
12 M. A. Draz, The Moral World of the Quran, trs. D. Robinson, R. Masterton. I.B.TAURIS: London, 

2008, s. 2.
13 Majid Fakhry, “Ethics in Islamic Philosophy”, Routledge, 1998. http://www.muslimphilosophy.com/

ip/rep/H018 erişim: 02-07-2014. 
14 Fakhry, a.g.e., s. 17.
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Çağırıcı Ahlâk felsefesinin ilk örneğinin el-Kindi tarafından verildiğini söyler.15 
Erdem ise ilk felsefi ahlâk eseri koyanların Farabi ve İbn Sina olduğunu düşünür. An-
cak Eşari, Matüridi ve Mutezile okullarının ahlâk felsefesinin temel konularından olan 
özellikle özgür irade konusunda ciddi tartışmalara yer vermiş oldukları bir gerçektir. 
Hatta Çağırıcı’ya göre henüz Asr-ı Saadet’te irade hürriyeti, yükümlülük, sorumluluk, 
ceza ve mükâfat gibi en temel ahlâk felsefesi sorunları gündeme gelmiş ancak İslâm 
Peygamberi (a.s.) bu soruları izale etmiştir.16 Daha sonraki dönemde Emevi halifesi 
Abdülmelik b. Mervan’ın aynı konulardaki soruları üzerine Hasan Basri’nin cevap ola-
rak yazdığı Risale ahlâk alanında bir çalışma17 olarak değerlendirilmiştir. Buradan da 
anlaşılacağı üzere ahlâkın İslâm medeniyetinde din ile neredeyse ayrılamayacak kadar 
iç içe olması değişik ahlâk eseri sınıflandırmalarına yol açmıştır.

Saruhan, İslâm geleneğindeki tüm ahlâk eserleri değerlendirildiğinde bu ilmin ko-
nusuna: “Nazari ahlâk, ameli ahlâk, ameli hikmet, nefis ve çeşitlerinin ahlâk ile ilgileri, 
iyilik ve buna bağlı olarak kötülük, erdemler (hikmet, adalet, şecaat, iffet, sevgi, sa-
dakat vb.), hürriyet (maddi, manevi, psikolojik, fizyolojik ve sosyolojik boyutları ile) 
insanın kendine, topluma, insanlığa karşı görevlerinin dâhil olduğu görülür”18 demek-
tedir. Erdem ise konu ve gayelerine göre ahlâki eserleri şu şekilde sıralar: a. Umumi 
ahlâk, b. Siyaset-nameler, c. Nasihat-nameler, d. Meviza yollu eserler, e. Ahlâki güzel 
sözler, f. Fütüvvet-nameler, g. Kâbus-nameler, h. Kelile ve Dimne tercümeleri, i. Çeşitli 
hikâyelerle süslenmiş ahlâki eserler, j. Ahlâki hikâyeler ve fıkralar, k. Atasözleri ve 
çeşitli diğer eserler. Ayrıca ahlâk kitaplarının genelinde ahlâkın nazari ve ameli olarak 
ikiye ayrıldığını belirtir. Erdem, ameli ahlâkın ferdi ve içtimai diye ikiye ayrıldığını 
içtimai ahlâkın da aile, cemiyet ve devlet diye üç başlık altında incelendiğini vurgular.19 
Çağrıcı bu alanda klişeleşen eserlerin genellikle “Kâbusname, Siyasetname, Nasihatna-
me, Pendname, Fütüvvetname”20 isimlerini aldığını bildirir. Çağrıcı kendi ahlâk üzerine 
çalışmasını temelde dört ana başlığa ayırır. Bunlar: 1. Kur’an ve Sünnet’te ahlâk, 2. 
Kelâm ilminde ahlâk, 3. Tasavvuf düşüncesinde ahlâk, 4. İslâm felsefesinde ahlâktır. 
Bu her başlık da kendi içinde bölümlere ayrılır. Çağrıcı bilim olarak ahlâk çalışmaları-
nın başlangıcını hadislerin tasnif dönemine kadar götürür. Furu-ı fıkıh türünden eserler-
deki ameli ahlâk konuları, tefsir ilminde “ahkâmu’l Kur’an” türündeki eserleri de yine 
bu ilk bilimsel çalışmalar arasında sayarak ahlâk eserlerini hayli geniş bir perspektiften 
değerlendirir. 

Genel olarak, İslâm Medeniyeti tarihinde ahlâk alanında eser verenler arasında; 
Abdullah b. Mubarek, Maverdi, İbn Hazm, Ebu Nasr et-Tabersi, İbn Kuteybe, Mübeş-

15 Çağırıcı, a.g.e., s. 37.
16 Çağırıcı, a.g.e., s. 13.
17 Çağırıcı, a.g.e., s. 14.
18 Saruhan, a.g.e., s. 15.
19 Erdem, a.g.e., ss. 32-33.
20 Çağrıcı, a.g.e., s. 9.
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şir b. Fatık,21 Muhasibi, Cuveyni, Ebu Talib el-Mekki,22 Ebu Bekir er-Razi, Farabi, İbn-i 
Sina, İbn-i Rüşd, İbn-i Miskeveyh, et-Tusi, ed-Devvani, Gazali, Fahreddin-i Razi,23 
Zekeriya er-Razi, Abdullah bin Mukaffa, İbn Haldun, İbn Bacce ve Hasan Basri24 gibi 
isimler sayılmaktadır. 

Görüldüğü üzere 15 asırlık bir kültürel yapının insanın hayatı ile doğrudan ilgili 
ahlâk felsefesi alanında yeterince eser vermemiş olduğu ya da bu alanla doğrudan il-
gilenmediği kanısı kısmen hatalıdır. İslâm medeniyetinin etkisi altında yetişmiş ahlâk 
alanında eserler vermiş pek çok meşhur düşünür ve eserler bulunmaktadır. Ancak söz 
konusu dini bir ahlâk anlayışı olunca bu ahlâk anlayışını ortaya koyan kuramların algı-
lanış şekli de farklılaşıyor. İslâm dini özgün bir medeniyet oluşturmuştur. Medeniyetle-
rin en büyük göstergeleri ise oluşturdukları özgün bilimler, sanat ve bunların üretiminde 
kullanılan gelişmiş bir dil oluşturmada saklıdır. İslâm medeniyetinin oluşturduğu tefsir, 
kelam, fıkıh, hadis ve tasavvuf gibi bilimlerin içinde ahlâk felsefesinin konuları deği-
şik başlıklar altında tartışılmıştır. Ahlâk felsefesi alanı ile ilgili temel anlayışı kısmen 
hatalı görmemizin sebebine gelince “özgürlük” kavramının tartışılması temel bir ahlâk 
felsefesi sorunudur ancak bir Müslüman için bu tartışma aynı zamanda hatta öncelikli 
olarak bir iman-inanç konusudur. Bu nedenle din ve felsefe alan olarak ahlâkla nere-
deyse ayrılmaz bir bütünlükte iç içedirler. Bu yüzden bu konuları içeren eserlerin salt 
bir ahlâk felsefesi kitabı gibi değerlendirilmemesi haklılığı olan bir tutumdur. Bu ma-
nada Ayni’nin yorumunun da kısmen hatalı olduğunu söyleyebiliriz. Kur’an-ı Kerim, 
Müslüman bir kimsenin hayatına çizdiği haram-helal sınırı ile günlük yaşayışın birçok 
ilkesini belirlemiştir. Ancak kutsal bir kitabın sadece bir ahlâk kitabı olarak anılması 
hatasına düşülmemiştir. Dinin emir ve yasakları Müslüman düşünürlerin felsefi sorular 
sormasını ve bu alanda açıktan tartışmalara girmelerini engellememiştir. Hatta belki 
doğru anlam arayışı kaygısından cesaretlendirmiştir. Bu yüzden ahlâk felsefesinin özel-
likle meta-etik alanının sorunları tartışılmıştır. Bir diğer algı yanılması ise bu eserlerin 
temelde Yunan kültürü olmak üzere farklı kültürlerden etkilenmiş oldukları gerçeği-
nin eserlerdeki özgün yanları örtecek kadar çok vurgulanmasıdır. Yunan medeniyetinin 
Mısır, Afrika ve Doğu kültürlerinden, Batı medeniyetinin de temel olarak Yunan ve 
İslâm medeniyetlerinden etkilendiği çok açık olmasına rağmen özgünlük tartışmaları 
İslâm medeniyeti eserlerindeki kadar yoğun gündeme gelmemektedir. Bu yüzden tüm 
Yunan dışı kaynak ve etkilere rağmen Yunan medeniyeti eserleri ve Batının Batı dışı 
kaynaklardan beslenmesine rağmen bu medeniyetlerin eserleri özgün bulunurken İs-
lâm medeniyetinin eserlerinin özgün bulunmamasının kasıtlı ya da kasıtsız bir hatadan 
veya yanılmadan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu durumun en ilginç yanı ise hatanın 
sadece konuya İslâm medeniyetine dışarıdan bakanlar (çoğunlukla Oryantalistler) ta-

21 Çağırıcı, a.g.e., s. 9.
22 Erdem, a.g.e., s. 25.
23 Erdem, a.g.e.
24 Uyanık, Akyol, a.g.e.



72 Şengül Çelik

rafından değil kendi kültürünün içerisinden bakanların da düşmesidir. Özellikle kendi 
kültür yapımız içinden yapılan bu eleştirinin de iki farklı dışlayıcı yaklaşımla yapıldığı 
görülmektedir. İlki İslâm Medeniyeti’ni kendi özgün ilimler tasnifi içinde anlamaya 
çalışan yaklaşımdır. Bu yaklaşım ile batı kaynaklı görülen ilimlerin etkisi ile oluşturul-
duğu düşünülen eserlerin içselleştirilmesine karşı bir tutum sergileyenlerdir. Yani fıkıh, 
hadis, tefsir, kelâm gibi alanları esas alıp Batı kaynaklı görülen ilimleri dışlayanlar. 
Diğer yaklaşım ise batı kaynaklı ilimleri esas alıp İslâm dini kaynaklı eserleri “dini” 
başlığına alıp dışlayanlardır. Her iki grup da farklı bakış açısından baksa da sonuçta 
İslâm ahlâk felsefesini bir şekilde içselleştirememişler ve özgün yönlerini yeterince ve 
tarafsızca irdeleyememişlerdir. 

İslâm Ahlâk Felsefesinin Genel Hatları

İslâm ahlâk felsefesinin öncüsü kabul edilen İbn Miskeveyh’in Tehzibü’l-Ahlâk 
ve Tathiru’l-A’rak isimli eseri bu alana yön veren temel esasları belirlemiştir. Tehzi-
bü’l-Ahlâk kitabı altı makaleden oluşur.25 Bu esasların başında “hulk” kelimesinin se-
ciye, huy, tabiat anlamlarına açıklık getirecek şekilde insanın yapısı nefis, mahiyeti, 
hususiyetleri, insan güçleri ve faziletleri şeklinde birinci makalede incelenmiştir. İnsan 
anlayışı ruh ve bedenden oluşan ikili bir yapıdadır. Duyu organları ile tecrübe edilen 
cismani dış özelliklerinin taşıyıcısı beden, onu yönetecek yapıda tasarlanmış iç özel-
likler ise ruh ile temsil edilmektedir. Bu ikili yapıda bedene ait kuvvetler olduğu gibi 
ruha ait kuvvetler de bulunmaktadır.26 Bu kuvvetler genellikle 1. Merkezi beyin olan 
fikir ve nazar kuvveti, 2. Merkezi kalp olan gazap kuvveti, 3. Merkezi karaciğer olan 
şehvet kuvveti27 şeklinde üç başlıkta sınıflandırılır. O dönemin anlayışının etkisi ile her 
bir kuvvete bedende bir yer atfedilmiştir. Genel olarak ahlâk bu kuvvetlerin doğru bir 
şekilde kullanılmasını belirleyen bilimdir. Kuvvetlerin itidal ile kullanılmasından sıra-
sıyla, “hikmet”, “iffet”, “şecaat” ve “bu üç kuvvetin meydana getirdiği kemal itidalden 
de “adalet” doğar.”28 Böylelikle İslâm ahlâk felsefesinin dört temel erdemi belirlenmiş-
tir. Bu erdemlerin karşıtları “cahillik”, “hırs” ve “tama”, “korkaklık” ve “zulüm”dür.29 
Değişik dönemlerde düşünürlerin önceliklerine göre bu erdemler ve karşıtları farklı-
lıklar arz edebilir ama genel çerçeve bu şekildedir. Yine ortak bir anlayış olarak ahlâk 
insana nefsini kötülüklerden arındırıp erdemlere ulaşacak reçeteler sunar. Bu yüzden 
mutluluğun anahtarıdır.

İbn Miskeveyh’in eseri bir yol haritası şeklinde sonrakilere ışık tutmuş olsa da 
ahlâk alanında İslâm medeniyeti coğrafyalarında özellikle Osmanlı Devleti sınırlarında 

25 Ali Zakheri, İbn Miskeveyh’in Ahlâk Felsefesi, Yeni Zamanlar: İstanbul, 1997, ss. 39-40.
26 Erdem, a.g.e., s. 26.
27 Erdem, a.g.e., s. 26-27.
28 Erdem, a.g.e.
29 Erdem, a.g.e.
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baskın ahlâk görüşü Eş’ari okulunun temsilcisi Gazali’nin eserleri ile şekillenmiştir. 
Gazali’nin ahlâk alanında dini felsefi ve tasavvufi görüşleri birleştirmeye çalışması 
eserlerinin kapsamlı ve etkin olmasını sağlamıştır. Kendi şahsi hayatında fikir çilesi 
çekmiş âlim bir Sofi olan Gazali dönemin imanî, itikadî tartışmalarına bir son nokta 
koyma çabasının yanı sıra ahlâki yozlaşmanın da önüne set çekmeye çalışmıştır. 

Duncan B. MacDonald, Müslüman teolojisinin en büyük iki isminin Eş’ari ve Ga-
zali30 olduğunu ileri sürer. Hourani, Gazali’nin ilahiyatçı, fıkıhçı, eğitimci, mantıkçı, 
felsefe ve İsmaîlik karşıtlığı gibi çok yönlü kimlikler taşımasına rağmen tüm hayatı bo-
yunca en büyük derdinin ahlâki bir yaşama nasıl ulaşılacağı ve ruhun arındırılıp Allah 
ile olan bağın nasıl sağlanacağına odaklandığını31 öne sürer. 

Gazali bir yandan tasavvuf alanında Sofilerin hayatla bağı kopuk yaşam tarzla-
rını hayatın içine katmaya çalışırken bir yandan Yunan felsefesi ve sapık görüşler ile 
baştan çıkıp ibadetleri terk etmiş güruhu yeniden manevi hayatın sınırlarına davet ile 
uğraşmıştır. Gazali’nin ahlâk anlayışı özellikle daha sonra Ehlisünnet olarak anılacak 
Müslümanlar için bir rehber hâlini alacaktır. Eserlerinin büyük bir çoğunluğunda ahlâk 
konusuna ait bölümler bulunmaktadır. Ancak özellikle ahlâk alanında sayılan başlıca 
eserleri: İhyau Ulumi’d-Din, Mizanu’l-Amel, Eyyühe’l-Veled, Bidayetü’l-Hidaye’dir.32 
Gazali bu dünya için öbür dünyanın terk edilmesinin yanında ahiret için dünyanın terk 
edilmesini de savunmaz. Dünya ahiretin tarlasıdır ve ahiret hayatını belirleyecek dav-
ranışlar bu dünyaya aittir. Öyleyse beden ve dünya terk edilmek yerine terbiye edil-
melidir. Beden bu manada bir “binek” bir “vasıta” olarak algılanmıştır. Yeme içme, 
çoğalma, barınma, rızk temini için çalışma olması gereken işlerdir. Ancak bunlar İslâm 
dininin çizdiği sınırlar içinde gerçekleştirilmelidir. Gazali insanların ahirete götürdük-
lerini ve hatta ahiret bedenlerinin şekillerini bile bu dünyadaki yapıp etmeleri ile ka-
zandığını düşünür. Bu yüzden insanın en büyük gayesi Kur’an-ı Kerim’in belirttiği ve 
Hazreti Muhammed (a.s.)’in yaşayarak öğrettiği vasıflara sahip olmak için çalışmaktır.

Peygamberi rol model alarak erdemli sıfatların vurgulanması ve dinin sınırlarının 
korunmasının sağlanması modern anlamda erdem ahlâkını çağrıştırsa da eylemlerin doğ-
ru ve yanlış olarak belirlenmesi ilahi kitap ile sağlanmıştır. Doğru yanlış sınırların oluş-
turulmasındaki hikmetler ise kişisel fayda, toplumsal fayda, mutluluk, dünya saadeti, 
ahiret saadeti, cennet gibi çok çeşitli nedenler içerse de bir Müslüman için nihai hedef 
Yaratıcı’nın rızasını ve sevgisini kazanmaktır. Bu yüzden İslâm ahlâk felsefesini Batı’da 
etkin olan Kant ahlâkı, faydacılık ve erdem ahlâkı geleneklerinden birisinin şemsiyesi 
altında sınıflandırmaya çalışmak doğru bir yaklaşım değildir. Ancak her iki kültürü daha 
iyi anlamak için benzetme ve karşılaştırmalı çalışmalar yapılması faydalı olacaktır. 

30 Duncan B. MacDonald, “The Life of al-Ghazzali, with especial reference to his religious experiences 
and opinions”, Journal of the American Oriental Society, vol: 20, 1899, 71-132, s. 71.

31 George F. Hourani, “Ghazali on the Ethics of Action”, Journal of the American Oriental Society, vol. 
96:1, 1976, 69-88, s. 69.

32 Hourani, a.g.e., s. 28.
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 Osmanlı Ahlâk Felsefesi (Anlayışı)

Her ne kadar ahlâk felsefesi Farabi ve İbn Haldun gibi düşünürlerin ilimler sınıf-
landırmasında “medeni ilimler” başlığı altında yer alsa da medeni kelimesini içeren 
eserlerin üretilmesi Osmanlı döneminin sonlarını bekleyecektir. 

İslâm medeniyetinin Doğu ile Batı’yı birleştiren coğrafyası olan Osmanlı’nın ile-
riki döneminde ilm-i hâl ve fıkıh kitaplarının dışında ilm-i ahlâk ve yaşamı idame et-
tirme ile ilgili davranış ve adap odaklı malumat-ı medeniye kitapları çıkarılmıştır. Bu 
kitapların ortak özelliği İslâm dinini ve Kur’an-ı Kerim’i temel almaları ve kuramsal 
tartışmalara yer verse de asıl gayede uygulamaya yönelik düzenlenmiş olmalarıdır. Hü-
samettin Erdem, Osmanlı ahlâkı temelde İslâm ahlâkı görünümünde ise de “Osmanlı 
Türkü’nün siyaseti, ekonomisi, ilmi, fenni, kültürü, örf ve âdeti ile birleşip kaynaşmış 
ve bütünleşmiş yepyeni bir İslâm Türk Ahlâkı hâline gelmiştir”33 iddiasındadır. Yine de 
İslâm medeniyeti ile şekillenmiş olmanın etkisine sürekli vurgu yapmaktan da geri dur-
maz. Osmanlı’nın ilk dönemi ahlâk eserleri klasik eserlerin etkisinde oluşturulmuştur. 
Ayni, Türk Ahlâkçıları kitabında Osmanlı döneminden seçtiği on düşünür ile dönemin 
ahlâk eserlerinin çerçevesini ortaya koymuştur. Bu eserler daha çok yaratılışın, insanın, 
dünyanın mahiyetini anlamlandırmak ve bu anlam doğrultusunda uygun bir yaşam for-
munu oluşturmak şeklindedir. Konular can nedir sorusundan bir kadınla mı çok kadınla 
mı evlilik hayırlıdır sorusuna, ilmin faziletinden bir evde bulunması zaruri nesnelere 
kadar geniş bir yelpazede olsa da amaç hep nefsi terbiye edip iyi yaşamı yakalamaktır. 

 Ahlâkın neliği hakkında tartışmadan önce birçok ahlâkçı önce ahlâkın tekil 
hâli olan “hulk” kelimesini tanımlamakla başlamıştır işe. Osmanlıca-Türkçe sözlük-
te “hulk”; huy, tabiat, yaratılıştan olan haslet, seciye, cibilliyet anlamları ile insanın 
doğuştan veya sonradan kazandığı ruhi ve zihni hâller olarak tanımlanmıştır.34 Bu an-
lamlar İslâm kaynaklarında hulk ile ahlâk kelimelerinin aynı anlamda kullanılmasını 
ve ahlâk çalışmalarında konu olarak insanın sahip olduğu kuvveler üzerinden kuram 
üretilip nefis terbiyesinin öncelikli gaye olmasına neden olmuştur. Kendini bilmek, nef-
sini tanımak ve onu kontrol altında tutmak, bunları yaparken Kur’an ve sünnet yolunda 
mutlu kişilerin olduğu huzurlu toplumlar oluşturmak hedef alınmıştır. Bu yüzden iffet, 
şecaat, sahavet, tevazu, hayâ, diğerkâmlık gibi erdemlerin sadece ne olduğu değil nasıl 
yaşanacağı ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Kişinin kendisinden başlayarak dışarı doğ-
ru genişleyen halkalar hâlinde eşiyle, çocuklarıyla, ailesiyle, akrabaları ve dostlarıyla 
ilişkileri yanı sıra âlimlere ve yöneticilere karşı da tavırları düzenleme gayreti gözlenir. 
Zira özel alan ile kamusal alan ayrımı modern anlayıştan daha farklı İslâm dinin gere-
ğine göre şekillenmiştir. 

Konular ele alınırken diğer bilimlerin bilgilerinden istifade edilmiştir. Tıp, beslen-

33 Erdem, a.g.e., s. 17.
34 http://www.osmanlıcaturkce.com/?k=hulk&t=%40 erişim: 15.07.2014.
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me ve iktisat bu bilimlerin başında gelir. Nefsin terbiyesi için yeme, uyuma, konuşma 
ölçüleri bilimsellik dikkate alınarak verilir. Cömertlik ve israf arasındaki çizgi ve rızkın 
helal bir şekilde temini iktisat bilimi göz önünde bulundurularak saptanmaya çalışılır. 
Dans etmek, matbaada kitap basmak, trene binmek gibi dönemsel sorunlara karşı tu-
tumların ihtilaflı konuların başında geldiği de üstünde durulması gereken önemli bir 
tespittir. Kadınların haklarının kollanması için özel bir gayret sarf edilir. Özellikle kadın 
çocuğun ilk terbiyecisi olacağından eş seçimi büyük bir önem arz eder ve tavsiyeler 
arasında bu konu ayrıntıları ile incelenir. Çocuk yetiştirirken yapılacaklar eş seçimin-
den başlar isim seçimine ve iş seçimine kadar detaylarla anlatılır. 

Osmanlı’nın son dönemi olan İkinci Meşrutiyet’in ilk on yılı özellikle eğitim 
için kullanılan ahlâk kitaplarının sayısı oldukça fazladır. Bu kitaplar temelde Malu-
mat-ı medeniye ve ahlâkiye başlığı ile yer almaktadır. Bir kısmında fazladan sıhhiye, 
vataniye, insaniye gibi kavramlarda bulunmaktadır. İçerik olarak siyasi, dini, ahlâki 
terimlerin neliğinin incelenmesinin yanı sıra insanın yapması ve kaçınması gereken 
davranışlara değinilmiştir. Bugünkü karşılığını ancak okullarda okutulan Din Kültürü 
ve Ahlâk bilgisi kitaplarında bulacağımız tarz bu eserlerin evrensel mesajlar içeren bir 
ahlâk felsefesi ortaya koyma amacı güttüğünü söylemek pek mümkün değildir. Yine de 
daha ahlâklı bir toplum isteğinden hareket ile yazıldıkları muhakkak olan bu eserler de 
ahlâk eserlerimiz arasında yerlerini almışlardır. 

Osmanlı döneminin belki de en ilgi çekici ahlâk kitaplarından biri yazarı bilin-
meyen ve ahlâk dışı hâl ve hareketlerde bulunanların teferruatla anlatılıp kimi zaman 
beddua kimi zaman hakaret ile anıldığı Risale-i Garibe adlı eserdir. Bu eser de alışılmış 
ahlâk kitaplarından farklı bir üslup içerse de daha huzurlu ve mutlu bir toplum özlemi 
ve arayışı ile yazıldığından alanın eserleri arasında sayılmaya değerdir.

Sonuç

Sonuç olarak İslâm medeniyetinde ahlâk tartışmaları ahlâk felsefesinden çok dini 
bilimler başlığı altında incelendiğinden İslâm ahlâk felsefesi başlığı altında toplanı-
lacak eserler ve bunların tasnifleri çok çeşitlilik arz etmektedir. Sadece felsefi ahlâk 
anlayışıyla yazılan eserlere odaklanmak ise bu alanı hem konu hem de üretilen eserler 
açısından hayli daraltmaktadır. Her şeye rağmen değişik çeşit tasnifler eserlerin sayısı, 
zenginliği ve yapısı açısından farklı algılara yol açsa da klasik metinlerin ahlâk kuram-
ları açısından hayli zengin sayı ve içerikte olduğu açıkça ortaya konulmuştur. 

Klasik eserlerden beslenen Osmanlı dönemi düşünürleri de ahlâk alanında birçok 
eserler ortaya koymuştur. Ancak eserlerin birçoğunun günümüzde bile transkripsiyon-
larının yapılmamış olması bunları sadece Osmanlıca okuryazar dar kitlesine hapset-
mektedir. Bu durum yeni Türkiye’nin ahlâk anlayışının kültürel mirasla beslenmesinde 
ciddi sorunlara yol açmıştır. İlk dönemler geçiş dönemi olduğundan her iki alfabe ve 
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dile vâkıf Osmanlı bakisi düşünürlerin çalışmaları bulunsa da bunlar zamanla etkinliği-
ni kaybetmiştir. Yeni Türkiye’nin yeni felsefesi başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere 
birçok üniversitede Almanya’dan ve Batı’dan getirilen düşünürlere emanet edilmiştir. 

Bugün ülkemizde ahlâk felsefesi alanında da diğer birçok alanlarda olduğu gibi 
iki temel yaklaşım ön plana çıkmaktadır: İslâm dininden beslenen gelenekçi tutum ile 
başta Batı medeniyeti olmak üzere bilim ve teknolojik gelişmelerden etkilenen seküler 
tutum. Özellikle ahlâk alanında bu ayrım kendisini daha belirgin göstermektedir. Özel-
likle doğrudan ahlâk alanındaki çalışmaların Cumhuriyet’ten günümüze kadar olan dö-
nemine bakıldığında akademik olan ve olmayan yaklaşık yüz esere ancak ulaşılmakta-
dır. Bu eserler arasında her iki yaklaşımın da çeşitli yorumlarına ulaşmak mümkündür. 
Seküler alanda Cemil Sena’dan Ahmet İnam’a, geleneksel yaklaşımda Nurettin Top-
çu’dan Kenan Gürsoy’a uzanan doğrusal bir çizgi bulmak ne yazık ki pek mümkün gö-
rünmemektedir. Topçu’nun gelenekten beslenen “milliyetçi ahlâk” vurgusunu ümmet 
perspektifli Gürsoy’da bulmak pek kolay olmayacaktır. Tabii gelenekçilerde belli bir 
hattı takip etmek daha kolay olduğundan bu alanda eserler vermiş olanlar elbette birbir-
lerinden daha çok etki altındadır. Ancak öyle olduğu hâlde bu alanda çalışanlar arasında 
eskiden yeniye doğru belirgin bir hat çizmek hiç de kolay değildir. Gelenekte silik olan 
bu çizgi yenilikçi gurupta neredeyse ortadan kaybolmaktadır. Cemil Sena’nın ortaya 
attığı “makine ahlâkı” görüşünü takip eden şöyle dursun incelemeye almış bir düşünür, 
araştırmacı ya da yazar bulmak mümkün görünmemektedir. Ortaya konan eserler yeni-
likçi kanatta bir arayışın ilk adımları, gelenekçi kanatta ise daha çok ölmüş değerlerin 
yeniden canlandırılmak istenmesi çabası şeklinde kendisini göstermiştir. Düşünce ala-
nındaki bu çok çeşitli görünüşün insanların eylemlerine yansıması gün geçtikçe yeni 
ve çok değerli (multivalue) bir sistem halinde kendini göstermektedir. Bu her iki karşıt 
yaklaşımdan kuramsal olarak ahlâk felsefesi alanında kendimize ait yetkin bir sistem 
henüz oluşturulmuş değildir. Ancak farklı değerler silsilesini tercih eden geniş kitlelerin 
oluşturduğu toplumlarda böyle bir kuramsal gelişmenin işlevsel olup olmadığı da başka 
bir tartışma konusudur. 

Pragmatizm ve post modern söylemlerin tek doğrulu ve özcü kuramsal yaklaşım-
ları gözden düşürmesinden sonra özel sorunlar ve iki zıt görüşün tartışmaları odaklı 
çalışmaları (case study) içeren uygulamalı ahlâk alanı normatif alandan daha yaygın 
hâle gelmiştir. Hatta birçok yorumcu uygulamalı ahlâkın önemine vurgu yaparken öldü 
denilen felsefenin uygulamalı ahlâk ile dirildiğini iddia edecek kadar ileri gitmiştir. Ül-
kemizin kuramsal ahlâk alanındaki geleneğini modern dünyaya taşıyamayan ya da mo-
dern kuramları kabullenmekte zorlanan durumunun çaresi de belki uygulamalı ahlâk 
alanındaki çalışmalara ağırlık vermekte yatmaktadır. Aslında çok kültürlü bir toplum 
olan Osmanlı ahlâk ve hukukun kesiştiği alanlarda incelenirse özel dava incelemesi 
yaklaşımına benzer uygulamaların var olduğu görülecektir.

Bu alana örnek olması açısından 1540-1541 Osmanlı’da Ayntab Mahkemesi ve 
Toplumsal Cinsiyet alt başlığı ile çıkan Leslie Peirce’nin Ahlâk Oyunları kitabı ve-
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rilebilir. Bu kitap Antep mahkeme sicillerini incelese de Osmanlı’da ahlâk ile huku-
kun nasıl birbiri ile ayrılmaz bağlarla bağlı olduğunu ahlâk, hukuk, toplum ilişkilerini 
uygulamalar üzerinden göstermek adına iyi bir kaynaktır. Nitekim İslâm medeniyeti 
geleneğinde hem günlük hayata yönelik uygulamalara bakıldığında hem de yazılan 
eserler incelendiğinde normatif alandan çok uygulamaya yönelik bir yapının daha ter-
cih edilir olduğu göze çarpmaktadır. Ahlâk Oyunlar’ı kitabı da Osmanlı toplumunda 
uygulamanın kuramın önünde olduğunu düşündürmektedir. Her ne kadar kutsal metin 
doğrultusunda doğrular yanlışlar çizilmiş olsa da uygulama alanında fıkıh açısından bu 
ilkeler kişiye, zamana ve mekâna bakılarak ele alınmıştır. Böylelikle normatif alanın 
“zamansız”, “mekânsız, “öznesiz” yaklaşımından kaynaklanan pratikteki ikilemleri de 
daha kolay çözülür hâle gelmiştir. Görülen davaların birçoğu ahlâk içeriklidir. Davalar 
üzerindeki anlaşmazlıklarda toplum çok ciddi bir referanstır. “Kara çalma”, “rüsvay 
etme”, “rezil etme” gibi ahlâki durumların mahkemece görülen davalar olması da çar-
pıcıdır. Daha da çarpıcı olan ise yazarın “toplumun kanıt değerlendirdiği” ve “kendi 
yargısına ulaştığı” sonuçlarını çıkarmasını sağlayacak kadar çok toplumun etkin olma-
sıdır. Hatta “rüsvay-ı amm” toplum önünde aşağılanma tanımlanmış bir suçun cezası 
olarak karşımıza çıkmaktadır.35 Bu doğrultuda bütün doğu toplumlarında eksik olan 
şeyin “fikir tartışması”36 olduğuna inanan Takiyettin Mengüşoğlu’nun kısmen haklı 
olsa da tartışmanın ötesinde Osmanlı toplumunun yargı veren, hükmü etkileyen konu-
munu gözden kaçırmış olduğunu da söyleyebiliriz. Ancak yine de uygulama alanının 
kuramsal alandan daha güçlü olması da Mengüşoğlu’nu desteklemektedir. Bu kitap, 
Osmanlı’nın topraklarından olan Antep’in sadece bir yılına ait mahkeme tutanaklarının 
incelenmesini esas almış olsa da Ayni’nin iddia ettiği gibi en güzel bir ahlâk kitabı-
mız olan Kur’an-ı Kerim hükümlerinin uygulama alanına nasıl getirildiğini göstermesi 
açısından önemlidir. Osmanlı mahkeme sicillerinin özellikle günümüzü de yakından 
ilgilendiren başlıklarda temalı taramasının yapılıp aynı konudaki farklı ve benzer ka-
rar ve uygulamaların incelenmesinin toplumumuza ait tutum ve değerlerin belirlen-
mesinde etkin bir yol olacağı muhakkaktır. Böyle bir çalışma tarih, felsefe, sosyoloji, 
psikoloji alanının çalışanlarını da bir araya getirecektir. Aslında kimi temalarda buna 
benzer çalışmalar yapılarak genel tutumlar ortaya konmaya çalışılmıştır. Yapılan temalı 
çalışmalar arasında kadın ve kürtaj ile ilgili mahkeme sicillerinden takip edilerek tutum 
belirleme örnekleri bulunmaktadır.

Osmanlı dönemi eserlerinin ahlâk alanında yazılmış olanlarının birçoğu da ince-
lendiğinde “durumların” “kavramlardan” daha çok ele alındığı görülecektir. Bu yüzden 
geleneğin bugün ve gelecek ile buluşmasını kuramsal alan yerine öncelikle uygulamada 

35 Leslie Pierce, Ahlâk Oyunarı 1540-1541 Osmanlı’da Ayntab Mahkemesi ve Toplumsal Cinsiyet, Tarih 
Vakfı: İstanbul, 2005, s. 270.

36 Takiyettin Mengüşoğlu, Değişmez Değerler ve Değişen Davranışlar, İstanbul Matbaası: İstanbul, 
1965, s. 3.
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aramak belki daha isabetli ve daha kolay olacaktır. Yalnız bu tarz özel dava veya sorun 
çalışmalarında izlenilecek en verimli yöntemin disiplinler arası sıkı iletişim ve irtibat 
ile sağlanacağı da muhakkaktır. Böylelikle ahlâk toplum, ahlâk din, ahlâk bilim, ahlâk 
hukuk, ahlâk siyaset ilişkileri de yeniden gözden geçirilmiş olacaktır. Ancak uygulama-
lı ahlâk alanının en temel özelliği olan ahlâki bir konu üzerine özellikle iki zıt görüşün 
bulunması ve bu zıt görüşler üzerinden konunun yapılandırılması durumu bizi yeniden 
başladığımız noktaya getirmektedir. Hangi kuramların doğrultusunda iki zıt görüş or-
taya çıkacaktır ve bu görüşler hangi ilkeler üzerinden yapılandırılacaktır bu sorular ve 
sorunlar giderilmeden ahlâk alanında etkin çalışmalar yapmak çok zor görünmektedir. 
Yine de düşünce tarihi temelinde uygulamalı ahlâk alanının öldü denilen felsefeyi dahi 
diriltmiş olduğu iddiası göz önüne alındığında ahlâk alanındaki gelişmenin kuramsal 
alandansa uygulamalı alanda daha kolay sağlanacağı görüşü güç kazanmaktadır. 

Uygulamalı ahlâk alanının sorunlarının tartışılacağı sözlü ve yazılı platformları 
oluşturmak ahlâk üzerine çalışma yapanların bu konuda üstlenmeleri gereken belki de 
en öncelikli işleridir. Böylelikle disiplinler arası çalışma ile mümkün olan kapsamlı 
alan da oluşturulur ve ahlâk değer ve ilkelerimizi canlandırmış oluruz.
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THE NOTHING

ÖZ
Burada sunulan makale, ilk olarak Heidegger’in ‘Hiç’ üzerine görüşlerinin tarih-
sel olarak nasıl değişip geliştiğini göstermektedir. Felsefe tarihinin her zaman en 
sorunlu kavramlarından biri olarak kalmış olan ‘Hiç’, Heidegger’in Batı meta-
fizik geleneğine eleştirisi ile birlikte farklı bir biçimde düşünülmenin olanağını 
da yakalamıştır. Ünlü ‘Hiç hiçer’ ifadesi ile Heidegger, kelimenin bir fiil olarak 
kullanılmasının da önünü açarken, aynı zamanda bu kavramın bir varolan-olma-
yan olarak varlık ile ilişkisini de ele alır. Makale boyunca ‘Hiç’ fikrinin Heideg-
ger felsefesinde geçirdiği değişimler, bu terimin özellikle konu olarak işlendiği 
“Was ist Metaphysik?” dersi ve bu derse sonradan eklenen bir ek yazı ve giriş 
üzerinden incelenir.
Anahtar Kelimeler: Heidegger, hiç, varlık, varolan, ontoloji, metafizik, feno-
menoloji, hiçlik.

ABSTRACT
The article presented here firstly shows how Heidegger’s opinions over ‘Nothing’ 
changes and develops historically. The Nothing which has always been one of 
the most problematic concepts of history of philosophy, has also had the chance 
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to be thought differently with Heidegger’s critics towards Western metaphysics 
tradition. While with famous ‘Nothing nothings’ remark, Heidegger clears the 
way for the word to be used as a verb, he also discusses the relation of this 
concept with being as a non-being. Throughout the article, the changes that the 
idea of ‘Nothing’ undergoes in Heidegger’s philosophy are examined through 
course titled “Was ist metaphysik?” and a postscript and an introduction -in 
which this term has been taken as a subject-which were added to these courses 
later.
Keywords: Heidegger, nothing, being, beings, ontology, metaphysics, 
phenomenology, nothingness.

...

…her bir “hiç”in bir eksiklik anlamında olumsuz bir şeyi 
ifade ettiği kendiliğinden anlaşılır mıdır? (SZ, 285-6/
BTMR, 331-2)

Batı felsefesi tarihindeki durumu şöyle dursun, ‘Hiç’ [Nothing] düşüncesi He-
idegger’in neredeyse tüm kariyeri boyunca kendine yer bulmuştur. Bırakın birini, 
bu ikisinde de bir anket araştırması yapmak yerine, Heidegger’in kariyeri boyunca 
genişletilmiş bir metninin avantajından yararlanmak istiyoruz. “Hiç hiçer” ifadesi ile 
(kötü) bir üne kavuşmuş 1929 tarihli “What is Metaphysics?” [Was ist Metaphysik?] 
başlığına sahip derse 1943’te sonradan yazılmış bir ek bölüm ve 1949’da da “The 
Way Back into the Ground of Metaphysics” [Der Rückgang in den Grund der Metap-
hysik] başlıklı bir “Giriş” [Einleitung] eklenmiştir. Heidegger’in düşünmesindeki bu 
gelişmeleri takip etmek –aynı zamanda onun kendi yaklaşımlarının revizyonlarını da 
vurgulayarak– bize, metafizik geleneği ile ilişki içinde onun ‘Hiç’ üzerine görüşlerini 
görme fırsatı verecektir; Heidegger’in asıl metni bir son ek ve bir giriş arasında yeniden 
konumlandırmasında değil zira biz bu üç metni de SZ (1927) ve en nihayetinde Zur 
Seinsfrage (1955) olarak yayımlanmış bir yazının arasına yerleştirmeyi amaçlıyoruz. 
Bu açıdan biz “What is Metaphysics?” dersine dair söyleyeceklerimize Being and Time 
içinde ‘Hiç’e ilişkin bir tartışma ile başlayacağız ve varlık sorusunun sadece ‘Hiç’ 
düşünülerek düzgün bir şekilde sorulabileceğini açık kılan bir özdeyiş ile sözlerimize 
devam edeceğiz.

‘Hiç’in anlaşılması zor bir konu olduğunu söylemeye gerek yoktur. Onu sapta-
maya çalışmak yerine, soruna başka yönlerden yaklaşmayı öneriyoruz, aslına bakı-
lırsa, ‘Hiç’i düşünmenin beş farklı yolunu –ki bu yollar karşılıklı olarak birbirinden 
bağımsız değildir– belirleyerek. Tam tersine ilk dört hareket yolumuzun, bir noktada 
birleştirmese bile en azından beşinci yola yönelip yakınlaştığını görmeyi umuyoruz.
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Hiç’i Varoluşsal Açıdan Düşünmek

“Endişenin bizi onunla yüz yüze getirdiği ‘hiç’, Dasein’ın 
–kendi özünde– …ölüme fırlatılmışlık olarak tanımlandığı 
boşluğu açığa çıkarır.” (SZ, 308/BTMR, 356)

“What is Metaphysics?” eseri, Being and Time’da merkezi bir tartışmayı sürdürecek 
şekilde tasarlanmıştır, her ne kadar bu eser [What is Metaphysics?] endişe konusuna 
başka bir yönden yaklaşıyor –hiç’e varacak bir yol olarak görerek onu [endişe’yi]– olsa 
bile. Eğer SZ’ın amacı varlığa dair soruyu yeniden uyandırmak ise, stratejisi bizim var 
olma hâlimizi varoluşsal olarak yeniden canlandırmaktır: Kendi varolmalarının somut 
bir varolma olmasına dair soruyu ortaya atarak sorgulayanlara doğrudan saldırması 
için tasarlanmış, insan varoluşuna dair bir analiz aracılığıyla. Bu durumda ‘Hiç’ soyut 
bir kavram olarak düşünülmeyecek (tıpkı ‘Varlık’ın da böyle düşünülmeyeceği gibi) 
ama metnin, bireysel(leşmiş) bir Dasein’ın ‘olgusallığı’ olarak belirleyeceği (şey) 
açısından düşünülecektir.

İronik bir şekilde ‘Dasein’ın varolma ‘olgu’su onu; kendi açık yapısının karma-
şıklığı içinde örülmüş olan bir negatiflik tarafından [kendi] varlığı istila edilmiş bir 
varolan olarak belirler. Sadece “ölüme-doğru-olması” içinde Dasein’ın ‘Hiç’ ile ve 
‘Hiç’ için sınırlandırılmış olduğu görülmez ama onun kendi-kendini-belirlemesi de 
bir boşluğun zeminine dönüşmesini gerektirir, olmadığı şeyin –yani, fırlatılmış olgu-
sallığının– sorumluluğunu kendi üstüne alması gerektiği sürece. Ve (henüz) olmadığı 
bir öz temelinde bu sorumluluğu almaya devam da etmelidir: Kayıp bir insanın sessiz 
sesi anlamına gelenden kaynaklanan çağrının (vicdanın) çağırması aracılığıyla.

Daha önemlisi, yapısal bir negatiflik söz konusu olduğunda, ve SZ’ın kendiliğe 
dair senaryosu ile doğrudan bağlantılı olduğunda, ölüm fırlatılmış olgusallıkta mut-
laktır. Bu sadece, benim hayatımın biteceği olgusu ile ilgili bir mesele değildir ama 
‘Hiç’ tarafından istila edilmiş olan somut varoluşun olgusallığının da son bulacak 
olmasıyla ilgilidir. “Ölüme-fırlatılmışlık”ı tema olarak işlerken, Dasein’ın “ölüme-
doğru-olmaklığı”nın bir dışsallık meselesi olmadığı ama yapısal bir belirlenmeye 
işaret ettiği açık kılınmalıdır. İçkin ölüm olarak isimlendirdiğimiz benim nihai olümüm 
değildir, benim varlığımı varoluşsal olarak istila eden (benim kendi) ‘Hiç(lik)’im [No-
thingness] için öne sürülen bir ilişkidir. Ölümün içkin olduğunu iddia etmek –ontik 
açıdan konuşacak olunursa– onun her an olabileceğini söylemek demek değildir, ama 
Dasein olarak benim varlığımın zamansal yapısına özgü olan ‘Hiç’e dair ontolojik bir 
ilişkide ısrar etmek demektir.

Bu olayda, insanın kendini ayırt edici bir özelliği olarak ölüme-doğru-varlık 
olmasının varoluşsal karakteri, ‘Hiç’ ile kendi ilişkisini tüketmez. Tam tersine, Dase-
in’ın endişe deneyimi içinde kendi ‘Hiçliği’ tarafından istila edilebiliyor olması bizi 
“olumsuzluğun ontolojik kökenine” yönlendiren ‘Hiç’e bir açılmayı gösterir. Ölüme 
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dair endişe Dasein’ı sadece bireyselleştirmez ama olduğu varlık olarak onu açığa vurur: 
Sadece kendi hiçliği tarafından istila edilmiş bir varlık değil ama, tam da bu tarzda, 
boşluğa maruz kalması gereken bir varlık olarak –bu, Dasein hem olan hem de olmayan 
ile ilişki kurmakta özgür olmalıdır demektir, sadece kendi varlığı açısından da değil.

Hiç’i Fenomenolojik Açıdan Düşünmek

Hiç’in kendisi hiçer. 
(GA 9, 114/PA, 90)

SZ, olumsuzluğun kökeni sorusunu ortaya koyarken, ‘Değil’in [The Not] kendisinin 
analizi, Dasein’ın ölüme-doğru-olmasının olgusallığını, onun [Dasein’ın] varlığının 
varoluşssal bir yapısı olarak vurgulayan ‘Hiç’e bir yaklaşım adına ertelenmiştir. Buna 
zıt olarak, ‘What is Metaphysics?’de ölümden, onun [ölümün] endişeye dair açıklaması 
Dasein’ın aşkınlığının gidişatı boyunca, varolanların ötesinde ‘Hiç’e kadar uzanma 
konusundaki özgürlüğü içinde açıklanmadığı sürece bahsedilmeyecektir.

1929’daki derste ‘Hiç’e dair açıklama, geleneksel metafizik yaklaşım olarak gö-
rülebilecek tarzda başlar, ‘Hiç’i ‘bir şey-olmayan’ [not-something] olarak yorumlayan 
bir yaklaşım olarak. Bu, elbette, Hiç’i negasyon/olumsuzlama açısından düşünmek 
demektir; ki bu da bu tür bir yaklaşımın ‘Hiç’in kendi başına düşünülemeyeceğini 
ama dar bir anlamda bir şeyin negasyonu açısından düşünülebileceğini göstermeyi 
amaçlıyor demektir. Bir taraftan bu, ‘Hiç’in düşünülemeyeceğini iddia eden en eski 
ontoloji ile uyumludur, ama diğer taraftan da ‘Hiç’i düşündüğümüzde bir şeyi dü-
şünmediğimizi, tam tersine ‘bir şey-olmayan’ı düşündüğümüzü göstermeye yönelik 
metafiziksel yönelimi destekler.

En mutlak anlamda anlaşıldığında, bu ‘bir şey-olmayan’ daha genel olarak tüm 
varolanların negasyonu açısından düşünülebilir; olan şeyin yok olması olarak gö-
rülebilecek bir metafiziksel ‘Hiçlik’ olarak. Bu durumda, ‘Hiç’, Heidegger’in ‘bir 
bütün olarak varolanların negasyonu’ olarak ifade ettiği şeye işaret edecek şekilde 
düşünülmüş olur. Heidegger’in bu görüşünde, bu düşünce ‘Hiç’e ontik bir yaklaşım 
inşa eder, bu yaklaşım ‘Hiç’i ontolojik olarak anlayamaz; daha evrensel olarak işlese 
bile: Spesifik bir varolanın negasyonu açısından değil de olan şeyin tamamen yok 
olması olarak [işlese bile].

Evrensel bir negasyonun teorik işleyişi aracılığıyla ortaya koyulan ‘Hiç’e dair 
bu metafiziksel anlayışa zıt olarak, Heidegger, kendisinin ‘Hiç hiçer’ iddiasında ifade 
edilen ve ‘Hiç’in bir deneyimi olarak endişe içinde gerçekleşen varolanların bir ‘yok 
olması’ temelinde kurulan fenomenolojik bir yaklaşımı önerecektir. Yani, ‘Hiç’i evren-
sel bir ‘varolan-olmama’ durumuna gönderme yapan bir isim olarak düşünmektense 
Heidegger bu terimi fiil olarak kullanır ve ‘Hiç’i, negasyonun kökeni olarak işlemesi 
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içinde düşünmemiz gerektiğini önerir, tam tersini değil. Bu açıdan söz konusu olan 
‘Hiç-bir şey’ [no-thing] anlamında ‘Hiç’ sorunu değil ama asıl bir olay olarak düşü-
nülmesi gereken bir ‘Hiç-mek’ [noth-ing] sorunudur.

Endişede, Dasein varolanlarla ilişki içinde ontolojik bir etkisiz-hâle-gelmeyi [nul-
lification] deneyimler, bunların [varolanların] ontolojik bir yok olması [annihilation] 
olarak değil ama bu temel varlık kipinde onlarla ‘bir olarak’ ortaya çıkan bir ‘Hiç’ ile 
ilişki içinde: Bizim varolanlarla günlük ve sıradan ilişkimizi, onlarla ilişki kurma ye-
teneğimizi –teorik ya da pratik– boş ve anlamsız kılan bir nötralizasyon içinde. Bunun 
yerine, varolanlar ne düşünsel olarak ne de araçsal olarak idrak edilebilecekleri bir 
bütünün içine geri çekilirler. Bu bakış açısına göre, varolanlar kökensel bir anlamsız-
lığın içine kayıp düşmüş olduğu sürece Dasein’ın geride kalmış olan boşluk ile yüz 
yüze geldiği söylenilebilir: [Varolanlar] kendilerini her tarafı istila eden tarzda mutlak 
bir anlamsızlık ile birlikte sunarlar, işlevsel olmayan bir alakasızlık içinde, Dasein’ın 
endişe içinde deneyimlediği sosyallik-bozulumu [dis-sociation], çevreye uyum-bozu-
lumu [dis-orientation] ve tinsel bütünlük-bozulumu [dis-integration] ile birlikte. Bu 
varoluşsal yapıların –varolanların ortasında onlarla entegrasyonumuzun bozulması 
ve sosyal ilişkileri nötralize ederek ona eşlik eden uzamsal oryantasyon– yok olması 
içinde Dasein ‘Hiç’ ile yüzleşir, herhangi bir varolan ile değil; ki bu varolanlar bir 
bütün olarak geri çekilirken ‘Hiç’ ‘onlarla birlikte’ ortaya çıkar. Heidegger’in söylediği 
şekilde: ‘Hiç’, orada (da) varolanlar ile birlikte (mit)’dir, benim ölüme-doğru-olmamın 
hiçliği içinde değil ama varolanlar ne bir araç öğesi ne de nesneler olarak değil de salt 
ve yalın ‘varolanlar’ olarak göründüğü sürece. 

Bir bütün olarak geri çekilirken, varolanlar yine de endişe içinde bize etki ederler: 
Onların ‘olmaları’ gerçeği altında ezildiğimiz sürece bize baskı yapmalarının yanı sıra 
sıkıntı da verir. Biz, başka bir deyişle, onların var olmalarının yarattığı hayret tara-
fından çarpılırız ve özellikle onların ‘Hiç’ olmadıkları gerçeği ile yüz yüze gelmemiz 
tarafından [çarpılırız] –ki bu, ‘olan şey’, olduğu sürece ortaya çıkıyor demektir, yani 
‘olan şey’ ‘Hiç’ değildir demektir. Bu olayda, ‘Hiç’ ontolojik olarak düşünülmüştür: 
Bir varolanmış gibi değil (ya da bir ‘varolan-olmayan’mış gibi) ama varolanların or-
taya çıktığı spesifik bir tarzda ortaya çıkar şekilde. Dahası bu deneyim bütün ortaya 
çıkışların (varolanların fenomenler olarak ortaya çıkışının) sadece ‘Hiç’ temelinde olası 
olduğunu açık kılar: Eğer Dasein varolanlar ile farklı şekillerde ilişki içinde olacaksa, 
ontik tutsaklıktan kurtulmuş olmak zorundadır, ontolojik olarak konuşulacak olunursa. 
Bu açıdan, endişe deneyimi sadece varolanlar ile ilişki kurma konusunda değil ama 
‘Hiç’e doğru uzanmakta olan onları aşmamız konusunda da özgür olduğumuzu gösterir, 
Dasein’ı varolanların ‘varlığı’ ile ilişki kurma konusundaki özgürlüğü içinde ortaya 
çıkaran ontolojik bir durumu açığa vurarak.
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Hiç’i Metafiziksel Açıdan Düşünmek

Hiç...varlığın örtüsüdür. 
(GA 9, 312/PA, 238)

Endişe üzerine 1929 dersi, kendi işleyişinde ‘Hiç’i hâlâ Dasein ile ilişkisi içinde 
düşünmektedir, her ne kadar onun olgusallığı (ölüme-doğru-olmaklığı) yerine aşkınlığını 
(varolanların ötesine uzanmak) vurgulasa da. Heidegger metne ‘Hiç’ düşüncesini Batı 
metafiziği tarihi ile bağlayan bir ek yazı eklediğinde 1943’teki yaklaşım farklı olmuştur.

Baştan belirtilmesi gereken şey, bu dersin başlığının, yani “What is Metaphysics?”in 
amacının ‘Hiç’i metafiziksel olarak idrak etmek değil ama tam tersine ‘Hiç’i feno-
menolojik olarak düşünmenin bizi Batı metafiziğinin özü sorusunu yanıtlamamıza 
nasıl yol göstereceğini görmektir. ‘Hiç’e ilişkin geleneksel-metafiziksel yaklaşımına 
zıt olarak, ‘Hiç hiçer’ iddiası asıl bir varlık kipinde gerçekleşen bir olayı tarif edecek 
şekilde tasarlanmıştır ve metafiziğin özünü ‘Hiç’ ile ilişkisi içinde serbest kılar, her ne 
kadar onun ‘bir şey-olmayan’ biçimindeki yorumu içinde olmasa da. Korkudan farklı 
olarak, sadece endişe nesnesiz –bu yüzden de ‘Hiç’ üzerine– bir deneyim değildir ama 
Dasein da varolanlar arasında bir bütün olarak anlamsızlığa düştüğü sürece onların 
bir ‘yok oluşunu’ deneyimler, onların pratikteki faydaları (araçsallıkları) ya da teorik 
olarak anlaşılabilirlikleri (nesnellikleri) ile meşgul olmadığımız ama olmalarının ya-
rattığı hayret ile meşgul olduğumuz göz önünde bulundurulacak olunursa. Ve Dasein, 
olanın ‘yok olmasına’[nihilation] maruz kaldığı sürece, metafiziğin temel sorusu olarak 
‘neden’i inşa etmek için ön plana çıkardığının söylenmesi de bu ontolojik deneyime 
verilen yanıtın içindedir: Burada ‘Hiç’, varolanların bir bütün olarak fenomenolojik 
açıdan ‘görünüşten-kaybolduğu’ [dis-appearing] ve böylece onların varlığının gizeminin 
böylece açığa çıktığı bir boşluk olarak ortaya çıkar.

Bu açıdan, Heidegger metafiziği fenomenolojik bir de[kon]strüksiyona uğratır, 
‘Hiç’e dair (metafiziksel) görüşü kendi (fenomenolojik) köklerine kadar takip eder; 
varlığa dair bir anlık bir bakışı yakalayabileceğimiz bir örtü olarak ‘Hiç’e yer açılması 
için varolanların ortadan kalktığı endişenin ‘açık bir gecesinde’. Heidegger’in görüşüne 
göre, geleneksel metafizik –varlığı varolanlar açısından düşündüğü sürece– varolan-
ların esareti altında kalır (tıpkı modern bilimin de kaldığı gibi): olduğu gibi [as such] 
olarak varolanlar açısından düşündüğü ve bu yüzden de varlığın kendisi açısından 
düşünmediği sürece: Tıpkı düşünmesini varolanlarla sınırlandırması gibi, ‘Hiç’i de 
‘varlık-olmayan’ olarak olmasa da ‘bir şey-olmayan’ olarak yorumlamaya da zorun-
ludur. Aynı zamanda, varlık geleneksel düşünmede baskı altında tutulurken, onun bir 
izi yine de Batı metafiziğinin temel bir sorusunun biçimsel yapısı içinde ifade edilir: 
“Niçin hep Bir şey var da Hiç yok?” Bir süreliğine bu soru açık bir şekilde varolanlar 
hakkındadır, varlığa dair üstü kapalı bir gönderme daha sonraları metne eklenecek 
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kısımda söylenenler içinde bulunabilir, yine kendi negasyonu içinde olsa da ‘Hiç’ten 
son olarak bahsedildiği yerde.

Metafizik varolanların neden var olduğu sorusuna odaklanırken, Heidegger bizi 
‘Hiç’in varlık ile ilişkisi içinde nasıl işlediği sorusu ile yüzleştirdi, –söz konusu meta-
fizik olduğunda– metafiziğin tarihi içinde gizlenmiş olanı kaçınılmaz bir şekilde ortaya 
çıkaran örtü ya da maske olarak. Aslında ‘Hiç’; ‘varlık’, Batı metafiziği tarafından terk 
edilmiş olmasa da unutulduğu sürece, varlığın yerini doldurur: [Hiç] felsefe tarihinde 
varlığın terk edilmesinde kayıp olan için bir hatırlatıcı olarak iş görür. Bu tarihi gözden 
kaçırma, ‘What is Metaphysics?’e sonradan eklenen ‘Ek yazı’ içinde vurgulanmıştır. 
O vakte kadar, Heidegger bir ‘tarih varlığı’ ve metafiziğin üstesinden gelme ihtiyacı 
açısından düşünmüş olacaktır; bir kez daha, bir diğer strateji ile birlikte ontolojik sor-
gulamanın (bu sefer tarihsel olarak) gücünü hissedeceğiz. Burada, varlık anlayışımız 
gelenek içinde varolanlar ile ilgili bir soru olmaya indirgenerek kaybolmuş iken, var-
lığa dair bir iz, büyük ihtimalle ona doğru yönelmemiz gereken ‘Hiç’e bir gönderme 
içinde kalır, eğer Batı felsefesi kendi yoluna dönecek ise. 1929 dersi (Platon’dan alıntı 
yaparak) metafiziğin insan doğasına ait olduğu iddiası ile biterken, 1943’teki ek yazı 
onun [metafiziğin] üstesinden gelme ihtiyacını vurgular, Heidegger’in Hiç’e dair gö-
rüşü Introduction to Metaphysics [Einführung in die Metaphysik] eserinin Giriş’inde 
söylenenlerle eş anlamlı hâle gelecek bir sadeleştirme ve düzeltmeye uğrarken.

Sanki bu ‘farkın’ diğer farklar ile aynı olmadığını ima etmek (sadece biçimsel 
olarak); 1935 dersinin varlık ve ‘Hiç’ arasındaki ilişkiye dair tartışmayı varlığın Grek 
felsefesindeki diğer ‘sınırlandırmalarından’, yani varlık ve görünüş, varlık ve oluş, 
varlık ve düşünme ve varlık ve değer arasındaki ayrımlar aracılığıyla belirlenimi içinde, 
açık bir şekilde ayrı tuttuğunu söylemek gibidir. Heidegger’in en sorunlu bulduğu en 
sondaki ilişkidir (varlık ve iyi), Geç dönem Grek felsefesi çalışmasında ifade edildiği 
hâli, özellikle Platon’daki, ve bunun tüm metafizik tarihi boyunca sürdüğü söylenir, en 
son ‘kurban’ Nietzsche’ye kadar. Nihilizm hortlağını canlandırdığı sırada, Nietzsche 
bunu bir değer problemi olarak ele alma hatasını yapacak ve benzer şekilde bunu varlık 
sorusu ile ilişki içinde görmeyi başaramayacaktır. Belki de çok basit bir şekilde ifade 
edilecek olunursa, eğer ‘Hiç’ ontolojik olarak düşünülmek zorunda ise, o zaman varlık 
nihilistik olarak düşünülmek zorundadır; hakiki bir nihilizmin açısından düşünülmek, 
ki bu nihilizm; felsefenin, varlığın üstünü örten ve özellikle ‘Hiç’e bir açılışta duran 
örtüyü kaldırma pozisyonunda olduğu bir tarzda varlık ve ‘Hiç’ arasındaki ilişki bo-
yunca düşünür. Bu açıdan, varlık sorusuna tarihsel açıdan gönderme yapmak, nihilist 
bir ontolojinin kurulumunu gerektirir, Heidegger’in bizim ‘onto-teo-lojik’ metafizik 
olarak düşünmemizi istediği şeye zıt olarak.
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Hiç’i Ontolojik Açıdan Düşünmek

Nasıl oluyor da varolanlar her yerde önce ve üstün gelip 
her bir ‘olma’ üzerinde hak iddia ediyorken, bir varolan 
olmayan –böylece varlığın kendisi olarak anlaşılan Hiç–
unutulmuş kalıyor? (GA 9, 382/PA, 290)

1949’da Heidegger “What is Metaphysics?” metnini, dersin seyrine ve sonra-
dan yazılmış ek yazıya bir ‘Giriş’ ekleyerek genişletir. Burada Heidegger, tarihsel 
olarak tekrar bir araya getirmek için, “Metafiziğin Temeline Geri Dönüş”ün yolunu 
bulmamız gerektiğine işaret eder, yönergelerini; gövdesi fizik, dalları çeşitli bilimler 
ve kökleri metafizik olan Kartezyen bilgi ağacı imgesinin yeniden düşünülmesinden 
alan bir metnin içinde. Ve Heidegger, ağacın kök saldığı toprağa yönelerek –yani var-
lığa– metaforu genişletirken; nihilistik bir ontoloji de köklerin geçtiği yerleri ve eğer 
dillere destan ağaç yıkılırsa köklerin ve ağaca dair her şeyin gözler önüne serileceği 
topraktaki deliği açığa çıkarmak zorundadır. Zira eğer metafizik, ontoloji içinde kök 
saldıysa, o zaman felsefe ağacı kökünden sökülmelidir, Batı düşüncesinin asıl olarak 
ortaya çıktığı açılma ile yüz yüze gelecek isek.

Metafiziğin ve ondan sonra gelen unutulmuşluğun üstesinden gelmede, bir ‘varlık’ 
tarihi bizi metafiziğin Grek felsefesindeki asıl ‘isimlendirilmesine’ geri götürür. Bunu 
yaparak, yine de eşit derecede asıl bir yok olma ile karşılaşırız, sadece varolanların 
değil ama aynı zamanda varlığın kendisinin de bir yok olması ile, ‘Hiç’ ile ilişkisi içinde 
düşünüldüğü sürece. Belirtmeye gerek yok, varlık ve ‘Hiç’ arasındaki ilişki sorunu 
sadece Parmenides’te ontolojinin kurulumu içinde kararlaştırılmış bir şey değildir ama 
bu ikisinin birliği Heidegger’in ontolojik farkı düşünmesi içinde de açıktır. Varlık ve 
varolan arasındaki ayrım ontik bir fark değildir, tıpkı değişik varolanlar arasındaki 
farklar gibi, ama aynı varolanın ontolojik olarak görünebileceği farklı şekillere işaret 
etmesi için tasarlanmıştır: Tıpkı bir ‘araç’ öğesi olarak ya da bir ‘nesne’ olarak, bir sanat 
‘eseri’ olarak ya da saf ve yalın bir ‘varolan’ olarak. Bu durumda metafizikte ontolojik 
fark aracılığıyla düşünmeyi başaramamak ‘Hiç’ konusunda kafa karışıklığına yol açar, 
tıpkı ‘Hiç’i düzgün bir şekilde düşünmeyi başaramamanın varlık konusunda kafa ka-
rışıklığına yol açtığı gibi. Eğer varolanlar tüm olan şeyler ise, o zaman varlık sadece 
bir varolan olarak düşünülmekle kalınmayacak, ama en iyi ihtimalde, en yüce varolan 
olarak düşünülecektir, diğer varolanların nedensel temeli olarak düşünüldüğü sürece.

Metafiziği delik deşik eden onto-teo-lojik kafa karışıklığı (varlığın bir varolan 
olarak düşünülmesi) büyük ihtimalle Heidegger’in fenomenolojik ontolojisi içinde –ki 
bu ontolojide varlık, varolanların ortasında gerçekleşen bir ‘açıklık’ ile ilişkilendirilmiş 
hâldedir– düzeltilmiştir: Fenomenlerin ortaya çıkması için bir zaman-mekân açılması, 
“hakkında pek bir şey bilmediğimiz ‘Hiç’ gibi” olduğu söylenen. 1930’ların ortasında 
Heidegger, Platon’dan Nietzsche’ye kadar uzanan ağaç dalını, bu dalın erken Grek 



Hiç  87

düşüncesindeki köklerinden, özellikle Herakleitos ve Parmenides’ten ayırmayı umarak, 
Batı felsefesinde metafiziksel gelenek içinden ontolojik bir gelenek çıkarıp ayırmaya 
çalışır. 1940’ların sonlarına doğru Heidegger’in ontoloji konusunda şüpheleri artmıştı 
ki biz bu duruma geleneksel felsefe söz dağarcığına alternatif olarak bir “mitopoetik” 
[bir söz dağarcığı] geliştirmesi tarafından işaret edildiğini düşünüyoruz.

Ontolojik ayrım düşüncesi ne kadar düşünce dolu olursa olsun, ‘Hiç’e uygun bir 
erişimi engelleyen bir varlık anlayışına öncelik verilmesini gerektirir: Bir süreliğine 
gerçekten de yolu tıkamasa da (Parmenides’te olduğu gibi), ontoloji ‘Hiç’i baskı altına 
alır (varlık ile cezbetmesi içinde) tıpkı metafiziğin varlığı unutması gibi (varolanlar ile 
cezbetmesi içinde). Bundan sonra metafiziğin köklerini, bu köklerin büyüyüp serpildikleri 
ontolojik topraklara kadar takip etmemiz gerekmesinin yanı sıra, varlığın temelinin ha-
zırlandığı açılmaya da geri adım atmamız gerekir. Metafizik, varolanları kendi varlığına 
göre düşünürken, varlığın da (‘varlığın kendisi’ olarak düşünülmek yerine) varolanlar 
ile ilişki içinde düşünülmesi gibi; [varlık] teolojik olarak düşünülmüş olmasa da, on-
tolojik fark bile varlığı varolanlar olmadan düşünmemize izin vermeyecektir. Bunun 
yerine, pre-ontolojik bir farka başvurmamız gerekir, ki bunda varlık ‘Hiç’ ile ilişkisi 
içinde düşünülür: Nihilistik bir fark, baştan beri diğer tüm farklardan farklı olan –sanki 
‘Hiç’, herhangi bir fark yaratmıyormuş gibi ve aslında tüm farkı yaratıyormuş gibi.

Varlığın asıl ayırt ediciliği ‘Hiç’ten farkı üzerinden belirlendiği sürece, diğer 
farklardan farklı olarak, varlığın bir zıttı olmadığı iddiasına dayanacaktır, ‘Hiç’in ‘Hiç’ 
olduğu konusunda açık olduğumuz sürece. Bu durum ontolojiyi harekete geçirecek 
ve Batı felsefesinde varlığın tekil bir önceliğini başlatacak olsa da, burada asıl farkı 
yaratan ‘Hiç’in kendisi olacaktır, kendi yok olmasına rağmen: Varlık ile ‘Hiç’ arasındaki 
farkı –birbirine zıt olan farklı öğelerdeki farklardan (sıcak ve soğuk, nemli ve kuru 
vs.) farklı olan– yaratan. Eğer ‘Hiç’, varlığın zıttı olarak düşünülemiyorsa, bu ‘Hiç’ 
kendisini hiçtiği içindir ve, bunu yaparak, varlığın belirlendiği bir açılma yarattığı 
için, görünüşe göre bir zıttı olmayan. Bu olayda, ontolojinin yaratılmasında yüz yüze 
geldiğimiz şey, varlık adına ‘Hiç’in asıl hiçmesidir: bir fark olarak inkârı aracılığıyla 
çekildiği sürece kendisini hiçen bir fark içinde.

Eğer metafiziğin varlığı unuttuğu gibi ontoloji de ‘Hiç’i baskı altında tutuyorsa, 
o zaman, varlığın yüzü karşısında gerçekleşen bir yok olma içindeki ‘Hiç’in izini 
nasıl süreceğiz: kendi-kendini-ortadan kaldırması içinde, ‘Hiç’ten daha az herhangi 
bir şeyi beklemeyeceğimiz göz önünde bulundurulursa? Eğer ‘Hiç’, ‘varlığın’ yerini, 
onun yerine onun için tutan bir işaret olarak tutuyorsa, ironik bir şekilde (hatta uygun 
bir şekilde), metafiziksel gelenek içinde eksik olanı tanımlıyorsa, o zaman biz nasıl, 
felsefenin sonunda, baştan beri varlık adına baskı altında tutulan şeye işaret edebiliriz, 
Batı ontolojisinin kurulumunun ‘Hiç’in yok olmasının asıl bir suistimalini zorunlu 
olarak içeriyorken?
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Hiç’i Epigrafik Açıdan Düşünmek

Nihilizmin özü bizi farklı bir söz dağarcığını talep eden 
bir diyara yönlendirir...Buna uygun olarak, bu diyara 
düşünce dolu bir şekilde göz atmada “varlık” sadece şu 
şekilde yazılabilir: Varlık. (GA 9, 401-11/PA, 310)

En son olarak, ‘Hiç’i sadece varlığa bir açılma olarak (örtü kaldırıldığında) ya da 
hatta onun içinde bir açılma (yerdeki bir delik gibi) değil, ama varlığın onun aracılığıyla 
asıl bir yok olma içinde gerçekleştiği (bir olay olarak) bir açılma olarak düşünmeliyiz. 
Batı felsefesinde ‘varlığın’ isimlendirilmesinde iş başında olan nihilistik işlem, Heide-
gger’in daha sonra “What is Metaphysics?”in Giriş’inde belirteceği –büyük ihtimalle 
“To the Question of Being” [Zur Seinsfrage] başlıklı 1955’te yayımlanan bir yazısın-
dan sonra eklenen– marjinal yorumlarda grafikle işaretlenmiştir. “Hiç hiçer” iddiası 
kadar kötü bir şöhrete sahip olan Heidegger’in “varlık” kelimesinin üzerini devrim 
niteliğinde çizerek yazması, varlık ve ‘Hiç’ arasındaki ilişkinin grafik ile bir tarifi ile 
eş anlamlı olan × aracılığıyla açılan derin bir bağlantıya yönelmiştir. Bir kelimenin 
“yok olması”nın editoryal işareti olarak, × ‘Hiç’in bir epigrafı olarak okunmalıdır, 
diğer türlü kendini-silen bir işaret olarak iş gören bir şey tarafından işaretlenmiş 
olarak. Bu durumda, yine de, × metinde bırakılmıştır ve sadece basit bir silme işareti 
olarak değil ama yazı yazma eylemi içinde gerçekleştirilen “varlığın” bir yok olması 
içinde. Bu (tarihi) olayda, ‘Hiç’ sözsel olarak düşünülmemiştir ama Heidegger’in Batı 
felsefesinin kilit kelimesi olarak gördüğü şeyin geri çekilmesini işaretleyen nihilistik 
bir epigrafi içinde varlığı “yazarak tarif-eden/yazıdan çekip çıkaran” [de-scribe] bir 
yazı aracılığıyla düşünülmüştür.

Varlık şeklindeki grafik tasvirde, varlığı ×’lemek sadece bir negasyon değildir, 
hem metafizik hem de ontoloji tarihini sonlandırsa bile. Bunun yerine × Heidegger’in 
Yeryüzü, Gökyüzü, Tanrısal olanlar ve Ölümlüler’den oluşan Dörtlü’süne giden yola 
işaret eden bir üzerini çizmenin (üzerini çizerek silmenin) bir işareti olarak iş görmesi 
için tasarlanmıştır. Bu yapılanlar, çift-metinsel bir külliyata dönüşen şey içindeki on-
tolojik ve mitopoetik söz dağarcıkları arasında bir açılmayı işaret eder. Sonuç olarak 
eğer varlığın boşaltılması kendi tarihini, Geviert’ın [Dörtlü] içine doğru ayrılmasına 
işaret eden ‘Hiç’in bir yazımı aracılığıyla tamamlıyorsa, o zaman “Ölümlülere” ya-
pılan göndermenin bize, Dörtlü içinde bile, ölümün “Hiç’in tapınağı/mezarı/kutusu” 
olarak işlediğini hatırlatması gerekir. En sonda, o hâlde, SZ’ın başlangıcına dönebiliriz, 
“ontoloji tarihinin bir yapısökümüne” dair sözünü tutan, Hiç’in metnin içinde (tekrar) 
yazılabildiği bir yolu işaret ederek. Zira SZ’ın radikal bir revizyonunda varlığa dair 
her bir işareti ×leyerek, biz kaçınılmaz olarak kendi varlığımızı yok olma eylemine 
dair bir imza yasası içinde Dasein olarak tarif etmek zorunda kalırız.
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ZİHİN-BEDEN SORUNUNA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: 
İŞLEVSELCİLİK

Özgüç Güven*

A PROPOSAL FOR BODY-MIND PROBLEM: FUNCTIONALISM

ÖZ
Bu çalışmada zihin-beden sorununu çözmeye yönelik bir yaklaşım olan işlevsel-
cilik konu edilmektedir. İşlevselciliğin, hangi zemin üzerinde yükseldiği, temel 
tezlerinin neler olduğu, ikici, fizikselci ve davranışçı yaklaşımların zihin-beden 
sorununu çözmek için neden yetersiz kaldıkları ele alınmaktadır. Bu çerçeve-
de tip-örnekleme ayrımı ortaya konulduktan sonra işlevselcilikte bir örnekleme 
özdeşliğinin benimsenmesine karşın, bunun fizikselcilikten ayrı bir bağlamda 
yapıldığına dikkat çekilmektedir. İşlevselciliğin iki öncü ismi olan Lewis ve Put-
nam’ın konuya yaklaşımları açıklandıktan sonra işlevselciliğe yapılan eleştirile-
re değinilmektedir. Bu eleştirilerin başında gelen zihnin niteliksel yanlarını ele 
almak açısından işlevselciliğin başarısız olmasına ise özellikle değinilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: işlevselcilik, zihin-beden sorunu, Putnam, Lewis, Block, 
yapay zekâ, tersine çevrilmiş renk tayfı, qualia.

ABSTRACT
The aim of this paper is to evaluate functionalism as a proposal for body-mind 
problem. In accordance with this aim, the leading texts and philosophers of 
functionalism are emphasized first. Then alternative attempts ed. physicalism 
and functionalism for body-mind problem are contrasted with functionalism. 
Afterwards basic thesis of functionalism are stated. Subsequently, the type-to-
ken division is subjected concerning functionalism. Later Lewis’s and Putnam’s 
understanding of functionalism are discussed. Consequently crictism of func-
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tionalism including, absent qualia, inverted spectrum and qualitative experience 
are discoursed. As a consequence it is asserted that, although it has a close and 
abundant relation with contemporary computer sciences, functionalism is lack 
of explaining the nature of mind. 
Keywords: functionalism, body-mind problem, Putnam, Lewis, Block, artificial 
intelligence, inverted spectrum, qualia.

...

Giriş

Felsefe tarihinin uzun soluklu sorunlarından biri zihin-beden sorunudur. Bedensel/
cisimsel bir varlıkta düşünsel bir yanın bulunuşu sorunun kaynağıdır. Bir başka deyişle 
zihinselliğin neliği, yapısı, kendine özgü yanlarının ne olduğu tartışma konusudur. 
Sorunun çözümü için öne sürülen görüşlerde iki ana saflaşmadan söz edebiliriz: zihni 
ayrıcalıklı bir konuma yükselten yaklaşımlar ve zihni fizik süreçlere indirgeyen yak-
laşımlar. Bilindiği üzere geleneksel metafiziklerde zihin ve beden iki ayrı töz olarak 
ele alınır. Buna karşılık özellikle son yüzyılda fizikselliğe vurgu yapan yaklaşımların 
ortaya çıktığı görülür. Özdeşlik ve davranışçılık fizikselciliğin önde gelen iki eğilimidir. 
Fizikselci özdeşliği benimseyen başta John J. C. Smart (1920-2012), Ullin T. Thomas 
(1924-2000) ve Herbert Feigl (1902-1988) düşünürler, zihin durumlarının fiziksel 
süreçlere indirgenebileceğini savunur. Buna karşılık başta Gilbert Ryle (1900-1976) 
olmak üzere davranışçılar ise zihni içinde bulunduğu çevreyle etkileşimi ve verdiği 
davranışsal tepkilerle açıklama çabasındadırlar. Bir üçüncü yol olarak ortaya çıkan 
işlevselcilik ise ne tözselliğe dayalı ne de tümüyle fizikselci bir açıklama olarak zi-
hin-beden sorununu çözme denemesidir. Çalışmamızın kapsamı işlevselciliğin temel 
savlarını ortaya koymak, onu savunan düşünürlerin görüşlerini değerlendirmek ve 
eksik kaldığı yönleri dile getirmektir. Böylelikle geliştirmeye çalışacağımız sav ise 
işlevselciliğin zihnin-beden sorununu çözmek bakımından yeterli olmadığıdır.

Köken

Çağdaş felsefeyi belirleyen ana akım eğilimlerden biri analitik gelenektir. Kö-
kenlerini düşündüğümüzde ilkin dil üzerine yoğunlaşan gelenek gelişiminin sonraki 
aşamalarında zihin üzerinde durmuştur. Bu bakımdan zihin felsefesi hakkında yazan 
düşünürlerin önemli bir çoğunluğu ya analitik gelenekte yer alan filozoflar ya da 
onların yanında yetişmiş öğrencilerdir. Analitik felsefe vurgusu yapmamızın nedeni 
işlevselcilikte zihnin ele alınış tarzıyla ilgilidir. Ayrıntılarını ve çeşitlerini aşağıda 
ele alacağımız işlevselcilik açısından bir zihin durumu, duyusal girdiler, davranış-
sal çıktılar ve zihin durumları arasındaki nedensel bağıntılar yoluyla açıklanabilir. 
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Açıklama, zihin durumlarını nitelemek için kullandığımız terimlerin kullanımlarına 
yöneliktir. Öyleyse ilk elden, işlevselciliğin dilsel bir çözümleme üzerine kurulduğunu 
söyleyebiliriz. İkinci olarak vurgulamamız gereken nokta işlevselcilikte zihin, duyusal 
girdiler ve davranışsal çıktılar bakımından hesaplanabilir (computable) olarak ele 
alınır. Bu yaklaşımın gerisinde ise geçen yüzyılın bilimsel gelişmeleri bulunur. İnsan 
fizyolojisine ilişkin bildiklerimizin artması sonucu her bir organın ya da dokunun ne 
iş gördüğünün belirlenmesi yapay zekâ, bilgisayar ve dilbilim alanındaki gelişmeler 
işlevselci eğilimleri arttırır. Bilgisayar bilimlerindeki gelişmelerden esinle, beyin-do-
nanıma, zihin-yazılıma benzetilir. Hatta Putnam şöyle demektedir: “Beyni ele almanın 
belli bir yolu onu sayısal bilgisayara benzer düşünmektir. Psikoloji ise bu bilgisayarın 
yazılımı, eş deyişle işlevsel örgütlenişi olarak betimlenebilir.”1

Kimler?

Her ne kadar Aristoteles’in De Anima adlı eserinde ruhu, bedenin örgütlenme 
düzeniyle ilişkilendirmesi2 işlevselcilik için bir esin kaynağı olsa da David Lewis’in 
(1941-2001) kaleme aldığı “Özdeşlik Kuramı İçin Bir Argüman” (An Argument for 
the Identity Theory) adlı makalesi işlevselciliğin öncü metnidir. Burada Lewis, zihin 
durumları için nedenselliğe dayalı bir kavrayış geliştirir. Lewis’ten bağımsız olarak 
David Malet Armstong (1926-2014), “Maddeci Bir Zihin Kuramı” (A Materialist 
Theory of Mind) adlı çalışmayı yayınlar. Yine Hilary Putnam’ın (1926-2016) “Zihin 
Durumlarının Doğası” (The Nature of Mental States) adlı makalesi işlevselciliğin 
temel metinlerden biridir. 

Temel Savlar

İşlevselciliğin temel savlarını şöyle sıralayabiliriz:
1. Zihin durumları işlevler üzerinden anlaşılabilir. Anlaşılabilmesinin olanağı bir 

zihin durumunu, duyusal girdiler, davranışsal çıktılar ve diğer zihin durumları arasında 
nedensel bağıntılar kurarak açıklamaktır.

1 Hilary Putnam, Representation and Reality, The Mit Press, Massachusets, USA, 1978, s. 73.
2 Bkz. Egemen Kuşçu, “Aristoteles’in Duyulanma Temelli Hafıza Kuramı Felsefi Bir Araştırma mı-

dır?”, Kutadgubilig, 25, 2014, s. 95-114. Türkçede bu konuda bir tartışmayı Kuşcu, Aristoteles’in 
hafıza üzerine görüşlerini tartıştığı makalesinde Aristoteles’in ruh-beden ilişkisine yönelik görüşlerine 
de değinmektedir ve Aristoteles’in her türden etkilenimi, ruh ve bedenden birleşik bir varlık olan in-
sanda her iki açıdan değerlendirdiğini söylemektedir. Ancak buna rağmen Aristoteles’in bu konudaki 
görüşlerinin iki ayrı yoruma kaynaklık ettiğini de belirtmektedir. Kuşcu’ya göre bunlardan “birinci-
si işlevselci, ikincisi ise metne bağlı (literalist) yorumlardır.”
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2. Zihin durumlarının doğası, özdevinen (automaton) bir şeyde gerçekleşen durum-
lara benzer. Girdiler, çıktılar ve öteki durumlarla bağıntılar aracılığıyla yeni durumlar 
oluşturulur.

3. Zihin çeşitli türde işlemleri gerçekleştiren karmaşık bir makinayı andırır. 
4. Zihin durumları özdevinen bir şeye benziyorsa, nasıl bu tür bir şey için iş akışı 

ortaya konulabilirse, zihin durumları için de konulabilir. Girdiler ve çıktılar mantık-
sal ve matematiksel terimler yardımıyla gösterilebilir. Dolayısıyla zihinsel (mental) 
olan, zihinsel olmayan (non-mental) bir dil aracılığıyla ortaya konduktan sonra zihin 
durumları nicelleştirilebilir. 

5. Zihin durumları işlevleri açısından betimlenebilir. Bu betimlemeler çeşitli farklı 
yapılara olanak biçimde yapılabilir çünkü bir işlev farklı yollardan gerçekleştirile-
bilir. Örneğin ‘televizyon’ işlevsel bir terimdir. ‘Televizyon’, görüntü iletmek üzere 
düzenlenmiş bir işlevin adıdır. Tüplü, plazma ya da LCD altyapılı olması, malzemesi 
ve tekniği değişse de, tüm bu cihazlar televizyon olarak adlandırılırlar. Öyleyse ‘tele-
vizyon’ bir işleve karşılık gelir. Farklı malzemelerden ve farklı biçimlerden oluşuna 
televizyonlar aynı işlevi gerçekleştirebilir. Benzer biçimde aynı işlevi gören bir yazılım 
farklı programlama dillerinde yapılabilir. Aynı programın farklı mimari ve yapıdaki 
bilgisayarlarda çalışması hep aynı işlevin farklı ortaya çıkaranlarda (occupant) ger-
çekleşmesini örnekler.

6. Bir işlevsel durumun farklı yollardan gerçekleştirilebilmesinin yanı sıra fiziksel 
bir yapı, farklı düzenlemelerde farklı işlevsel durumları gerçekleştirebilir. Tıpkı bir 
transistörün farklı makinalarda farklı işleri yapmakta kullanılabilir olması gibi. 

Şimdi bu temel savlara nasıl gelindiğini açıklamaya yönelik zihin-beden sorunun 
işlevselcilik öncesi durumuna bakalım.

Öncesi

Girerken dikkat çektiğimiz üzere işlevselcilik öncesine baktığımızda zihin ku-
ramlarının başlıca ilgilerinin zihnin ne olduğu sorunu ve her bir zihin durumu tipine 
(type)3 kendi özdeşliğine neyin verdiği sorunu olduğu görülür. 

3 Burada söz konusu olan ‘tip’ kavrayışı Peirce’ün tümel-tikel ayrımını karşılık gelecek biçimde kullan-
dığı type-token (örnekleme) ayrımını dayanır. Burada tipi şeyin türü, örneklemeyi ise özel bireysel şey 
olarak düşünebiliriz. Sözgelimi gömlek bir tip, şu an giydiğim gömlek ise bir örneklemedir. Ayrım 
genellikle dil üzerinden yapılır. Örneğin, ‘kedi’, ‘kedi’ ‘köpek’, denildiğinde 3 örneklemeden fakat 
2 tipten söz ederiz. Peş peşe yazılan ‘kedi’ler aynı tipin farklı örneklemeleridir. Söz konusu tip ve 
örnekleme ayrılığı zihinsel ve nörolojik bakımdan tutulur. Şu örneklere bakalım:

a “Türkiye’nin en büyük takım olduğuna ilişkin inanç” tipinin bir örneklemesi “Beşiktaş’ın Türkiye’nin 
en büyük takım olduğuna ilişkin inancım” olabilir. Aynı biçimde “Yaşadığım baş ağrısı” örneklemesi-
nin tipi “Baş ağrısıdır”. 
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Zihnin ne olduğu sorununa ilişkin temel yaklaşım zihnin yapısının araştırılmasıdır. 
Böylesi bir araştırma tözsel zeminde ikicilikte (dualism) yürütülür. İkicilikte zihinsel 
ve fiziksel tözlerin ayrı ayrı var olduğu savunulur. Ancak ikicilik uyarınca uzamsal 
bir yer tutmayan zihnin, bir bedenle nasıl bağıntı kurduğu büyük bir bilinmez olarak 
kalır. Bu engelin yanı sıra sinirbilimsel çalışmalara destek veren bir yanının olmaması 
ikiciliğin bir başka zayıf yanıdır. 

Özdeşlik sorunu ise, bir zihin durumunu zihin durumu yapanın ne olduğu, örneğin 
çeşitli sevinçleri sevinç yapan ortak yanın ne olduğu araştırmasına dayanır. Bu soru-
nun yanıtı için fizikselcilik ile davranışçılık fiziksel şeylere işaret eder. Davranışçılık 
sevinçleri sevinç yapanın ortak sevinç davranışı olduğunu ileri sürer. 

Davranışçılığı köktenci ve mantıksal olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Köktenci 
davranışçılığa göre, davranışlar, zihinsel nedenlerden kaynaklanmaz. Davranışların 
nedeni duyusal girdilere verilen tepkilerdir. Mantıksal davranışçılık ise zihne ilişkin 
terimlerin anlamları hakkındadır. Buradaki temel düşünce bir zihin durumunu belli 
biçimde davranma eğilimiyle ilişkilendirmedir. Bu ilişkilendirme zihinle ilgili dağar-
cığın, girdiler ve çıktılar hakkında bir dağarcığa indirgenmesine dayanır. Böylelikle, 
zihinsel bir durum koşullu ve ucu açık tümceler yoluyla anlatılır. Örneğin, aç olmak, 
yiyebileceği bir yemek bulduğunda ve yemesinde sakınca yoksa bir kişinin nasıl dav-
ranacağıyla ilişkilendirilir. Ali’nin acıktığına ilişkin zihin durumu “Elverişli yiyecek 
bulabilirse, Ali karnını doyurur” türünde koşullu bir bağıntıya dönüştürülür. Dolayısıyla 
davranışçılıkta zihin durumları, fiziksel girdiler ve tepkilerle ilişkilendirilir.

Davranışçılıkta bir zihin durumu söz gelimi sevinç için, sevinçleri sevinç yapan 
ortak yanın işlevler olduğu söylenir ama sevinç taşıyan varlıkların fiziksel olmayan bir 
yanları olup olmadığı hakkında bir görüş ileri sürülmez. Bu çerçevede işlevselcilikte 
zihin-beden bağıntısına ontik bir ayrım ortaya koymaksızın yanıt verilir. 

Fiziksel özdeşlik anlayışı açısından zihinsel durumlar, bedenin fizyolojik süreçle-
rine indirgenebilir. Bu yaklaşımı, tip ve örnekleme özdeşliği olmak üzere ikiye ayıra-
biliriz. Örnekleme özdeşliği uyarınca bir zihin durumunun her örneklemesi, bir fiziksel 
örnekleme ile bir ve aynıdır. Örneğin şu an yaşadığım baş ağrısı (bir örnekleme) C-sinir 
liflerimdeki (acı hissini iletiminde görev alan lifler) iletimle özdeştir. Buna karşılık tip 
özdeşliğinde, zihinsel durumların her bir tipi, fiziksel bir durumun belli bir tipiyle bir 
ve aynı şeydir. Genel olarak acı (tip olarak), genel olarak C-sinir liflerimdeki iletimle 
özdeştir (tip olarak). Fark edilebileceği üzere tip özdeşliği kuramının, örnekleme öz-
deşliğini içermesine karşın, tersi söz konusu değildir. Şu örneği göz önünde tutalım:

Varsayalım ki, tip özdeşliği kuramında ileri sürüldüğü üzere acı tipleri ile C-sinir 
liflerindeki iletimler özdeş olsun. Bu varsayım her bir acı tipinin bir başka C-sinir lifi 
iletimiyle veya tam tersi biçimde özdeş olduğunu gösterir. C-sinir lifi iletimi olmadan 
acı duyulamaz ve acı olmadan C-sinir lifinde iletim olmaz. Bu özdeşliği bir başka 
örnekle açık kılmaya çalışalım. Su ile H2O tipleri özdeştir. Bu özdeşlik her su örnek-
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lemesinin H2O örneklemesi ile ortak olduğunu belirtir. H2O olmadan su edinilemez 
ve tıpkı bunun gibi su olmadan H2O elde edilemez.

İşlevselcilik, örnekleme özdeşliğini benimser ancak tip özdeşliğini kabul etmez. 
İşlevselciye göre, zihinsel durum tipleri çok çeşitli türde gerçekleştirilebilir. Her bir 
zihinsel durum çok farklı tarzda ‘gerçekleştirilebilir’. Şöyle ki bir ve aynı zihinsel 
tipin örneklemeleri örneğin;

• Parmağıma çekiç vurduğumda hissettiğim acı 
• Parmağınıza çekiç vurduğunuzda hissettiğiniz acı
• Ali Önay’ın parmağına çekiçle vurduğu zaman hissettiği acı
farklı fiziksel tipler olabilir. 
İşlevselciliğe göre bir örneklemeyi zihinsel durum yapan fiziksel özellikleri değil, 

örneklemenin içinde yer aldığı nedensel bağıntılar/işlevlerdir. Bu durumu zihin fel-
sefesinde sıkça kullanılan bir benzetmeyle açıklayalım. Diyelim ki zihin durumlarına 
ilişkin tipler (yanık acısı, Beşiktaş’ın Türkiye’nin en büyük takım olduğuna ilişkin 
inanç, papatya koklama duyusu vb.) çeşitli fare kapanlarına benzesin. 

Her bir fare kapanı (bir fare kapanı tipinin her bir örneklemesi) fiziksel bir nesnedir. 
Fakat bunun ötesinde, fare kapanının nasıl olması gerektiğine ilişkin hiçbir özelleşmiş 
fiziksel nesne tipi yoktur. Örneğin şu fare kapanı tiplerine bakalım:

• 1. fare kapanı: fiziksel tip: odun, tel ve peynir
• 2. fare kapanı: fiziksel tip: çelik, bıçak ve inorganik yem
• 3. fare kapanı: fiziksel tip: yapışkanlı kâğıt
Fare kapanı işlevsel bir tiptir, fiziksel bir tip değildir. Bir şeyin fare kapanı olup 

olmadığı neden yapıldığına değil, ne yaptığına bağlıdır. Yukarıdaki üç fare kapanı 
örneklemesi de, her ne kadar farklı fiziksel tip de olsalar bile aynı işlevsel fare kapanı 
tipindedir. Fare kapanı tipi hiçbir fiziksel tiple özdeş değildir. 

Görüldüğü üzere, fare kapanı tipinin her bir örneklemesi fiziksel bir nesnedir. 
Fare kapanının fiziksel bir tip değil, işlevsel bir tip olması olgusu, fiziksel olmayan 
fare kapanları olduğu anlamına gelmez. 

İşlevselcilik açısından her zihin durumu tipi işlevseldir. Bir zihin durumunu zihin 
durumu tipi yapan hangi malzemeden yapıldığı değil fakat ne yaptığıdır. İşte bu yüzden 
işlevselcilikte örnekleme özdeşliğine yakın durulur. Bu durumu bir örnekle açıklayalım:

2 + 2 = 4 ’e ilişkin sanı tipi, fiziksel bir tip değil işlevsel tiptir. Yine de, her bir 
örnekleme zihin durumu fiziksel bir nesnedir. 2 + 2 = 4 sanısı tipine ilişkin şu 3 ör-
neklemeyi değerlendirelim.

Seda’nın 2 + 2 = 4 ettiğine ilişkin sanısına karşılık gelen fiziksel tip karbon, 
vb.’den oluşsun.

Varsayımsal bir uzaylının 2 + 2 = 4 ettiğine ilişkin sanısına karşılık gelen fiziksel 
tip: karbon, adamanentium, vb.’den oluşsun.
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Bir robotun 2 + 2 = 4 ettiğine ilişkin sanısına karşılık gelen fiziksel tip: silikon, 
vb.’ den oluşsun.

Bu üç zihinsel durum örneklemesinin hepsi de aynı zihinsel tiptendir (2 + 2 = 4’e 
ilişkin sanı) fakat hepsi de farklı fiziksel durum tipindedir.

Nasıl ki fare kapanı yapmak için birden fazla yol bulunur işlevselcilik açısından, 
zihinsel durumlar oluşturmak için de birden fazla yol bulunur. Zihinsel durumlar pek 
çok farklı fiziksel yolla gerçekleştirilme olanağı taşır:

• Volkan: insanın acısı fiziksel tip: C-sinir liflerinde iletim
• Karabaş: köpeğin acısı fiziksel tip: köpeğin C-sinir liflerinde iletim
• Zıpzıp: farenin acısı fiziksel tip: farenin C-sinir liflerinde iletim
 Bu örnekler aynı zihinsel tipte (acı) fakat aynı fiziksel tipte olmamaya ilişkindir. 

Özdeşlik kuramı doğru olsaydı, insanlar, köpekler ve farelerin aynı acıyı çekmesi için 
tamı tamına aynı zihinsel durum tipine sahip olması gerekirdi. Öyleyse işlevselcilik 
tip özdeşliği kuramına karşı çıkar çünkü bu kuram uyarınca diğer canlıların zihinsel 
olarak bize benzemeleri için fiziksel olarak bizim gibi olmaları gerekirdi. Dolayısıyla 
işlevselcilikte örnekleme özdeşliği benimsenir.

Bunun yanı sıra kimileri açısından işlevselcilik doğru ise fizikselcilik yanlıştır. 
Şöyle ki, bir zihin durumu diyelim acı bir işlevsel durum ise, beyin durumu olamaz 
çünkü işlevselcilik açısından beyni olmayanlar da aynı nedensel rolü başka organlar 
üzerinden karşılayabilme olasılığı taşır. 

Yukarıda dikkat çektiğimiz üzere işlevselcilikte zihinsel süreçler dışsal girdi ve 
gözlemlenebilir çıktı ile açıklanır. Zihin durumları davranışların içsel nedenleridir. 
İkicilikten farklı olarak işlevselcilikte zihin, fiziksel olandan kategorik olarak ayrı ol-
mak zorunda değildir. Bunun nedeni işlevselcilik açısından fiziksel yapının ne olduğu 
değil, ne biçimde bir araya geldiğidir. 

Konu ettiğimiz gibi işlevselcilikte zihin hesaplanabilir süreçler üzerinden ele alınır. 
Şimdi bu hesaplanırlığa uygun olarak zihnin nasıl ele alındığını görelim.

Bir Zihin Durumu Nasıl Nicelleştirilebilir?

Anımsanacağı üzere işlevselcilikte duyusal girdilerin, davranışlar çıktıların ve 
nedensel bağıntıların kullanılarak tüm zihinsel durumların açıklanmaya çalışıldığından 
söz etmiştik. Örneğin bir zihin durumu olarak sevinmeyi ele alalım. Pek çok başka 
olası etmenin yanı sıra lezzetli bir yemek yenince karın doyurulsun ve karın doyu-
rulunca daha dinç hissedilsin, daha dinç hissetmek hoşa gitsin ve sonucunda ‘ohhh’ 
densin. Şimdi bu örneği işlevselcilik açısından düşündüğümüzde sevinmeyi şöyle 
tanımlayabiliriz: sevinmek = şu iki zihin durumunu yaşamaktır: Karın doyurma dinç 
hissetmeye neden olur, dinç hissetme hoşa gider ve ‘ohhh’ dedirtir. 
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Sevinç içinde olmak = Öyle bir x durumunda olmadır ki $P $Q [karnını doyurmak 
P’ye yol açar ve P hem Q’ya yol açar ve ‘ohhh’ dedirtir ve x P’dedir] Burada sevin-
menin ilgili olduğu tüm zihin durumlarını ve nedensel bağıntılarını simgeleştirmek 
de olanaklıdır. Dolayısıyla işlevselcilikte zihinsel olmayan terimlerle zihinsel olan 
gösterilebilir. Açıktı ki, bu nicelleştirerek gösterme zihinsel durumların ne olduğunu 
ele almaz. Bundan ötürü işlevselcilik, yalnızca girdileri ve çıktıları konu eden terimler 
aracılığıyla zihinsel olanı niteler. Fakat bu nitelemede girdi ve çıktıların hangi yapıda 
olduğu değil nasıl bağıntılandırıldıkları başka deyişle aralarındaki nedensel ilişkiler 
önemlidir. 

Diyelim ki, acı içinde biri olsun. Çekilen acının belirli bir sinirsel durum aracılığıyla 
gerçekleştiği düşünülebilir. Söz konusu sinirsel durumun maddi yapısı da saptanabilir. 
İşlevselcilik açısından böylesi bir zemini bir bilim dalı örneğin sinirbilim çalışır. Ne 
var ki acı durumunun gerçekleşmesinde önemli olan acı durumunun cisimsel oluşu 
değil belirli nedensel roldür. Bir zihin durumunun çoklu gerçekleştirilmesi nedensel 
rolleri açısından zihin durumlarının üst düzey bir işlevsel betimlemesini içerir. 

Bu temel noktalardan sonra işlevselcilik açısından öne çıkan iki isim olan Lewis 
ve Putnam’ın işlevselcilik anlayışlarını konu edelim.

Lewis’in İşlevselcilik Anlayışı

Lewis’in işlevselcilik anlayışı fiziksel özdeşliğe yaklaşır.4 Diğer bir deyişle Lewis 
zihin durumlarının fiziksel durumlara karşılık geldiğini öne sürer. Ancak onun bu 
eğilimi fiziksel özdeşliği savunan bir yaklaşımdan farklıdır. Aşağıda ayrıntılarını 
göstermeye çalışacağımız üzere Lewis zihin terimlerinin anlamına ilişkin bir kuram 
geliştirir. Bu kuram aracılığıyla terimlerin işlevleri ve gönderimleri üzerinden fiziksel-
cilik anlayışını düzenler. Lewis bu konuda Ramsey tarzı terim tanımlama yöntemini 
kullanır. Bu yöntemi açıklamak için Lewis’in anılan makalesindeki örneğini konu 
edelim. Varsayalım ki, bir cinayeti araştıran müfettiş 3 şüpheliyi saptamak için X, Y, 
Z terimlerini kullansın ve şunu söylesin: 

X, Y, Z, Mr. Body’yi öldürmek için işbirliği yaptılar. 17 yıl önce Uganda’nın altın maden-
lerinde X, Mr. Body’nin ortağıydı… Geçen hafta, Y ve Z bir barda konuşurken görüldü. 
Salı gecesi 11:17’de Y çatı arasına gitti ve zaman ayarlı bir bomba yerleştirdi… 17 dakika 
sonra X, Z ile bilardo odasında buluştu ve ona kurşun boruyu verdi. Çatı katında bomba 
patladığı anda Fransız pencerelere doğru 3 el ateş etti..5

Müfettiş herkesin bildiğini varsayıp haklarında açıklama yapmaksızın X, Y, Z 

4 David Lewis, “Psychophysical and Theoretical Idenfications”, Australasian Journal of Philosphy 50, 
1972, 249-58.

5 Lewis, Psychophysical and Theoretical, p. 250.
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terimlerini kullanır. Lewis bu terimleri T-terimleri olarak adlandırır. X, Y, Z dışında 
hikâyede geçen terimler ise O-terimleridir. Dolayısıyla bir kuramın parçası olarak ku-
ramla birlikte ileri sürülen terimler T-terimleri, kuramdan önceki diğer bütün terimler 
O-terimleridir. Diyelim ki Ali, Adnan ve Ahmet cinayete katılmış olsunlar ve cinayet 
kurgusunu haklı çıkarsınlar. Böylelikle bu üçlünün kuramı gerçekleştirdiklerini var-
sayabiliriz. Buradan hareketle Lewis kuramsal terimlerinin nasıl türetildiğine geçer. 
Kuramsal terimler, içkin işlevsel tanımlarla birlikte sunulur. Yukarıda X, Y, Z böylesi 
işlevsel tanımları karşılayan terimlerdir. Bu terimlere anlam bulmak için özel bir çaba 
gösterilmez. Söz konusu terimler, A, B, C nedensel rollerini yerine getiren öğeler için 
(yukarıdaki kurgu cinayeti işleyen insanlar) için kullanılır. Bir terim, kuramın içinde 
yer aldığı varsayılan kurguyu gerçekleştirirse, gerçekleştiricisinin belirli betimleyi-
cisi (definite description) olur. Gerçekleştiremezse kusurlu bir betimleme (improper 
description) olur. 

Belirttiğimiz üzere T-terimleri bir kuram aracılığıyla öne sürülür. Eş deyişle 
içinde çeşitli terimlerin geçtiği tümceler birlikte T kuramını oluşturur. Geriye kalan 
O terimleri kuram öncesinden gelen terimlere gönderimde bulunur. Lewis açısından 
T-terimleri adlardır. T-terimlerini tanımlamanın yolu T’yi tüketici bir biçimde yaz-
maktır. Böylelikle tüm T-tümceleri ortaya konur. Simgesel olarak gösterecek olursak 
T(t1, t2, t3,..tn), T’yi oluşturan tüm t tümcelerinin gösterimidir. Lewis daha sonra t1, t2, 
t3,..tn ’deki terimlere serbest değişkenler atar: T (x1, x2, x3,..xn). Bu yolla T tamdeyi-
minin (formula) gerçekleştirilmesine (realization) olanak sağlanır. Burada yalnızca 
O-terimleri ve serbest değişkenler bulunur. Dolayısıyla kuramla birlikte ortaya atılan 
terimlerin O-terimleri ve serbest değişkenler aracılığıyla yorumlanması olanağı doğar. 
O-terimleri sabit yorumlandığında ise herhangi n’li T’yi gerçekleştirir. Buradan Lewis 
şu postulatları önerir:

• T’yi gerçekleştiren biricik n’li varsa, bu durumda T terimleri o n’linin bileşen-
lerini sırasıyla adlandırır. 

• T’yi birden fazla gerçekleştirenler bulunursa, T terimleri hiçbir şeyi adlandırmaz.
• T’nin hiçbir gerçekleştirmesi yoksa, T-terimleri hiçbir şeyi adlandırmaz. 
Bu postulatlar yoluyla her bir terimin gönderimi belirlenebilir. Örneğin T-terim-

lerinin i.’si n sayıdaki T’nin i. sırada olup, T’yi gerçekleştiren öğesidir. Bu durumda 
t1, T’yi gerçekleştiren ilk öğe... tn , T’yi gerçekleştiren son öğe olarak görülür. 

Bazen T-terimlerinin gönderimlerini T’nin gerçekleştirilmesini sağlayan belirli 
nedensel roller olarak görülür. Nedensel rol başka şeyler, özellikler, sınıflar vb. ile 
belirli nedensel bağıntılar kurma özelliğidir. Örneğin, T, t1 için şöyle nedensel bir rol 
belirleyebilir. T’de t1’in geçtiği tüm tümcelerde serbest değişkenler atanabilir. Ortaya 
çıkan açık tümceyle gösterilen nedensel bir roldür. 

Bu yolla T-terimlerinin tanımları hakkında konuşmak yerine T’nin ti bileşenine 
atadığı nedensel-rol hakkında konuşulur. 
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Söz konusu kuramsal çerçevede Lewis zihin durumu terimlerinin dilsel özel-
liklerini belirler. Söz konusu terimlerin alındığı kaynak ise halk psikolojisidir (folk 
psychology). Halk psikolojisi gündelik zihin durumlarına ilişkin söz dağarcığını, 
sözgelimi acı, nefret, sevgi, hayret vb. düzenler. Gündelik insanın doğallıkla ve ken-
diliğinden başka insanlarla etkileşiminden halk psikolojisi ortaya çıkar. Lewis halk 
psikolojisini terim öneren bir kuram olarak görür. Halk psikolojisi terimleri yukarıda 
dile getirdiğimiz çerçevede belli bir R nedensel rolünün ortaya çıkaranı (occupant of 
causal role R) hakkında kullanılır. Böylece psiko-fizik indirgeme yapılır. Örneğin bir 
Z zihinsel durum terimi R’nin ortaya çıkaranı (occupant of R) anlamına geliyorsa, 
deneysel bir araştırma ile R’yi dolduran bir N sinirsel durumu bulunur. Bu durumda 
Z=N olur. Lewis açısından zihin durumlarını açıklama bir terminoloji sorunudur. Bu 
yüzden o bir kavramsal işlevselcidir. Ona göre ‘acılı olma’ işlevsel bir özelliğin katı 
göstericisidir. Buna karşın ‘acı’ bir katı gösterici değildir. ‘Acı’ kavramsal olarak, ‘şu 
şu nedensel işlevdeki durum’ biçimindeki belirli betimlemeye denktir. Böylesi bir dile 
getirişin göndergesi (referent) bizdeki belirli bir beyin durumudur fakat bir robottaki 
göndergesi bir devre olabilir. Tıpkı piyangodaki büyük ikramiyenin bir keresinde 
890789 rakamına bir başkasında 633111 rakamına vurması gibi. 890789 ile 633111 
arasındaki ortak yan kazanan rakamlar olmalarıdır. Bunun gibi metafizik açıdan düşü-
nüldüğünde acıları acı yapan ortak yan nedir sorusunun yanıtı işlevdir. Benzer olarak 
bir robotun acısı ile insanın acısı arasındaki ortaklık işlevle ilgilidir. Yoksa insan ile 
robot arasında fiziksel bir benzerlik yoktur. Bundan ötürü robot ile insanın acısı ara-
sındaki ortak yan kavramsaldır. 

Putnam’ın İşlevselcilik Anlayışı

‘Acı bir zihin durumu mudur?’ sorusu Putnam’ın zihni araştırmak için başvur-
duğu sorudur. Bu soruyu şu biçime döndürür: “t zamanında acıya sahip olma özelliği 
bir zihin durumu mudur”6 Putnam böyle bir soruya analitik felsefe geleneği uyarınca 
yaklaşmayı önerir. Buna göre “A olmak B olmaktır” türünde bir deyişin çözümlemesini 
yapar. Acı açısından düşündüğümüzde soru “acı taşımak bir zihin durumudur” deyişine 
dönüşecektir. Böylesi bir deyişin doğru olabilmesi ise A ve B terimlerine bağlıdır. “A 
olmak B olmaktır” demenin felsefi açıdan bilgilendirici olabilmesi için A ile B arasında 
indirgeyici bir bağıntı olması gerekir. Putnam açısından, “acı bir zihin durumudur” 
deyişi, deneysel indirgeme sonucu elde edilen bir özdeşlik değildir. 

Bundan sonra Putnam, özellik ile kavram arasında ayrım yapar. Özellik, acı içinde 
olmak, belirli bir beyin durumunda olmak, belirli bir davranış eğiliminde olmak gibi bir 
ya da birden fazla yüklemle dile getirilebilen şeyleri nitelemek için kullanır. Kavram ise 

6 Putnam, The Nature of Mental States, s. 223.
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eş anlamlar sınıfları yoluyla açıklanan şeyler için kullanılır. Örneğin ‘iki’ yerine ‘çift’ 
kullanılabilir. Putnam bu ayrımı, zihni fiziksel özdeşlik yoluyla açıklamaya yönelik 
bir eleştiri için kullanır. “Acı bir zihin durumudur” dendiğinde kavram olan ‘acı’ ile 
özellik olan ‘bir zihin durumu’ arasında özdeşlik kurulur, bu ise ona göre hatalıdır.

Putnam, acının fiziksel ve kimyasal anlamda bir zihin durumu olmasını benimsemez 
bunun yerine acının işlevsel bir durum olduğu görüşündedir. Bu savını desteklemek 
için ‘olasılıklı özdevinen’ (probabilistic automaton) kavramını öne sürer. Bu kavram, 
tüm duyusal girdileri (sensory inputs) gözöünde tutarak motor çıktılar (motor output) 
olarak bir sonraki zihin durumunun olasılığını içermeyi kapsar. Bu bakımdan Put-
nam’a göre deneysel bir dizge (system) farklı olasılıklı özdevinenleri fiziksel olarak 
gerçekleştirebilir. Eş deyişle, özdevinen belirli tek bir fizik yapı üzerinde değil, türlü 
biçimde gerçekleştirilebilir. Bu durumu açıklamak için Putnam, betimleme (descrip-
tion) deyişini kullanır.7 

Dikkat çekici bir nokta Putnam’ın olasılıklı özdevinen anlayışının Turing makina-
sından farklı oluşudur. Turing makinesi belirlenimci (deterministic) bir yapıdayken ola-
sılıklı özdevinen belirlenimsel olmaktan öte olasılıklıdır. Turing makinasında durumlar 
arasında geçiş kesin bir biçimde belirlenmişken Putnam’ın özdevinende olasılıklıdır. 

Bu kavramsal çerçeve içerisinde Putnam “acı içinde olmak bir organizmanın 
işlevsel durumudur” deyişini şöyle açıklar:

1. Acı çekebilen tüm organizmalar olasılıklı özdevinenlerdir.
2. Acı çekebilen her organizma, belirli bir çeşidin en az bir betimlemesini taşır. 

(Başka bir deyişle acı çekebilme uygun bir işlevsel organizasyon çeşidi taşımaktır.)
3. Acı çekemeyen hiçbir organizma (2)de gönderim yapılan türde betimlemeleri 

ayrı ayrı bulunduran parçalara ayrıştırılamaz. 
4. (2)de gönderim yapılan türde her betimleme için duyusal girdilerin öyle bir 

altkümesi bulunur ki, o betimlemeli bir organizma, bazı duyusal girdileri o zaman ve 
yalnızca o zaman o altkümedeyse açı içindedir.8

Tüm bu söylediklerinden Putnam, zihin durumlarının fiziksel özelliklerini anla-
maksızın yetkin bir biçimde anlaşılabileceğini ileri sürer. Bunları söylemekle beraber 
Putnam ileri sürdüğü işlevselciliğin bir takım belirsizlikler içerdiğini de ekler. Örneğin 
kendi yaklaşımı hastalanıldığında zihin durumlarına ne olduğu konusunda açıklama 
yapmaz. Benzer biçimde yaklaşımı işlevsel durumların uyarıcılarla bağıntısını açık-
lamaz. Yine de Putnam kendi anlayışının araştırmacılar için özdeşlik kuramından 
daha geçerli deneysel bir araştırma programı öne sürdüğünü belirtir. Bu durumu şöyle 
açıklayabiliriz: Özdeşlik kuramı uyarınca acı için tek bir fiziksel kimyasal yapı olmak 
zorundadır. Dolayısıyla acı çeken her canlı için tam olarak aynı fiziksel kimyasal yapının 

7 Putnam, The Nature of Mental States, s. 226.
8 Putnam, The Nature of Mental States, s. 226.
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bulunması gerekir. Putnam böylesi bir yapıyı olanaklı görse de tüm organizmalar için 
işlevsel bir yaklaşım geliştirmenin, tam olarak aynı fiziksel kimyasal yapı bulmaktan 
daha kolay olduğunu ileri sürer. 

Putnam’ın fiziksel özdeşlik kuramına karşı yönelttiği bir başka eleştiri şu biçim-
dedir: zihin durumları, beyin durumlarına özdeşse tüm organizmalar açısından fiziksel 
kimyasal yapının aynı olduğunu göstermek gerekir. Oysa tek bir zihin durumunun, 
farklı organizmalarda farklı fiziksel kimyasal yapıya karşılık geldiğini göstermek 
özdeşlik kuramını yanlışlamaya yeterli olur. 

Putnam’a göre zihinsel durumlar arasında özdeşlik kurma eğiliminin kaynağı 
çeşitli canlılarda davranışsal ortaklıklardır. Benzer davranışlar sergilendiğinde aynı 
işlevsel yapılanmadan söz edebiliriz ancak aynı fiziksel kimyasal yapıdan söz edemeyiz. 

Lewis ve Putnam’dan yola çıkarak işlevselciliği, iki temel kategoriye bölümleye-
biliriz. Bu iki temel kategori Ned Block’un ‘İşlevselcilikle Sorunlar’ (Troubles with 
Functionalism) adlı makalesinde dikkat çektiği üzere9 kavramsal ve deneysel olarak 
belirlenebilir. Kavramsal derken sözünü ettiğimiz, Ramseyci biçimde dile getirilen 
işlevselci bir özelliğe ilişkin bir T kuramında zihinsel durum terimlerine gönderme 
yapılmasıdır. Deneysel işlevselcilikte ise işlevsel çözümleme deneysel varsayımlara 
taşınır. Kavramsal işlevselcilikte, zihin durumlarını betimleyen terimler halk psikolo-
jisinden, deneysel işlevselcilikte ise bilimsel çalışmalardan alınır. Her iki kuram da bu 
terimleri nedensel rollerle ilişkilendirir. Bu nedensel roller belli ortaya çıkaranlarda 
gerçekleşir. İşlevselcilikte, bu nedensel rolleri ortaya çıkaran zeminin özellikle fiziksel 
olduğu vurgulanmaz. Fiziksel olmayan başka zeminlerin olması her ne kadar pratik 
olarak gösterilmese de, kuramsal olarak olanaklıdır. İşlevleselciliğin temel tezlerini 
konu ettikten sonra, yöneltilen eleştirilere geçebiliriz.

Eleştiriler

İşlevselciliğe yönelik eleştirilerin başında böylesi bir zihin anlayışının zihnin 
yapısının bilinmesi hakkında bir katkı sağlamadığı görüşü bulunur. Gözlemlenen bir 
zihin durumu hakkında bir neden saptamak, durumunun ne olduğunun bilinmesini 
etkilemez. Bu bakımdan işlevselcilik zaten bilinenlere ilişkindir. Üstelik zihin du-
rumlarının bu nedensellik bağlamında ele alınışı, onları herhangi bir işlevsel şeyden 
farksız kılar. Nasıl bir televizyon, fare kapanı vb. işlevsel biçimde betimlenirse zihin 
durumları da betimlenir. Ama bu betimleme zihin durumuna özgü yanın ne olduğu 
açıklanmaz. Dolayısıyla büyük bilinmezlikleri içeren zihnin kendine özgü yanlarını 
açık kılmak açısından işlevselcilik çözüm önerileri sunmaz.

9 Ned Block, “Troubles with Functionalism”, Readings in Philosophy of Psychology, ed. Ned, Block, 2 
vols. Vol. 1. Cambridge: Harvard, 1980, s. 268-275.
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Bir başka eleştiri uyarınca zihnin işlevsel bakımdan ele alınması, sonlu sayıda 
zihin durumu terimini barındıran bir kuramı gerektirir. Bazı tekli durumlar; sözgeli-
mi, ağrı ya da bir renk algısı için bu olanaklıdır. Böylesi bir zihin durumunun başka 
zihin durumlarıyla bağlantıları girdiler ve çıktılar yoluyla sıralanabilir. Fakat böylesi 
duyusal bir kuramsal çerçeve, sanı-durumları, arzu-durumları ve önermesel tutum 
durumları anlamak için elverişsiz sayılır. Düşünce nesnesi olabilecek zihin durumları 
için üst sınır bulunmaz. Bu yüzden böylesi bir zihin durumuyla bağlantılı diğer zihin 
durumlarını sayıp dökmek olası görünmemektedir. 

İşlevselcilerin üstesinden gelmekte başarısız oldukları bir konu deneyimin nite-
liksel içeriğidir. Fodor bu durumu açıklamak için şu örneği verir:10

Kırmızı bir filtre aracılığıyla boş bir duvara baktığını hayal et. Şimdi kırmızı filtreyi yeşil bir 
filtreyle değiştir ve geri kalan her şeyi tam olarak aynı bırak. Filtre değiştiğinde yaşadığın 
deneyimin niteliğinde bir şey değişir, işte tam değişen bu şey deneyimin niteliksel içeriğidir.

İşlevselcilik açısından böylesi bir durumun sorun olmasının kaynağı nedensel 
bağıntılar yoluyla zihnin açıklanmasıdır. Kırmızı ve yeşil filtreye ilişkin zihin durumları 
aynı nedensellik bağlamında ele alınabilir buna karşılık niteliksel içerikleri farklıdır.

İşlevselcilik açısından bir başka büyük sorun zihin durumlarını oluşturan dolay-
sız algıların neye benzediklerinin ancak birinci tekil kişi bakımından konu edilmesi 
durumudur. Bunun anlamı betimleme yoluyla tüm ayrıntılarıyla anlatılan bir dolaysız 
duyumun, hiçbir zaman algılayan kişinin deneyimlediğiyle özdeş olup olmadığının 
bilinemeyeceğidir. Bundan ötürü iki zihinsel durum nedensel bağıntılar taşıdıkları halde 
farklı niteliksel içerikler barındırabilir. Qualia sorunu olarak bilinen bu durumu anlatan 
argümanlardan biri olan tersine çevrilmiş renk tayfını şöyle anlatabiliriz. İki farklı 
bireyin sözgelimi Ali ile Burhan’ın çok farklı renk deneyimi taşıdıklarını varsayalım. 
Bunun anlamı tam olarak aynı nesneye ilişkin farklı renk qualiaları edinilmesidir. 
Ali domateslere bakınca, benim ve sizin kırmızı renk olarak deneyimlediğimiz rengi 
deneyimlesin. Burhan bakınca ise benim ve sizin yeşil renk olarak deneyimlediğimiz 
rengi deneyimlesin. Ali gökyüzüne baktığında benim ve sizin mavi olarak gördüğünü 
görsün, Burhan gökyüzüne baktığında ve benim ve sizin sarı olarak gördüğünü görsün. 
Bu durum Burhan’ın renk körü olmasından kaynaklanmasın, yalnıza dünyaya ilişkin 
renk deneyimlerinin ters olmasından kaynaklansın. 

Ali ve Burhan için farklı renk duyumlarına yol açan uyarıcılar aynı olabilir. Sözge-
limi bir domates, gelen ışığı Ali ve Burhan için de aynı dalga boyunda yansıtır. Farklı 
deneyimleri nesneler ve renklerine ilişkin aynı sanılara ulaşmalarını sağlayabilir. Her 
ikisi de domatesin kırmızı, gökyüzünün mavi olduğuna inanabilir. Buna karşın Ali ve 

10 Jerry Fodor, “The Mind-Body Problem”, Scientific American, 244, Janury 1981, The Mind-Body 
Problem. 

a Scientific American, 244 (January 1981). Reprinted in John Heil (ed.), Philosophy of Mind: A Guide 
and Anthology, Oxford: OUP, 2004, s. 168-182.
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Burhan açısından qualialarını karşılaştırmanın bir yolu bulunmaz. Başka deyişle Ali 
ve Burhan’ın qualialarının farklı olduğunu gösteren hiçbir belirteç yoktur. Domatesin 
ne renk olduğu sorulduğunda her ikisi de ‘kırmızı’ cevabını verebilirler, kırmızı rengi 
işaret etmeleri istendiğinde her ikisi de domatesi gösterebilir. Dolayısıyla renkler 
bakımından davranışları tıpatıp aynı olabilir.

Ters çevrilmiş renk tayfanın olanağı işlevselcilik için önemli bir sorundur çünkü 
Ali’nin bir domatese baktığındaki renk duyumu, Burhan’ın aynı domatese baktığındaki 
renk duyumundan başka tipte olabilir. Bu farklılığa karşın bu zihinsel durumlar aynı 
nedensel etkilere yol açar. 

Hatırlanacağı üzere işlevselcilik açısından iki zihinsel durum örneklemesi aynı 
nedensel etkiye yol açarsa aynı zihinsel tipte olmalıdır. Fakat ters çevrilmiş renk tayfı 
örneğinde olduğu gibi, iki zihinsel durum örneklemesinin iki farklı zihinsel tip için 
tamı tamına aynı nedensel etkiye yol açmaları örneğin Ali’nin bir domatese bakarken 
kırmızı-duyum tipi ve Burhan’ın aynı domatese bakarken yeşil-duyum tipini taşıması 
gibi olanaklıdır. Dolayısıyla ters renk tayfı olanaklı ise, işlevselcilik geçerli olamamak-
tadır. Üstelik ters çevrilmiş renk tayfı yalnızca kuramsal bir tasarı değil gerçekleşme 
olanağı bulunan bir durumdur. Pseudonormal görüntü (pseudunormal vision) olarak 
tanımlanan durum şöyledir: Bilindiği üzere insan gözünde temel olarak mavi, yeşil 
ve kırmızı olmak üzere fotoreseptörler bulunur. Bunlar B, R, G (mavi, kırmızı, yeşil) 
konileridir. Bu koniler, ışığın dalga boyunu denetleyen farklı foto pigmentleri taşır. 
Olağan bir görüntü bu üç renk konisinin birleşmesiyle elde edilir. Kimi genetik bo-
zukluklar sonucu kırmızı ve yeşil olması gereken renk pigmentleri ya tümüyle yeşil 
ya da tümüyle kırmızı olabilir. Bu durumda kırmızı-yeşil renk körlüğü ortaya çıkar 
ve iki renk birbirinden ayırt edilmez. Pseudonormal görüntü ise kırmızı ve yeşil renk 
pigmentlerinin birbirleriyle yer değiştirmesi sonucu meydana gelir. Yeşille dolması 
gereken konide kırmızı, kırmızı ile dolması gereken konide yeşil bulunur. 

İşlevselcilikle ilgili bir başka eleştiri Ned Block’tan gelir. Block ünlü qualiaya 
yokluğu (absent qualia) argümanlarıyla işlevselciliği yerer. Argümanlar işlevsel ola-
rak denk yapıların aynı zihinselliği taşımadığını ileri sürer. Block’un temel eleştirisi 
işlevselciliğin aşırı liberal olmasına yöneliktir. Bunun anlamı şudur, nasıl fizikselcilik 
zihinsel durumların yalnızca insan türü beyinlerde bulunması bakımından eleştiriliyorsa, 
işlevselcilik de zihinsel durumları aşırı serbest kurguladığı için eleştirilir. Bu liberal 
tutumu göstermek için Block, ‘homunculi kafa’ (homunculi head) ve ‘Çin Devleti’ 
olmak üzere iki abartılı örnek sunar:11 Block, ilk örneği uyarınca dışarıdan bakıldı-
ğında insana benzeyen ama içsel yapısı farklı olan bir beden tasarladığını bildirir. Bu 
bedende duyusal organlardan gelen tüm nöronlar kafa içinde bulunan boşlukta yer alan 
düğmelere bağlıdır. Boşlukta ayrıca cüceler bulunur ve düğmeleri yönetir. Cücelerin işi 
nöronlardan gelen girdilere göre çıktı vermek ve bütün cücelerin paylaştığı bir duvara 

11 Block, Troubles with Functionalism, s. 272.
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bir sonraki durumu anlatan bir bildirim asmaktır. Bu bildirim ise girdilerle birlikte yeni 
çıktıların verilmesine aracılık eder. Cücelerin tümü aptaldır buna karşın Block’a göre 
böylesi bir bedende tıpkı bizler gibi zihinselliğin işlevleri görülür. Yine de böylesi bir 
bedende bilincin türlü deneyimleri örneğin sevinç gibi olduğunu söylemek olanaklı 
değildir. Block’un diğer örneği uyarınca tüm Çin Devleti, herhangi birinin zihninde 
gerçekleşen durumları canlandırmak için düzenlenir. Nasıl beyinde çok sayıda nöron 
bir araya geliyorsa, her bir nörona bir kişi karşılık gelecek biçimde Çin Devleti birey-
leri örgütlenebilir. Tüm bireyler bir radyoyla birbirleriyle ve bazı bireyler de yukarıda 
konusu geçen bedenle bağlantılıdır. Bu kez cüceler yerine insanlar kullanılır. Radyo 
bedendeki girdi ve çıktıları düzenler. Tüm Çinlilerin görebileceği uydular da bedenin 
anlık durumunu tüm Çinlilere gösterir. Böylesi bir düzenleme Block açısından kısa 
bir süre insanın zihin durumlarını anlamak için kullanılan işlevselliğe benzese bile 
böylesi bir yapıya zihinsellik yüklenmez. Block bu kurgusuyla işlevselliği sağlayan 
bir düzeneğin bilinç olmaksızın zihinsellikle ilgisinin kurulamayacağını anlatır.

İşlevselcilikle ilgili bir başka dikkate değer eleştiri bilinç konusundadır. Her bir 
zihin durumunun eş yapılı olmadığı açıktır. Anlaşılacağı üzere tüm zihin durumlarında 
farkındalık yoktur. Bir başka deyişle kimi zihin durumlarının bilincinde olurken, kimi-
lerinin bilincinde olmayabiliriz. Bir zihin kuramı bu ayrımı gözetmek durumundadır. 

Sonuç olarak işlevselciliğin, zihin-beden sorunu açısından önceki yaklaşımlar olan 
ikicilik, davranışçılık ve fiziksel özdeşlikten daha geçerli argümanlar ileri sürmesine 
karşın, zihinsel süreçlerin niteliksel yanıyla ilgili sorunları aşamadığı görülmektedir. 
Zihnin işlevler yoluyla anlaşılması, yapay zekâ ve makina çalışmaları açısından bir 
verimlilik sağlasa da, zihnin kişisel deneyime yönelik yanlarını kuşatıcı bir biçimde 
ele almaktan uzaktır. 
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ANALİTİK FELSEFE: DİLE DÖNÜŞTEN ONTOLOJİYE DÖNÜŞE

Egemen S. Kuşcu**

ANALYTIC PHILOSOPHY: 
FROM LINGUISTIC TURN TO ONTOLOGICAL TURN

ÖZ
Analitik felsefe yirminci yüzyılın en etkili felsefi akımlardan biridir ve felsefe-
nin neredeyse bütün problem alanlarında günden güne hakim bakış açısı hâline 
gelmiştir. Ancak son yıllarda analitik felsefenin yekpare bir gelenek olup olma-
dığı ve kendi tanımlanabilir karakteristik özelliklerinin olup olmadığı tartışmalı 
bir konu hâline gelmiştir. Biz bu yazıda çözümlemenin (analysis) ve özellikle 
tümce çevriminin (paraphrase) bu özelliklerden biri olarak görülmesi gerekti-
ğini iki problematik başlık içerisindeki gelişmelerle ortaya koyduk. Yine aynı 
gelişmeler içerisinde analitik felsefenin artık ontolojik bir dönüş yaşadığını da 
sergilemeye çalıştık. Böylece her ne kadar analitik felsefenin dile dönüşle başla-
dığı iddia edilse de günümüzdeki belirleyici niteliğinin ontoloji olduğunun kabul 
edilebileceğini iddia ettik.
Anahtar Kelimeler: analitik felsefe, çözümleme, tümce çevrimi, gönderim, tü-
meller, ontoloji/metafizik. 

ABSTRACT
Analytic philosophy is one of the main efficient philosophical movements in 
twentieth century and it became the dominant one in almost the entire problematic 
topics of philosophy day by day. But in last decades it is a controversial 
subject whether analytic philosophy is a tradition and whether it has its own 
definable characteristical properties. In this paper it is argued that analysis and 
especially paraphrasing is one of these characteristical properties and maybe 
the most important and unique one that make analytic philosophy a tradition. 

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Eylül 2016, Sayı 31, s. 117-140

* Arş. Gör. Dr., MSGSÜ Felsefe Bölümü (egesku@gmail.com). Yazı geliş tarihi: 15.08.2016; kabul 
tarihi: 08.09.2016.



118 Egemen S. Kuşçu

That uniqueness revealed by the progress particularly in two problematic topics 
(problem of reference and problem of universals). It is also claimed (by the 
progresses in the same topics) that analytic philosophy made an ontological turn. 
And by this turn although it is said that analytic philosophy based on a linguistic 
turn, we assert that its main feature became ontology nowadays. 
Keywords: analytic philosophy, analysis, paraphrase, reference, universals, 
ontology/metaphysics.

...

I. Giriş

20. yy. felsefe tarihinde bir yandan felsefenin aynı anda pek çok farklı akım ile 
geliştiği bir yandan da felsefenin farklı alt dallarının bağımsızlaşarak, özel araştırma 
alanları olarak yetkinleştiği ve bu şekilde felsefeyi beslediği bir yüzyıl olmuştur. Bu 
gelişmelerin tohumları 19. yy. felsefesi içerisinde özellikle Kant sonrası tartışmalarda 
atılmış olsa da felsefe tarihinde pek çok farklı bakış açısının ve farklı alt araştırma 
alanlarının ortaya çıkışı 20. yy. içerisinde gerçekleşmiştir.1 Bu bakış açısı çeşitliliğinin 
içerisinde gittikçe rengini belli eden, özellikle birer adlandırmanın altında bir araya 
getirilmiş olan iki ana akım olduğu görülmektedir. Bunlardan birincisi kendi içerisinde 
pek çok çeşitliliği barındıran Kıta Felsefesi olarak nitelenen bakış açısı diğeri de yine 
aynı şekilde kendi içerisinde farklı araştırma alanları ve bakış açılarını barındıran 
analitik felsefe/gelenek olarak adlandırılan bakış açısıdır.2 

Bu iki ana bakış açısının birbirleriyle olan ilişkileri konusunda son yıllar içerisinde 
gittikçe artan sayıda çalışma yapılmaya başlanmıştır.3 Bu çalışmalarda bir yandan bu 
iki bakış açısının birbirlerinden farkları ve birbirlerine olan benzerlikleri belirlenmeye 
çalışılırken, bu belirlemenin yapılmasına zemin oluşturacak şekilde her ikisinin kendi 
içerisinde bir bütünlük taşıyıp taşımadığı, birer gelenek olarak adlandırılacaklarsa 
onların hangi dayanaklar üzerinde yükseldikleri de belirlenmeye çalışılmaktadır. 

1  Söz konusu çeşitliliği iki maddede şu şekilde sergileyebiliriz: a. Çeşitli felsefi akımlar: Varoluşculuk, 
Hermeneutik, Yapısalcılık, Marxizm, Yapısökümcülük, Feneomenoloji, Yeni Kantçılık vb. b. Çeşitli 
alt dallar: Bilim Felsefesi, Etik, Mantık, Dil Felsefesi, Sanat Felsefesi, Zihin Felsefesi vb. Ancak ana-
litik gelenek de kendi içerisinde alt akımlara ayrılmışa benzemektedir: Wittgensteincılık, Quinecılık, 
yeni-Fregecilik, yeni Russellcılık vb. Bkz. Hans-Johann Glock, What is Analytic Philosophy, Cambri-
dge, Cambridge University Press, 2008, s. 116.

2 Dummett bu karşıtlık yerine analitik felsefe ve fenomenoloji karşıtlığını öne çıkartıyor. Bkz. Michael 
Dummett, Origins of Analytical Philosophy, Cambridge, Harward University Press, 1996, s. 26. An-
cak analitik felsefenin tarihine yönelik çalışmalarda analitik felsefenin karşıtı olarak büyük oranda kıta 
felsefesi ortaya konmaktadır. 

3 Bu yazıda kıta felsefesi olarak adlandırılan dalın hangi belirleyici nitelikleri olduğu konusuna değinil-
meyecektir. 
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Bu çalışmada öncelikle analitik felsefenin belirleyici niteliklerinin neler olduğunun 
düşünüldüğünü inceleyeceğiz ve bu niteliği taşıyan bir özelliğin üzerinde durmaya 
çalışacağız. İkinci olarak analitik felsefe/gelenek olarak adlandırılan dalın hangi tar-
tışmalar içerisinde geliştiğini ve belirleyici niteliğinin bu tartışmalar içerisinde kendini 
nasıl ortaya koyduğunu anlamaya çalışacağız. Üçüncü olarak bu geleneğin felsefe 
tarihinde yarattığı değişimi ve belirleyici karakterini vurgulamak için kullanılan “dile 
dönüş (linguistic turn)” nitelemesi yerine artık bu felsefe geleneği hâlâ tek bir şey ile 
nitelenecekse buna hakim olan özelliğin ontoloji/metafizik olduğunu vurgulayacağız.4 
Böylece analitik geleneğin dile dönüş ile başlamış olduğu düşünülmesine rağmen 
ontolojik bir dönüşle varlığını sürdürdüğünü ortaya koyacağız.

Ontolojik dönüşü sergilemek adına da analitik felsefenin gelişimini ikinci bölümde 
iki problemden hareket ederek ele alacağız. Bu tartışmalardan biri gönderim (reference) 
konusu diğeri de tümeller (universals) problemidir. Bu iki problem konusunda yürütülen 
tartışmalardan da ortaya çıkacağı üzere ontolojik dönüş yeniden varolanları ve onların 
özelliklerini tartışmakla ortaya çıkmış görünmektedir. Ontolojik dönüş söz konusu 
problem alanlarında yürütülen tartışmalar içerisinde bir zorunlulukla gerçekleştirilmiş 
ve analitik geleneğin belirleyici niteliği bu dönüşün yolunu açmış görünmektedir.

II. “Analitik gelenek” gerçekten bir gelenek mi?

Analitik felsefenin gelişimine yönelik tartışmalar, dahası bu tip yekpare bir ge-
leneğin olup olmadığına yönelik tartışmalar özellikle son yıllar içerisinde gittikçe 
artan sayıda, analitik felsefenin tarihine yönelik çalışmalar içerisinde yapılmaya, 
sorgulanmaya başlanmıştır.5 Bu çalışmaların kendileri bile aslında analitik felsefenin 

4 Ontoloji özellikle Quine sonrası felsefede metafizikten daha belirgin bir anlam kazanmış durumdadır. 
Bazı filozoflar her ikisini birbiri yerine geçecek şekilde kullanmaya devam ederken ontolojiyi me-
tafizik içerisinde daha özelleşmiş bir alan olarak görenler daha fazladır. Bkz. W. V. O. Quine, “On 
What There Is”, Properties, ed. D. H. Mellors&Alex Oliver, Oxford, Oxford University Press, 2004, 
s. 74-89. Quine bu makalesinde ontolojiyi “hangi şeylerin varolduğu”nun belirlendiği bir alan ola-
rak kullanmaktadır. Varzi’ye göre metafizik ise söz konusu şeylerin “ne olduğu” ile ilgilenmektedir. 
Bkz.: Achille A. Varzi, “On Doing Ontology without Metaphysics”, Philosophical Perspectives, 25 
(2011), s. 407-23, s. 407. Lowe ontolojiyi ayrıcalıklı bir alan gören filozofların temsilcilerindendir ve 
ontolojiyi bir varolan bilimi olarak adlandırmaktadır ve metafizikten ayırmaktadır: “Desteklediğim 
felsefe anlayışı, metafiziği felsefenin ve ontolojiyi –varlık bilimi– metafiziğin kalbine yerleştiren bir 
anlayıştır.” E. J. Lowe, The four-category ontology: a metaphysical foundation for natural science, 
Oxford, Oxford University Press, 2006, s. 3-4. Biz de bu yazıda özellikle bu nedenle metafiziğe değil 
ontolojiye dönüşü vurguluyoruz. Ancak bazı tümcelerde ‘klasik metafizik’ten ya da ‘dönemin metafi-
ziği’nden söz ettiğimiz görülebilir. Bunun nedeni kronolojik bir hataya düşmeme isteğidir. 

5 Bu konuda yapılmış, bizim de yazımızda bazılarını kullanacağımız belli başlı çalışmalar şunlardır: 
The Oxford Handbook of The History of Analytic Philosophy, ed. Michael Beaney, Oxford, Ox-
ford University Press, 2013; The Rise of Analytic Philosophy, ed. Hans-Johann Glock, Oxford, 
Blackwell, 1997; The Analytic Turn Analysis in Early Analytic Philosophy, ed. Michael Beaney, 
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öncelikli belirleyici niteliği olduğu düşünülen bir yanının aslında söz edildiği kadar 
belirleyici olmadığını vurgulanmasına yönelmektedir. Bu nitelik analitik felsefenin 
“tarihsiz” bir gelenek olduğu iddiasıdır. 

Analitik felsefe her ne kadar başlangıçta böyle bir görünüm ile, kendi göbek bağını 
kendi kesmiş olarak ortaya çıkmış görünse de günden güne yapılan çalışmalar ve aslında 
gelenek içerisinde adı geçen filozofların eserlerinin incelenmesiyle, analitik felsefenin 
de belli bir tarihsel gelişmenin içerisinde varlık kazanmış olduğu, bazı felsefi yaklaşım-
lardan beslenmiş bazılarına da karşı çıkarak yetkinliğini sergilemiş olduğu görülebilir. 
Örneğin analitik felsefe içerisinde etkin konumu olduğu söylenebilecek olan (özellikle 
analitik felsefenin metafizik karşıtı bir akım olduğu iddiasını destekleyecek biçimde 
belli bir çevredeki) Ayer, Dil, Doğruluk ve Mantık adlı kitabında geçmiş filozofların 
hangi bakımlardan kendi felsefi yaklaşımına destek olarak görülebileceğinden söz 
eder.6 Russell’ın önemli çalışmalarından birinin Leibniz ile ilgili olması dahası kimi 
eserlerinde Kant ve Platon’a atıf yapmış olması ilk elden verilebilecek örneklerdir.7 
Bu örnekler analitik gelenekteki düşünürlerin tarihsizlik iddiasında bulunacak özel bir 
çabaya girişmediklerine yönelik kanıtlar olarak sunulabilir. Böyle bir önesürüm ya bu 
düşünürleri bu geleneğin dışına atacaktır ya da iddianın kendisini temelsiz bırakacaktır. 

Ancak tarihsizlik iddiasının ortaya çıkmasına neden olanın analitik felsefe gele-
neğindeki düşünürlerin problemleri güncel görünümleri içerisinde kalarak ve kendi 
görüşlerini ortaya koyarken öncelikli olarak kendilerinden (e.d. çağdaşlarından) önceki 
bir filozofun görüşlerini geliştirerek/eleştirerek ortaya koymamalarından kaynak-
lanmış olabileceği söylenebilir. Onlar bir filozofun eserlerinin yorumlanmasından 
hareket etmek yerine daha ziyade kendi düşüncelerini sergilerken diğer düşünürlere 
gönderim yapmış görünmektedirler. Bu düşünceyi kuvvetlendiren bir diğer etmen de 
analitik felsefe geleneğinin önde gelen isimlerinin her birinin felsefe tarihinin önemli 
problemleriyle ciddi bir hesaplaşma içerisine girmiş olması ve ele aldıkları probleme 
sundukları çözüm önerisiyle kökten bir değişimi yaratmış olmalarıdır.8 Tarihsizlik 
iddiasının ortaya çıkmasına neden olan bir diğer neden de bir sonraki maddede ele 
alacağımız bir diğer iddia olan analitik felsefenin Frege ile başladığı iddiasıdır.

Newyork&London, Routledge, 2007; The Story of Analytic Philosophy: Plot and Heroes, London, 
New York, Routledge, 2002. Türkçede yakın zamanda analitik felsefenin belirleyici bir karakteri 
olup olmadığına ilişkin yapılan bir çalışma için Bkz. Özgüç Güven, “Analitik Felsefenin Tanımlayıcı 
Özellikleri Üzerine”, Kutadgubilig-Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı: 28, Ekim 2015, s. 11-23. Ayrıca 
analitik felsefe üzerine gelenekteki filozoflar ele alınarak yapılan bir çalışma olması bakımından Bkz. 
Ahmet Ayhan Çitil, Çağdaş Felsefe I, AÖF Yayınları, Eskişehir, 2012. 

6 Alfred Jules Ayer, Dil, Doğruluk ve Mantık, Çev. Vehbi Hacıkadiroğlu, Metis Yayınları, İstanbul, 
2010, s. 25-65.

7 Bkz. Bertrand Russell, Felsefe Sorunları, Çev. Vehbi Hacıkadiroğlu, İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 2000, 
s. 75-91. 

8 Frege’nin mantık, Russell’ın tümeller, Wittgenstein’ın dil, Carnap’ın (Viyana çevresinin) bilimsellik, 
Quine’ın analitik/sentetik ayrımı, Kripke’nin modalite konusundaki yaklaşımları problemlere yeni bir 
bakış açısı getirerek bir anlamda tartışmaları sıfırlayarak yeniden başlamayı zorunlu kılmıştır. 
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Analitik felsefenin tarihine yönelik çalışmalar içerisinde ateşleyici görevini görmüş 
olan çalışmanın Michael Dummett’ın 1970’lerdeki Analitik Felsefenin Kökenleri (Ori-
gins of the Analytical Philosophy) adlı kitabı olduğu konusunda bir görüş birliği olduğu 
görülmektedir.9 Dummett, bu çalışmasında bir yandan analitik felsefenin gelişimini 
incelerken bir yandan da ona ana karakterini veren özellikleri belirlemiştir. Dummett’ın 
belirlemeleri içerisinde en etkili olanları, analitik felsefenin bir “frege sonrası felsefe” 
(post-fregean)10 olduğu ve ana karakterinin de yine Frege’de temellenen dil felsefesi 
olduğudur.11 Ancak analitik felsefenin ne türden bir gelenek olduğunun belirlenmesine 
yönelik tarihsel ilgi arttıkça Dummett’ın bu iddiaları farklı argümanlarla çürütülme-
ye çalışılmıştır. Özellikle kıta felsefesi olarak adlandırılan ve yine birlikliliği ve ana 
karakterinin ne olduğunun sorgulanmaya muhtaç olduğu gelenek ile karşıtlaştırılarak 
düşünülen Analitik geleneğe yönelik Dummett’ın iddiası iki bakımdan çürütülmek 
istenmiştir: a. Kıta felsefesi içerisinde de dil felsefesine yönelik çalışmaların hayli 
fazla olması, b. Analitik felsefenin kurucuları olarak görülen Frege, Russell, Moore 
ve Wittgenstein gibi filozofların hiçbirinin kendi felsefi yaklaşımlarına yönelik “dil 
felsefesi/incelemesi” nitelemesinde bulunmamış olmaları. Gerçekten de Kıta Felse-
fesi içerisinde Heiddegger’in başlıca çalışmalarının dile yönelik olması ve Gadamer 
ile birlikte düşünüldüğünde hermeneutiğin bir dil çalışması olduğu ortaya konulursa 
Dummett’ın ayırıcı bir nitelik olarak ortaya koyduğu iddia boşa çıkmış olacaktır.12 
Dummett’ın belirlemesine yönelik ikinci itiraz da şu şekilde yapılmaktadır: Frege’nin 
kitaplarının adları bile onun ana kaygısını yani matematiğin temellerine yönelik bir 
araştırma yaptığını sergilemektedir.13 Benzer şekilde Russell ve Moore’un genellikle 
öncelikli hedeflerinin İngiliz İdealismi olduğu ve buna yönelik olarak Russell’ın 

9 Michael Dummett, a.g.e. Analitik felsefenin tarihine yönelik tartışmaları sergileyen, önceki dipnotlar-
da verdiğimiz kaynaklardaki metinlerin çoğu Dummett’ın bu belirlemesiyle bir biçimde tartışmaya 
girmiş görünmektedir.

10 Dummett’ın Truth and Other Enigmas adlı kitabından aktaran Glock. Bkz. Hans-Johann Glock, What 
is Analytic Philosophy, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, s. 122. 

11 Dummett, Origins of Analytical Philosophy, s. 5.
12 Monk, Dummett’ın bu iddiasının doğru olması halinde Russell’ın bile analitik filozoflar arasında sayı-

lamayacağını, dolayısıyla Dummett’ın kendiyle çelişkiye düşeceğini belirtmektedir. (Dummett Rus-
sell’ı da analitik filozoflar arasında görmektedir.) Eğer dil felsefesi ayırt edici bir nitelik olursa Russell 
bu geleneğin dışında kalacaktır çünkü Russell hiçbir zaman kendi felsefesini bir dil felsefesi olarak 
görmemiştir. Bkz. Ray Monk, “What Is Analytical Philosophy?”, Bertrand Russell and the Origins 
of Analytical Philosophy, ed. Ray Monk, Anthony Palmer, Bristol, Thoemmes Press, 1996, s. 1-22, s. 
4. Ayrıca Heidegger ve Gadamer’in dil felsefesine yönelik ilgilerinin dil felsefesinin analitik felsefe-
nin belirleyici niteliği olamayacağına ilişkin bir kanıtlama olarak sunulması da üzerinde anlaşılan bir 
noktadır. Bkz. Hans-Johann Glock, “Introduction”, The Rise of Analytic Philosophy, ed. Hans-Johann 
Glock, Oxford, Blackwell, 1997, s. vii-xiv, s. viii ve Michael Beaney, “What is Analytic Philosophy”, 
The Oxford Handbook of The History of Analytic Philosophy, ed. Michael Beaney, Oxford, Oxford 
University Press, 2013, s. 3-30, s. 23.

13 Önemli eserlerinden birinin tam adı şu şekildedir: Aritmetiğin Temelleri: sayı kavramı üzerine mantık-
sal-matematiksel bir inceleme.
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mantığı, Moore’un ise sağduyuyu öne çıkardığı görülebilir.14 
Bu durumda ‘dile dönüş’ nitelemesi tamamen boş bir niteleme midir? Böyle oldu-

ğunun düşünülmesi de fazla indirgemeci bir yaklaşım olacaktır. Her ne kadar dediğimiz 
gibi bizzat kurucularının (eğer yekpare bir analitik geleneğin/felsefenin varolduğu 
düşünülür ve kurucularının da bu isimler olduğu düşünülürse) kendi felsefi ilgilerine 
yönelik nitelemeleri farklı olmuş olsa da bunu gerçekleştirme tarzlarının birbirlerine 
yakın şekilde seyretmiş olması dikkat çekicidir. Bu tarzın analitik felsefeye adını veren 
çözümleme (analysis) yöntemi olduğu görülebilir. Söz konusu çözümlemenin dilsel 
ifadelerin (tümcelerin, bildirimlerin) ve önermelerin çözümlemesi olduğu görüldüğünde 
dile dönüş nitelendirmesinin çok da yanlış bir niteleme olmadığı düşünülebilir. An-
cak görülebileceği gibi bu, analitik felsefenin başka bir belirleyici yanı olan niteliğin 
tartışılmasını gerektirir: çözümleme. 

Beaney’in belirttiğine göre felsefe tarihinde çözümlemenin de tek boyutlu bir 
kullanımı olmamıştır.15 Felsefe tarihinde çözümlemeyi bir yöntem olarak kullanan pek 
çok filozof olduğu gibi her birinin çözümlemeye yükledikleri anlam farklı olmuştur. 
Beaney çözümlemenin üç değişik anlamda incelenebileceğini belirtmektedir:16

Bunlardan birincisi ayrıştırıcı çözümlemedir (decompositonal analysis). Bu yöntem 
bir kavramın ya da tümcenin bileşenlerine ayrıştırılması ve bu şekilde incelenmesi 
anlamındadır. Ancak ikinci anlamda ve tarihi anlamda çözümleme ilk ilkelere göre 
götürme ve bu yolla bir şeyi kanıtlama anlamındadır. Beaney buna gerigiden çözümleme 
kavrayışı demektedir (regressive conception of analysis). Üçüncü biçimdeki çözüm-
leme ise dönüştürücü ya da yorumlayıcı çözümleme kavrayışıdır (transformative or 
interpretative).17 Bu da ayrıştırıcı çözümlemenin devreye girmesinden önce söz konusu 
ifadenin doğru mantıksal forma döndürülmesi yöntemidir. 

Çözümlemenin felsefe tarihi boyunca farklı biçimlerde kullanılan bir kavram oldu-
ğu görüldüğünde, bu nitelemenin de analitik felsefenin belirleyici niteliği olamayacağı 
vurgulanmaktadır. Ancak bu olsa olsa analitik felsefenin bazı niteliklerinin felsefe 
tarihinde yeri olduğunu belirtmek için kullanılabilir gibi görünüyor. Bu bağlamda 
Aristoteles, Kant gibi filozoflar da çözümlemeyi kullanmış olsalar da çözümleme olarak 

14 Ancak bu eleştiri konusunda bir tutarsızlık olduğu da görülmektedir. Bizzat Russell ve Wittgenstein’ın 
“tüm felsefenin dil eleştirisi (critique of language) olarak görülmesi gerektiği” yönünde ifadeleri de 
bulunmaktadır. Ancak asıl altta yatan kaygılarının bu sayede başka hedeflerin gerçekleştirilmesi oldu-
ğu dile getirilirse belki daha isabetli bir belirleme yapılmış olacaktır.

15 Michael Beaney, “Analysis”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2016 Edition), ed. 
Edward N. Zalta, URL=<http://plato.stanford.edu/archives/sum2016/entries/analysis/>. (Erişim: 
02.09.2016). 

16 A.g.e.
17 Beaney bir başka makalesinde dönüştürücü çözümlemeyi, açıklayıcı (explicatory) çözümleme olarak 

da dile getirir. Bkz. Michael Beaney, “The analytic turn in early twentieth-century philosophy”, The 
Analytic Turn Analysis in Early Analytic Philosophy, ed. Michael Beaney, Newyork&London, Rout-
ledge, 2007, s. 1-31, s. 2.
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öne çıkardıkları ile analitik felsefedeki filozofların çözümlemeden anladığı tamamen 
farklıdır. Çözümlemenin öncelikli yöneldiği hedef dildeki bazı karmaşaların önlenme-
sine yönelik tümcelerin başka biçimlere döndürülmesi (paraphrase) görünmektedir.18 
Çözümleme peşisıra bir açıklık ve kesinlik isteğini getirmektedir. Bunlar da analitik 
felsefenin ayırt edici yanlarından olduğu söylenen özelliklerindendir. 

Açıklık ve kesinlik isteği hem 20. yy’da hem de felsefe tarihinde gelenek belirt-
meksizin neredeyse tüm filozofların amacı olmuştur denebilir. Dolayısıyla yalnızca 
bu hedefin analitik felsefenin belirleyici niteliği olması zor görünmektedir. Ancak 
bu isteğin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılan çözümlemenin ve özellikle tümce 
çevriminin analitik felsefeyi niteleyecek ana niteliklerden biri olduğu görülmektedir.19 
Bu diğer başlıklarda yapacağımız incelemelerden de ortaya çıkacaktır.

Açıklık ve kesinlik isteğinin yöneldiği, çözümlemeyle dildeki yanlış kullanımları 
ortadan kaldırmanın hedeflerden biri de dönemin belli türden metafiziğidir. Ancak 
analitik felsefenin metafizik karşıtlığı iddiası ve yeniden metafiziğe dönüşü bu yazının 
bir başka sonucu olduğundan özellikle iki problem alanındaki gelişmeler ele alındıktan 
sonra üzerinde durulması gereken bir konudur. 

Analitik felsefenin ne türden bir yaklaşım olduğuna yönelik belirleme yapmanın 
zorluğu şimdiye kadar yürütülen tartışmalarda ortaya çıkmıştır ancak diğer yandan 
üzerine bu kadar belirgin bir biçimde araştırmalar yapılan, filozofların çalışma alan-
larından biri olarak nitelediği bir akımın herhangi bir hakim karakterinin olmadığını 
iddia etmek de aşırı görünmektedir.20 Biz şimdiye kadar ele aldığımız ve birazdan 

18 Güven, çözümlemenin analitik felsefenin belirleyici bir niteliği olarak görülemeyeceğini belirtse de 
felsefe tarihinde çözümlemenin kullanılışına yönelik verdiği örnekler sonrasında şunu dile getirmekte-
dir: “Öyleyse felsefede çözümleme düşüncesi eskilere geri gitse bile, niceleme mantığıyla birleştirilmiş 
bir çözümleme 20. yüzyılda gerçekleşir. Niceleme mantığı dili yeniden ve Aristoteles mantığına göre 
çok daha kapsamlı inceleme olanağı doğurur. Böylelikle gündelik dil daha kuşatıcı dönüştürülecek 
duruma gelir.” Böylece analitik felsefedeki çözümlemenin 20. yy’a kadarki örneklerinden farklı oldu-
ğunu ve dönüştürmenin önemini ortaya koyar. Bkz. Güven, a.g.e., s. 18.

19 Hylton analitik felsefenin açıklık (clarity) isteğini incelemesinin hedefi yapmış ve felsefi çözümleme-
nin bu açıklık isteğini karşılayacak biçimde analitik felsefe geleneğinde olduğu düşünülen filozoflar 
arasında (Frege, Russell, Wittgenstein, Carnap ve Quine) aynı biçimde anlaşılıp anlaşılamayacağını 
incelemiştir ancak sonuç olarak ortak bir yöntem olarak, çözümlemeden söz edilemeyeceğini belirt-
miş, ilgili filozofların felsefi çözümlemeden farklı şeyler anladıklarını ortaya koymuştur. Ancak yü-
zeysel anlamda böyle bir birliktelikten söz edilebileceğeini belirtmiştir. Bkz. Peter Hylton, “Analysis 
in Analytic Philosophy”, The Story of Analytic Philosophy: Plot and Heroes, London, New York, 
Routledge, 2002, s. 37-56, s. 37.

20 Analitik felsefenin belirleyici bir niteliğinin olmadığını düşünenler kadar, onun böylesi bir niteliğe 
sahip olduğunu düşünenler de bulunmaktadır. Örneğin Follesdal çözümlemenin kavram çözümlemesi 
olarak düşünülecekse belirleyici bir nitelik olmayacağını, belirleyici nitelik olarak argüman ve doğru-
lamanın görülmesi gerektiğini öne çıkartmaktadır. Analitik gelenekteki filozofların dil çözümlemesine 
bu amaçla eğildiklerini, asıl yapmak istediklerinin kendi kuramlarının ne şekilde doğrulanacağına 
yönelik argüman geliştirmek ve açıklık sağlamak olduğunu belirtmektedir. Bkz. Dagfinn Follesdal, 
“Analytic philosophy: What is it and why should one engage in it?” The Rise of Analytic Philosophy, 
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yürüteceğimiz tartışmalardan da ortaya çıkacağı üzere çözümlemenin, özellikle dilsel 
ifadelerin (hangi amaçla olursa olsun) çözümlenmesinin analitik felsefenin önemli 
niteliği olduğunu ve 1970’ler sonrası gelenekte ise çözümleme yönteminin sonucu 
olarak ontolojiye dönüldüğünü düşünüyoruz. 

Analitik felsefenin başlangıcında metafiziğe (ve psikolojizme) olan kuşkulu 
yaklaşım mantığa yönelik ilgiden beslenmiş ve bu ilginin sonucu olarak tümce çö-
zümlemelerinin ileride özel bir felsefe dalı olarak (dil felsefesi) gelişmesine yol açacak 
kadar öne çıkmasına neden olmuştur.21 Bu incelemeler “Neler vardır?” sorusunun 
kendisini de bir araştırma konusu yapmış; varlık bildiren tümceler başta olmak üzere 
her tür tümcenin incelenmesi, tümce içerisinde özne ve yüklemlerin ilişkilerinin an-
laşılması ve bunun sonucunda anlamın ortaya çıkışı üzerinde tartışma yürütülmüştür. 
Yazının ana iddiası olan ontolojiye dönüşe yol açan gelişmeler, aşağıda ele alacağımız 
tartışmalar içerisinde şekillenmiştir. Dolayısıyla “Neler vardır ve doğaları nelerdir?” 
sorusuyla özetlenebilecek güncel metafizik ilginin başlıca araştırma konularının ortaya 
çıkmasına yine analitik felsefedeki tartışmalar yol açmıştır. Ontolojiye dönüşün hangi 
kaynaklardan beslendiğinin anlaşılabilmesi ve çözümlemenin analitik felsefedeki ye-
rinin öne çıkabilmesi için özellikle adların gönderimine ilişkin tartışmalar ve tümeller 
problemi takip edilecektir.

II. I. Adların Gönderimi Problemi

Analitik felsefedeki tümce çözümlemelerinin (ya da dil felsefesinin) kökenleri 
Frege ile başlayan mantık çalışmalarında bulunmaktadır. Dummett Analitik Felsefenin 
Kökenleri adlı eserinde, “analitik felsefe ‘dile dönüş’ (linguistic turn) gerçekleştiğinde 
doğmuştur”22 diyerek Frege ile başlayan sürece işaret etmiştir. Dummett’a göre, Fre-
ge düşüncenin analiz edilmesindeki en önemli aracın dil olduğunu ileri sürerek söz 
konusu yolu açmıştır. 

Frege, Kant felsefesinin temel argümanlarından biri olan kavramların yargılar-

ed. Hans-Johann Glock, Oxford, Blackwell, 1997, s, 1-16, s. 3, 7-8. Follesdal kavram çözümlemesi 
konusunda haklı olsa da çözümlemenin diğer özelliklerinin kendi öne çıkarttığı kavramlarla uyuştuğu 
görünmektedir. Güven analitik felsefenin tek bir belirleyici özellik yerine “çeşitli özellikleri bir arada 
tutan bir çatı anlayış olarak” görülmesi gerektiğini dile getirmektedir. Bkz. Güven, a.g.e., s. 23. Monk 
analitik felsefenin en önemli özelliği olarak çözümleme anlayışını görür ancak tartışmalı bir biçimde 
geleneğin içerisine normalde kıta felsefesi temsilcisi olarak görünen isimleri de katar. Wittgenstein 
dışındaki herkesi analitik gelenek temsilcisi olarak dile getirir. Ray Monk, “What Is Analytical Phi-
losophy?”, s. 11.  

21 Russell’ın bu dönüşümdeki yeri sıklıkla vurgulandığı gibi belirleyicidir. Kendi sözleriyle Russell bu 
durumu şöyle dile getirmektedir: “Kant ve Hegel’in felsefelerini terkettiğimden beri felsefi problem-
lere çözümleme aracılığıyla çözümler aradım ve karşıt yöndeki bazı modern eğilimlere karşın yalnızca 
çözümleme ile gelişmenin olanaklı olduğu konusunda kesinkes ikna olmuş biçimdeydim.” Bertrand 
Russell, My Philosophical Development, London, George Allen&Unwin Ltd, 1959, s. 11

22 Dummett, Origins of Analytical Philosophy, s. 5.
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da kullanılması düşüncesini önemli bulmaktadır. Kant, kavramlara ilişkin Saf Aklın 
Eleştirisi’nde şu belirlemeleri yapmaktadır:

Anlama yetisi bu kavramları onlarla yargıda bulunmanın dışında başka hiçbir yolda kul-
lanamaz. (...) Yargı öyleyse bir nesnenin dolaylı bilgisi ve bu yüzden onun bir tasarımının 
tasarımıdır. (...) Böylece ‘tüm cisimler bölünebilirdirler’ önermesinde ‘bölünebilir’ kavramı 
bir çok başka kavram ile bağlantılıdır; ama bunlar arasında özellikle cisim kavramı ile 
bağlantılıdır, ve bu kavram da yine kendini bize sunan belli görünüşlerle. (...) Buna göre 
tüm yargılar tasarımlarımız arasındaki birlik işlevleridirler (...) Ama anlama yetisinin tüm 
edimlerini yargılara indirgeyebiliriz, öyle ki anlama yetisi bütününde bir yargılama yetisi 
olarak tasarımlanabilir.23

Frege, Kant’ın kavramların yargılarda anlam bulması düşüncesini kendi felse-
fesinde kullanarak, “yalnızca tümceler bağlamında sözcüklerin bir anlamı vardır”24 
demiştir. Bu düşünce kavramların anlaşılabilmesi için bir yargıda ortaya çıkmaları 
gerektiğini vurgular, bundan dolayı da yargıların ele alınmasını gerektirir. 

Bir kavram doyurulmamıştır yani altına düşecek bir şeye gereksinir, böylece kendi başına 
duramaz. Böylece altına bir bireysel düşerse o bir yargı verilebilir içeriktir ve burada kav-
ram bir yüklem olarak ortaya çıkar ve her zaman yüklemseldir. Bu durumda özne nerede 
bir bireysel ise, özne-yüklem bağıntısı, ikisine eklenen üçüncü bir şeye değil, yüklemin 
içeriğine aittir; ki bu da yüklemi doyurulmamış yapandır.25

Ancak tümcelerin yalnızca klasik mantıkta olduğu gibi özne-yüklem formunda 
incelenmesi, Frege açısından kısıtlayıcıdır çünkü, yalnızca özne-yüklem ilişkisi dilin 
tüm olanaklarını sergilemekten uzaktır. Frege söz konusu kısıtlayıcılığı aşmak için 
incelemelerini fonksiyon-argüman ayrımı üzerinden yürütür ve böylelikle yeni mantık 
(niceleyiciler mantığı), yeni felsefe yapma biçiminin de belirleyicisi olur.

Bu yeni inceleme yönteminin kendi kavramlarına yönelik olarak Frege şunları 
dile getirmektedir:

Eşitliklerin lingustik biçimi bir tümcedir. Bir tümce anlamı (sinn) olarak bir düşünce içerir 
(ya da en azından içerir görünür); ve bu düşünce genel olarak doğru ya da yanlıştır; e.d. 
genel olarak bir doğruluk değeri vardır, ki bu da tümcenin gönderimidir (bedeutung). 
Tıpkı, diyelim ki 4 sayısının ‘2+2’ bildiriminin gönderimi ya da Londra’nın ‘İngiltere’nin 
başkenti’ bildiriminin gönderimi olması gibi. 
Tümceler genel olarak, tıpkı eşitlikler ya da eşitsizlikler ya da analizdeki bildirimler 
gibidirler; iki parçaya ayrılabilir olarak düşünülebilirler; biri kendinde tamamlanmış ve 
diğeri bir eke ihtiyaç duyar ya da doyurulmamış şekildedir. Böylelikle 
‘Sezar Galya’yı fethetti’
tümcesini ‘Sezar’ ve ‘Galya’yı fethetti’ şeklinde bölebiliriz. İkinci parça doyurulmamıştır- 
yalnızca özel bir adla doldurulabilir boş bir yer içerir ya da bir özel adın yerini alacak bir 

23 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, tr. Paul Gauyer&Allen W. Wood, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1998, B92-93.

24 Gottlob Frege, The Foundations of Arithmetic, tr. J. L. Austin, Oxford, Blackwell, 1953, s. 73. 
25 Gottlob Frege, Letter to Marty, The Frege Reader, ed. Michael Beaney, Wiley-Blackwell, 1997, s. 81.
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bildirimle doldurulabilir. Burada da bu doyurulmamış parçanın gönderimine ‘fonksiyon’ 
adını veriyorum. Bu durumda argüman da Sezar olur.26

Alıntılardan da anlaşılabileceği üzere fonksiyon (e.d. kavram) bir anlamda yüklem 
yerine, argüman da özne yerine düşünülmüştür. Frege’nin geliştirdiği yeni mantıkta, 
tümcenin gönderimi ile anlamı arasında da bir farklılık bulunmaktadır. Gönderim tek 
bir şey iken anlam farklı olabilmektedir. Aynı ayrım, adlar için de geçerlidir. Buna 
göre bir adın gönderimi, bir nesne (gönderimi olmayan ama anlamı olan sözcükler de 
olabilir) olabilir. “Akşam Yıldızı”nın gönderimi Venüs adındaki somut gezegen olan 
nesnedir. Aynı şey “Sabah Yıldızı” için de geçerlidir. Tümcenin gönderimi ile anlamı 
arasındaki ayrımı da şu şekilde belirtebiliriz:

“Sezar Galya’yı fethetti”

tümcesinin gönderimi olan doğruluk değeri ile “Gaius Julius Ceaser’ın oğlu Galyayı 
fethetti” aynıdır. Ancak iki tümcenin anlamı farklıdır. Bu anlam farkı, fonksiyonun 
argümanlarındaki değişiklikten kaynaklıdır. Ancak gönderimi aynıdır çünkü, Sezar ile 
Gaius Julius Sezar’ın oğlu aynı kişidir. İki tümce de aynı doğruluk değerini almakta-
dır. Yani iki tümcenin de gönderimi aynıdır ve bu özel bir adla onun yerini alacak bir 
bildirimin (e.d. betimlemenin) yer değiştirebilmesine dayanmaktadır. Ancak bir ad ile 
onun yerini alacak bir bildirimin değiştirilebilmesine de dayanan bu düşünce analitik 
felsefenin gelişimi içerisinde eleştirilen başlıca konulardan biri hâline gelecektir.

Frege’nin bu belirlemeleri, felsefenin gündemine özel adların tümcedeki işlev-
lerini ve özel adlarla gönderim olarak düşünülen somut nesneler ya da betimlemeler 
arası ilişkileri sokmuştur. 

Russell da “Gönderim Üzerine” adlı makalesiyle tümce incelemelerini gündemine 
almıştır. Ancak felsefi düşüncelerinin gelişimi içerisinde, yalnızca dilin (mantık ya 
da düşüncenin) sınırları içerisinde kalmamış; tümcelerin duyu verileri ile ilişkisini de 
tartışmanın gündeminde tutmuş ve belirli betimleme kuramı olarak da adlandırılan bir 
kuram geliştirmiştir. Russell terimlerin27 tümcelerde yer alış biçimlerini de incelemiş 
ve Frege’nin anlam ile gönderim arasında yaptığı ayrımı reddetmiştir. Russell’a göre 

Gönderim deyimlerinin bir anlam dile getirdiği ve bir göndergeye gönderim yaptığı 
görüşünü benimsediğimizde karşılaşacağımız ilk zorluklardan biri göndergenin olmadığı 

26 Gottlob Frege, “Function and Concept”, Translations from the Philosophical Writings of Gottlob Fre-
ge, tr. P. T. Geach, tr. P. T. Geach & Max Black, Oxford, Blackwell, 1960, s. 21-42, s. 31.

27 “Düşüncenin nesnesi olan ne varsa, ya da herhangi bir doğru veya yanlış önermede ortaya çıkan ne 
varsa, ya da bir olarak sayılabilen ne varsa, buna terim diyorum. Bu, bu durumda felsefi söz dağar-
cığında en geniş sözcüktür. Bunu birlik (unit), birey (individual) ve varolan (entity) ile eşanlamlı 
(synonymous) olarak kullanacağım. İlk ikisi her bir terimin bir olduğu olgusunu vurgulamaktayken, 
üçüncüsü her bir terimin bir varlığı olduğu olgusundan türetilmiştir, e.d. bir anlamda vardır. Bir insan, 
bir an, bir sayı, bir küme, bir ilişki, bir mitolojik canavar ya da söz edilebilir herhangi bir şey, elbette 
ki bir terimdir.” Russell’ın Matematiğin İlkeleri kitabından aktaran Henri Laycock, “Object”, Stanford 
Encyclopedia of Philosophy, (Çevrimiçi), http://plato.stanford.edu/entries/object/, (07.06.2015).
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durumlarla ilgilidir. “İngiltere Kralı keldir.” dediğimizde görünen o ki, bildirim “İngiltere 
Kralı” karmaşık anlamı üzerine değil, anlamın gönderim yaptığı gerçek insan üzerinedir. 
Ancak şimdi de “Fransa Kralı keldir.”i düşünün. Biçim benzerliğinden, bu da “Fransa 
Kralı” deyiminin göndergesi üzerine olmalıdır. “İngiltere Kralı”nın bir anlamı varsa bu 
deyimin de bir anlamı vardır ancak açık bir biçimde, kesinlikle hiçbir göndergesi yoktur. 
(...) Böylelikle biz ya göndergesi ilk bakışta eksik durumlar için bir gönderge sağlamalıyız; 
ya da gönderim deyimi içeren önermelerin göndergeyle ilgili olduğu görüşünü bırakmalıyız. 
Benim savunduğum ikinci görüştür. 28

Russell’a göre anlam ile gönderim arasındaki ayrım kaldırıldığında, Frege’nin dile 
getirdiği bağlamda her tümce için aranması gereken gönderim zorunluluğu ortadan kalk-
mış olacaktır ve Frege’ye göre ne doğru ne de yanlış olan bir tümce yani “Fransa Kralı 
keldir” tümcesi Russell açısından incelenebilir hale gelecektir.29 Russell söz konusu ince-
lemenin tümceleri mantıksal bir biçime çevirerek yapılmasını önermektedir. Buna göre, 

Gönderimin açıklaması şu şekildedir. İçinde “Waverley’nin yazarı” olan her önerme yuka-
rıdaki gibi açıklanır. “Scott Waverley’nin yazarıydı.” (e.d. “Scott Waverley’nin yazarıyla 
özdeşti.”) önermesi “Bir ve yalnızca bir varlık Waverley’yi yazdı ve Scott o varlıkla 
özdeşti.” durumuna dönüşür.30

Russell’ın bu önerisi iki problemin çözümüne katkıda bulunur. Bunlardan birincisi 
tümcede özne yerine düşünülen adların ortaya çıkardığı Frege’de bulunan karmaşıklığın 
aydınlatılabilmesi. Böylece “Fransa Kralı keldir” tümcesinin öznesi gibi düşünülen 
“Fransa Kralı” için bir gönderim aranması zorunluluğunun ortadan kalkması ve onun 
eşiti olduğu düşünülen özel adın tümcedeki yer değişikliğinde ortaya çıkan anlam 
karmaşasının engellenmesi sağlanır. Buna göre Frege’nin izin verebileceği, örneğin 
“Scott”un yerine “Waverley’in yazarı”nın geçirilebilmesi dolayısıyla ortaya çıkan 
sorunlar, Russell’ın kuramı ile ortadan kaldırılmış olur. 

Russell’ın kuramının ikinci katkısı da, özel adların betimlemelere döndürülerek 
incelenebilmesi sayesinde olmuştur. Böylece olmayan varlıklara yapılan gönderimler 
durumunda yaşanan karmaşa da ortadan kalkmış olacaktır. 

Bir önermenin öznesi, bu önerme anlamsız olmamasına karşın varlığa sahip değilse özne 
olarak görünen bu terim bir özel ad, yani bir nesneyi doğrudan gösteren bir ad olmamalıdır. 
Bu niteliği gösteren bütün durumlarda önerme öyle çözümlenebilmelidir ki, biçimsel özne 
bu çözümleme sonucunda ortadan kalksın.31

28 Bertrand Russell, “Gönderim Üzerine”, Çev. Alper Yavuz, Felsefe Tartışmaları, İstanbul, Boğaziçi 
Üniversitesi Yayınları, 2015, s. 55-73, s. 60-1.

29 Denkel bu tartışmanın ortaya çıkmasını Russell’ın Frege’yi yanlış anlamış olmasına bağlamıştır. An-
cak bu konunun detayları şu an için bizi ilgilendirmemektedir. Arda Denkel, Yönletim: dil felsefesinde 
bir konu, İstanbul, Boğaziçi Ünv. Yay., 1981, s. 12-13. Bizzat Russell’ın kendisi “Gönderim Üzerine” 
adlı makalede kuramını Meinong ve Frege felsefesindeki kimi yanlışlıkları düzenlemek için ortaya 
koyduğunu belirtmektedir. Russell, a.g.e., s. 60, 62.

30 Russell, a.g.e., s. 66.
31 Russell ve Whitehead’in birlikte yazdıkları Principia Mathematica’dan aktaran bkz. Denkel, a.g.e., s. 

16. 
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Quine Russell’ın öznenin ortadan kaldırma yoluyla incelenme yöntemini daha da 
ileriye götürmüştür. Russell’ın betimleme kuramının da sayesinde “Pegasus var değil-
dir” gibi bir tümce bizzat Pegasus’un kendisinin varlığı tartışma konusu edilmeksizin 
çürütülebilir hâle gelmiştir: 

Eğer pegasuslama [pegasizing] açısından ‘Pegasus’ adını Russell’ın betimlemeler kuramına 
konu olan bir betimleme gibi yorumlayabilirsek, bu durumda Pegasus’un bir anlamda 
var olduğunu önceden varsaymadan Pegasus’un olmadığı söylenemez şeklindeki eski 
kavrayıştan kurtulabiliriz.32

Böylece Quine’a göre de, bir tümcedeki özel adlar betimlemelere döndürülerek 
devre dışı bırakılabilir. Bu döndürme işlemi bir tür mantıksal dile çevirmeyle sağlanır. 
“Ö Y değildir” tümcesinin yukarıdaki gibi incelenmesinden aslında böylesi tümceler-
de söz konusu varolana bağlanmamızı gerektirecek bir sebep olmadığı ortaya çıkar. 
Quine açıkca “bir nesnenin gerçek adına ilişkin tekil terimler durumunda anlam ile 
adlandırma arasında bir uçurum olduğunu”33 ileri sürer. Frege’ye atıfla bu ikisinin aynı 
olamayacağını bildirir. Quine’ın açıklama yöntemi tüm tümcelere uygulanabilir: “Ö 
Y’dir” tümcesi bu durumda “En az bir x vardır ki, x Ö’dür, Y Ö’ye aittir” tümcesine 
çevrilebilir (paraphrasing) ve bu sayede “var olmak bir tikel niceleyici ile bağlı olan 
bir değişkenin değeri olmaktır”34 ünlü deyişi ortaya çıkar. 

Frege-Russell-Quine çizgisinde kuramlar arasında farklılık olsa da, adların be-
timlemelerle ilişkileri konusunda bir tartışma yürütüldüğü ve tümce çevriminin (çö-
zümlemenin) bu tartışmalarda önemli bir araç olduğu görülmektedir. 

Kripke bu tartışmalar bağlamında kendi kuramını ortaya koymuştur. Venüs’ün 
anlamı “Sabah Yıldızı” ya da “Akşam Yıldızı” olabilir. Ancak, bu betimlemelerin 
sonsuz sayıda olabileceklerini de düşünebiliriz. Bu durumda, Venüs’ün sonsuz sayıda 
anlamı olacaktır. Ancak bu sonsuz sayıda betimlemeyi ya da anlamı sabitleyebilme-
mizi sağlayan tek bir şey bulunmaktadır: Bizzat gönderim yaptığımız şeyin kendisi.35 

Kripke’nin doğrudan gönderim olarak adlandırılan kuramı, yukarıdaki anlayışı 
eleştirmiştir. Doğrudan gönderim kuramına göre, özel adlar “nesnelerin özelliklerini 
belirtme aracılığıyla yönletim [gönderim –y.n.] yapmıyor olmalıdırlar. Onlarınki, 
doğrudan, yani özellik belirtme aracılığı olmadan yapılan bir yönletim olmalıdır.”36

32 Quine, a.g.e., s. 79-80.
33 A.e., s. 80.
34 A.g.e., s. 85.
35 Eğer adlar ile betimlemeler arasında bu türden bir ilişki olsaydı bir ad (eğer varsa) sonsuz sayıda be-

timlemeyle ilişkili olarak düşünülmek zorunda kalınırdı. Dolayısıyla da bu betimlemelerden herhangi 
biri, bir kısmı ya da çoğu hakkında bilgisi olmayan birisinin neden söz edildiğini anlamada zorluk 
yaşaması beklenirdi. Kripke’nin tartıştığı örnek Frege’den alıntıyla Aristoteles adı için olan karşılık-
lardır: “antikitenin en büyük son filozofu”, “metafiziğin yazarı”, “Platon’un en ünlü öğrencisi” vb. 
Saul A. Kripke, Naming and Necessity, Cambridge, Harward University Press, 2003, s. 7, 30 vd.

36 Denkel, a.g.e., s. 29.
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Kripke özellikle adlar ile betimlemeler arasında kurulan birebir ilişkiyi eleştir-
mektedir (bu görüş özellikle Frege ve Russell’ın görüşüdür). Bu sayede kimi konular 
yeniden felsefenin gündemine gelmiştir.

Kripke’ye göre,
Eğer bir şey her olanaklı dünyada aynı nesneye gönderimde bulunuyorsa onu katı imleyici 
[rigid designator]; eğer durum bu şekilde değilse katı olmayan ya da ilineksel imleyici 
olarak adlandıralım. Elbette nesnelerin her olanaklı dünyada olmaları gerekli değildir. (...) 
Bir özelliğin bir nesneye özsel olduğunu düşündüğümüzde genellikle o özelliğin o nesne-
nin var olduğu [exist] herhangi bir durumda onun hakkında doğru olduğunu kastederiz. 
Zorunlu bir varolanın katı imleyicisi de güçlü katı (imleyici –ç.n.) olarak adlandırılabilir. 
Bu konuşmalarda öne süreceğim tez, adların katı imleyiciler olduğudur.37

Böylece Kripke özsel ve ilineksel özellikler arasında yaptığı ayrım ile, bir adın 
katı imleyici olarak nesnesini tüm olanaklı dünyalarda zorunlu olarak göstereceğini 
ileri sürer. Böylece “aynı uzay cismine ‘Hesperus’ ve ‘Phosphorus’ olarak iki kez gön-
derim yaptığımızı”38 varsaysak bile, onların gönderim yaptıkları nesne ile olan ilişkisi 
betimleme aracılığıyla olmamaktadır. Bu varsayılan birebir ilişkinin yanlışlığı tümce 
çevrimlerinde ilgili adın yerine geçirilebilecek olan betimlemenin kimi sorunlara yol 
açmasından ortaya çıkmaktadır. 

Eğer böylesi yerine geçirmeler sorunsuzca yapılabilseydi “her ne kadar 1970 yı-
lında ABD Başkanı yerine bir başkası 1970 yılında ABD Başkanı olabilir olsa da (...) 
Nixon’dan başkası Nixon olamazdı.”39 Dolayısıyla adlar ile betimlemeler arasında dü-
şünülen birebir ilişki yoktur, adlar katı imleyiciler olarak nesnelerini doğrudan imlerler. 

Kripke’nin özel adların yanısıra tür adlarına da katı imleyici sıfatını vermesiyle 
birlikte bir grup varolanın doğalarındaki ortak özellikler de önem kazanmıştır.40 Tüm-
celerde tür adlarına ilişki olarak da benzer tümce incelemelerinin yapılmasıyla ortaya 
çıkan özcü dönüş de felsefenin seyrini değiştirmiş görünmektedir. 

Böylece analitik felsefenin gündemini Frege’den Kripke’ye kadar meşgul etmiş 
bir konunun izlenmesi ile iki noktanın açığa çıktığını görebiliyoruz. Bunlardan birin-
cisi Frege ile başlayan tümcelerin mantıksal çözümlenme biçiminin Russell ve Quine 
ile bir tümce çeviri biçimi olarak felsefenin gündeminde olduğunun belirlenmesidir. 
İkincisi de çözümlemenin bu şekilde yapılmasıyla klasik felsefenin bazı konularının 
(özellikle özsellik, zorunluluk vb.) felsefenin gündemine girmiş olmasıdır.

Çözümleme (ya da tümce çevrimi) hem bu gelişmelerin taşıyıcısı hem de yeni 
bakış açılarının sergilenmesi için biricik araç olarak kullanılmışa benzemektedir. 

37 Kripke, a.g.e., s. 48.
38 A.g.e., s. 56. Kripke bu örnekte de Frege’yi takip etmektedir. Grek mitolojisine göre Hesperus ‘Akşam 

Yıldızı’, Phosphorus ise “Sabah Yıldızıdır”, dolayısıyla her ikisi de yine Venüse işaret eder.
39 A.g.e., s. 48.
40 A.g.e., s.127.
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Çözümlemenin önemi ve klasik felsefenin diğer bazı başlıklarının da yeniden önem 
kazanmasına yönelik incelememiz şimdi bir de özellikler problemi üzerinden sergi-
lenmeye çalışılacaktır. 

II. II. Özellikler problemi

Adlara ilişkin yürütülen tartışmalar, görünen o ki aslında altta süre giden özelliklere 
ilişkin bir başka tartışmanın da yansımasıdır. Özel adlara ilişkin “Ö Y’dir” türünden 
bir tümce çerçevesinde süren tartışma Ö ile Y arasındaki ilişkilerin ve Y’nin ne türden 
bir varlığının olduğunun çözümlenmesini gerektirmektedir. Bu ilişkiler özellikler 
problemine klasik adlandırılışı ile tümeller sorununa işaret eder çünkü bir özel adın 
ya da betimlemenin gönderimi ile ilişkisi aslında nesnenin bir özelliğinin ya da bizzat 
kendisinin vurgulanmasıyla gerçekleştirilmektedir. Adlardan farklı olarak tümcelerdeki 
yüklemler genellikle özellikler olarak düşünülmüştür ve klasik felsefede özelliklerin 
özneye yüklendikleri, özneyi niteledikleri, öznenin bir özelliğini vurguladıkları ya da 
öznenin bir özelliğin örneklemesine sahip olduğu düşünülmüştür.41 

Frege’nin fonksiyon ile argüman arasında yaptığı ayrım, tümcelerde kavramlar 
ile nesneler arasında da bir farka işaret etmekteydi. “O kalem kırmızıdır” tümcesinde 
fonksiyon olan “kırmızıdır” bir kavrama; “O kalem” de özel ad aracılığıyla bir nes-
neye gönderim yapar. “Kırmızı bir renktir” tümcesinde ise, iki kavram arasında ilişki 
kurulmaktadır, her iki durumda da altına düşme (e.d. içerme, kapsama) ilişkisi söz 
konusudur:

Burada bir örnek ile gösterilebilir olan genellikle de geçerlidir; kavramın davranışı özsel 
olarak yüklemleyicidir, onun hakkında bir şey söyleniyor olsa bile; sonuç olarak yalnızca bir 
başka kavram ile yer değiştirebilir, hiç bir zaman bir nesneyle değil. Bir kavram hakkında 
söylenebilir olan bir nesne için geçerli değildir. Kavramların altına düştüğü ikinci-seviye 
kavramlar ise nesnelerin altına düştükleri birinci-seviye kavramlardan özsel olarak farklıdır. 
Bir nesnenin altına düştüğü birinci-seviye kavramla olan ilişkisi birinci-seviye kavramın 
altına düştüğü ikinci-seviye kavramla olan ilişkisinden farklıdır (kuşkusuz benzerdir de).42 

Ancak altına düşme ilişkisi, Frege mantığında Russell paradoksuna yol açmıştır. 
Russell, söz konusu paradoksu aşmak için tipler kuramını geliştirmiştir. Russell, man-
tıksal bakımdan sorunu çözen tipler kuramı ve belirli betimleme kuramının içerisine 
duyu verilerini de katarak tümeller problemine yaklaşır. Ona göre bizim ya tanımayla 

41 Karş. “Özel adlar çağrışımsal değildir (connonative): onlar kendilerince adlandırılan bireysellere (in-
dividual) gönderim yaparlar (denote) ancak herhangi bir özelliği (niteliği – attribute) bu bireysellere 
ait olarak işaret etmez ya da belirtmezler.” John Stuart Mill, A System of Logic, London, Longmans, 
8th ed., 1961, s. 21. Elbette Frege’nin bir addan daha fazlasını anladığını da belirtmek gerekir. Fre-
ge’ye göre Russell’ın betimleme olarak adlandırdığı “Fransa’nın kralı” da bir addır. Ancak burada 
önemli olan özel ad olsun olmasın (Aristoteles, Ayşe vb.), bir bireysele işaret eden adların (o kalem 
vb.) yüklemlerden farklı konumlarının olduğunun belirtilmesidir. 

42 Frege, “On Concept and Object”, s. 50.
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ya da betimlemeyle bilgi ediniyor olmamız dolayısıyla, aslında tümcelerdeki terimler 
de bu bağlamda çözümlenmelidir.43 

Russell ile birlikte felsefenin gündemine giren duyu verileri, tümeller probleminde 
de bir dönüşüm yaşanmasına yol açmıştır. Adların doğrudan bir nesneye gönderim 
yaptığının düşünülmesini eleştirmiş olan Russell onların tanıma ve betimlemeyle ilişkili 
olarak düşünülmesi gerektiğini öne çıkartmıştır. Bu da Russell’ın nesne özelliklerini 
duyu verileri demeti olarak44 ve ilgili nesneyi de özellikler demeti olarak yorumlamasına 
yol açmıştır. Böylece bir özellik diyelim ki yüklem olarak kırmızı tüm kırmızıların bir 
demetine verilen ad olmuştur.45 Bir nesne de sahip olduğu tüm özelliklerce oluşturul-
muş bir demet olmuştur.46 Bir nesnenin bir özelliğe sahip olması o demetin o özelliği 
içermesi olarak düşünülmüştür.

Russell genelde görünen emprik tavrına rağmen özellikler söz konusu olduğunda 
bir Platoncudur ve özelliklerin tümeller olduklarını ve onların herhangi bir yerlerinin 
olmadığını bildirmiştir. 

Hem Frege’nin hem de Russell’ın özellikler konusunda özelliklerin yüklemlerle 
(e.d. kavramlarla ve onların nesnelerle olan ilişkisiyle) ilişkili düşünülmelerinden kay-
naklanan sorunlar bulunmaktadır ve bu sorunlardan bazılarına Ramsey dikkati çeker. 
Ramsey’e göre tümcelerin her ne kadar eleştirilse de yine de özne-yüklem biçiminde 
düşünülmesi merkeze alarak yapılan tartışmalar bizi özellikler konusunda yanıltacaktır 
(bizzat Russell’ın kendisi bile bizi bu mantıksal biçim konusunda uyarmıştır ancak 
yine Ramsey’e göre kendisi de bu biçim tarafından yanıltılmıştır47). “Sokrates bilge-
dir” tümcesi bir de “Bilgelik Sokrates’in bir niteliğidir” şeklinde yazılacak şekilde 
çevrilebilir. Böylece bir tümcede özellik olan ve (dolayısıyla tümel olduğu düşünülen) 
bilgelik şimdi özne olmuştur. İkinci olarak da öyle yüklemler vardır ki özellik olarak 
görülemezler. “Ya Sokrates bilgedir ya da Platon aptaldır” tümcesinde özne olarak 
Sokrates düşünülecekse yüklem “Platon aptal olsa bile bilgedir” mi olacaktır?48 

Quine da, bu gelişmeler içerisinde küme kuramlarını adcı doğrultuda kullanarak 

43 Bertrand Russell, Felsefe Sorunları, İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 2000, s. 44 vd.
44 Benzerlik, “algıda verilen çeşitli niteliklerin, her demetin bir benzerlik-zinciri olduğu demetler halinde 

düzenlenmelerine” hizmet edecektir. “(...) Böylesi demetlerin varlığını ayırt edince de onlara isim 
verebiliriz. Bir demeti ‘renkler’, bir diğerini ‘sesler’, bir diğerini ‘tatlar’ vb. olarak adlandırırız.” Bkz. 
Bertrand Russell, “The Problem of Universals”, Russell on Metaphysics: selections from the writings 
of Bertrand Russell, ed.: S. Mumford, London, Routledge, 2003, s. 143-161, s. 153.

45 Bkz. Russell, a.g.e., s. 152.
46 “‘bu kırmızıdır’ın bir özne-yüklem önermesi olmadığını, ancak ‘kırmızılık buradadır’ formunda oldu-

ğunu; bu ‘kırmızı’nın bir ad, yüklem olmadığını; ve böylece genellikle bir ‘şey’ olarak adlandırı-
lanın; kırmızılık, sertlik vb. gibi eş bulunuşlu niteliklerin bir demetinden başka bir şey olmadığını 
önermek istiyorum.” Bkz.: Bertrand Russell, An Inquiry Into Meaning and Truth, London, George 
Allen&Unwin Ltd, 1956, s. 97.

47 Bkz. F. P. Ramsey, “Universals”, Properties, ed. D. H. Mellor & A. Oliver, Oxford, Oxford University 
Press, 2004, s. 57-74, s. 60. 

48 Bkz. A.g.e., s. 60-61.
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yalnızca tikellerin varlığını ontolojisinde kabul eder. Frege, Russell ve Ramsey’de gör-
düğümüz özelliklerin varolduğunun kabulünün yol açtığı tartışmalar Quine’ı köktenci 
bir çözüme yöneltmiştir: özellikler yoktur. Quine için özelliklerin nesnelerce taşınması 
dolayısıyla bir özelliği vurgulayan şey, o özellik altına düşen nesnelerin kendileridir.49 
O, sıkı bir adcı olarak tümelleri reddeder ve “özdeşliği olmayanın varlığı da yoktur” 
ilkesi gereği yalnızca somut olanları ve kümeleri merkeze alan bir açıklama yapmaya 
girişir. Quine’ın tümeller konusuna yaklaşımı da yine çözümleyici karakterdedir. 
Ona göre özellikler konusunda kendisinden öncekileri yanıltan şey onların böyle bir 
varolana ilişkin bağlılık içerisinde olmalarıdır ancak aslında ne özellik diye bir şey 
vardır ne de bizim onlara bağlanmamızı gerektirecek bir zorunluluk. 

Quine’a göre, neye bağlanmamızın gerekli olduğuna ilişkin belirleme tümce çev-
riminden soyutlayamadığımız varolanların kabul edilmesi, geri kalanların elenmesine 
yol açacaktır. Çözümleme sayesinde ortaya çıkacaktır ki söz konusu tümcelerdeki 
varolanların bazıları farklı biçimlere çevrilerek ortadan kaldırılabilir.50 

Örneğin bazı köpeklerin beyaz olduğunu söyleyebiliriz ve bu nedenle kendimizi varolanlar 
olarak ne köpeklik ne de beyazlığı kavramaya adamış olmayız. ‘Bazı köpekler beyazdır’ 
köpek olan bazı şeylerin beyaz olduğunu dile getirir, ve bu tümcenin doğru olabilmesi 
adına ‘bazı şeyler’ bağlı değişkeninin kaplamındaki şeylerin bazı beyaz köpekleri içermesi 
gerekir ancak köpeklik ya da beyazlığı içermesi gerekmez.51 

Böylece yüklemlerin gerçek varolanlara (e.d. tümeller) ya da nesnelerden bağım-
sız ayrı bir varolan olarak özelliklere gönderim yaptığı düşüncesinden kurtulunabilir. 
Bir yüklem olarak düşünülen özellik ilgili özelliği taşıdığı düşünülen nesnelerin bir 
kümesine gönderim yapmaktadır ve bu şekilde çözümlenerek yok edilebilir.52

Örneğin bir Quinecı olarak Devitt de bu Quine’ın başarısını bu yöntemde bulmak-
tadır: “Benim görüşüme göre Quine’ın tümce çevriminden söz etmesinin önemi bu bağ-
lamdadır. Verilmiş tümcenin doğruluğu için Glerin varlığına ihtiyaç duyar göründüğünü 
varsayalım ancak yine de kişi bir başka tümce ortaya koyabilir ve bu tarz bir ihtiyaç 

49 “a ve b’nin her ikisi de kırmızıdır” tümcesi kırmızı yüklemi nedeniyle kırmızılık özelliğine (ya da 
tümeline) gönderim yapmaz. Bu tümce aslında şu demektir: “a kırmızıdır” ve “b kırmızıdır”. “On 
What There Is”, s. 81. Karş. Michael Devitt, “ ‘Ostrich Nominalism’ or ‘Mirage Realism’ ”, Properti-
es, ed. Mellor&Oliver, Oxford, Oxford University Press, 2004, s. 93-101, s. 95 ve D. M. Armstrong, 
“Against ‘Ostrich’ Nominalism: A Reply to Michael Devitt”, Properties, ed. Mellor&Oliver, Oxford, 
Oxford University Press, 2004, s. 101-112, s. 104. 

50 Quine’ın “bir varolanın olduğunu kabul etmek, yalın ve basit biçimde, bir değişkenin değeri olarak 
varsayılmaktır” sözü yine burada anlam kazanır. Bkz. “On What There Is”, s. 83. 

51 A.g.e., s. 83.
52 Devitt, Quine’ın çevirme yöntemini rakiplerine karşı savunduğu makalesinde bunu şu şekilde dile 

getirir: “a F’dir [bu (3) numaralı tümcedir –ç.n.] doğrudur, ancak ve ancak eğer ortada bir x varsa 
ve ‘a’ x’i belirliyorsa (designate) ve ‘F’ x’e uygulanıyorsa. Böylece (3) F-liğin varlığı olmaksızın da 
doğrudur. Burada ‘yüklemleri ontolojik bir ciddiyet içinde ele almaya’ yönelik bir reddetme yoktur. 
Quinecı yüklem olan ‘F’in uygulanabileceği gerçekten bazı şeylerin varolması gerektiğini düşünür. 
Ancak bu şey bir tümel değil ancak yalın biçimde bir nesnedir.” Bkz. Devitt, a.g.e., s. 96. 
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içerisinde olmadığı bilinen bu tümce onun amaçlarına yeterince hizmet edebilir.”53

Ancak “o kalem kırmızıdır” türünden tümceleri kırmızılık yüklemini vurgula-
yacak somut nesnelerin kümesi altına giren bir kalemi işaret eden bir tümce olarak 
yorumlamak olanaklıyken “hümanizm bir erdemdir”54 türünden tümceleri (Frege’nin 
diliyle söylersek kavramlar arası ilişkileri işaret eden) benzer biçimde somut varo-
lanları işaret edecek biçimde çevirmek olanaklı görünmemektedir.55 Bunun yanı sıra 
aynı somut varolanları içeren iki kümeyi işaret eden iki özelliğin aynı özellikler olma 
riski de ortaya çıkar.

Özellikler problemi, Quine sonrası felsefede Quine’ın probleme yönelik geliştirdiği 
adcı yaklaşımın eleştirilmesiyle tartışılmaya devam etmiştir. Özellikle Armstrong’un 
içkin gerçekçi yaklaşımı56 ve trop kuramının57 güncel çalışmalar içerisinde özellikler 
probleminin ana hatlarını oluşturduğu görülmektedir. Bu iki ana akım kadar etkili ara 
kuramlar da bulunmaktadır. Bunlardan en etkili olanı D. Lewis’in olanaklı dünyalar 
kuramına dayanarak yaptığı özellikler açıklamasıdır denebilir. Armstrong’un ve trop 
kuramlarının öncelikli hedeflerinin, kuramlarını yalnızca yukarıdaki türden semantik 
açıklamalara dayandırmamaları olduğu görülmektedir. 

Armstrong için önemli olan her türlü yükleme bir tümelin karşılık geldiğinin 
düşünülmemesi gerektiğidir. Dolayısıyla Armstrong örneğin “F ya da G” türünden bir 
yükleme karşılık herhangi bir tümelin olmadığını, yine benzer şekilde negatif yüklemlere 
karşılık gelen tümellerin olmadığını bildirmektedir. Ona göre kabul edilmesi gereken 
tümeller olgularda (state of affairs) örneklenen özelliklerdir. Böylece Armstrong çoğu 
semantik tartışma içerisinde ortaya çıkan özellikleri tartışma dışı bırakmıştır. Ancak 
klasik adcılığa karşı tümellerin varlığına kanıt oluşturmak adına özellikle bazı tümce 
tiplerini örnek verdiği görülmektedir.58

53 A.g.e., s. 95.
54 Bu örnek Quine’ın Word and Object kitabındandır. Quine “On What There Is” makalesinde ele alma-

dığı türden tümceleri burada ele alır ve çevirme yöntemi ile çözümlemeye çalışır. Ancak onları (yani 
ilinekleri –Quine özellikle attributes sözcüğünü kullanmaktadır– e.d. özellikler) soyut kümeler olarak 
görerek yaptığı çözümlemenin çok da başarılı olduğu söylenemez. Bkz. W. V. O. Quine, Word and 
Object, Cambridge, MIT Press, 2013, s. 109-111. Bir soyut varolandan kurtulmak için başka soyut 
varolanların varlığını öne sürmek durumunda kalmaktadır. Zorluğu şu şekilde dile getirmektedir: “Bir 
kere soyut nesneleri kabul etmeye başladık mı, bunun bir sonu yoktur.” A.g.e., s. 112. Bu yorum bir 
Quinecı olan Devitt tarafından da kabul edilmektedir. Bkz. Devitt, a.g.e., s. 100.

55 Quine bir soyut varolandan kurtulmak için başka soyut varolanların varlığını öne sürmek durumunda 
kalmaktadır. Zorluğu şu şekilde dile getirmektedir: “Bir kere soyut nesneleri kabul etmeye başladık 
mı, bunun bir sonu yoktur.” A.g.e., s. 112. Bu yorum bir Quinecı olan Devitt tarafından da kabul edil-
mektedir. Bkz. Devitt, a.g.e., s. 100.

56 Armstrong’un makalelerinin yanısıra alanda çığıraçıcı eseri olarak görülen daha eski tarihli kitabı 
daha detaylı incelemeleri ve tartışmaları içermektedir. Bkz. D. M. Armstrong, Universals and Scienti-
fic Realism, vol. I&II, Cambridge, Cambridge University Press, 1978.

57 Keith Campbell, Abstract Particulars, Oxford, Basil Blackwell Ltd, 1990. 
58 (1) “Kırmızı turuncuya maviye benzediğinden daha çok benzemektedir.”
a (2) “Kırmızı bir renktir.”
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Trop kuramları da doğal özelliklere yaptıkları vurgu bakımından tümelleri savu-
nan Armstrong gibi düşünmektedirler. Ancak güncel tümelcilikten farklı olarak trop 
kuramları çeşitlilik sergilerler ve dolayısıyla hepsini tek bir çatı altında değerlendirmek 
de uygun görünmemektedir. Ancak en azından klasik trop kuramı olarak ele alınabile-
cek Campbell’in kuramında yüklemler ile troplar arasında birebir bir ilişki bulunmak 
zorunda olmadığı ortaya konmaktadır.59 Trop kuramlarının asıl üstünlüğü tümeller 
gibi tartışmalı varolanlara sürüklenmeksizin ancak diğer yandan da klasik adcılık gibi 
‘özelikler yoktur’ demeksizin hem özellikleri var kabul edip hem de onları tikeller 
olarak düşünmelerinden gelmektedir.60 

Hem Arsmtrongcu güncel tümelciliğin hem de trop kuramlarının çevirme yöntem-
lerine ilişkin örnekler vermedik ancak her iki kuramın da bu bir yöntemi kullanmak 
zorunda olduğu açıktır.

D. Lewis kuramını Armstrong’un adcılığa getirdiği eleştirileri cevaplayarak 
geliştirmektedir. Tümellerin varlığına yönelik verdiği adcılığın tümce çevrimi ile 
açıklayamadığını düşündüğü örnekleri tümeller için kanıt olarak kullanan Armstong’a 
Lewis’in eleştirisi iki yönlüdür: ‘Neden yalnızca olgularda örneklenmiş özellikleri 
kabul edelim ve neden onları tümeller olarak görelim?’ Lewis’e göre bunun yerine 
hem doğal özellikleri hem de semantik değeri olan özellikleri kabul edebilecek ve 
onları tümeller olarak görmeyecek bir kuram geliştirmek daha elverişlidir böylece 
tümce çevrimine ihtiyaç duyulmaksızın özellikleri tartışmak olanaklı olabilecektir. 
Lewis’e göre özelliklerin yalnızca semantik bağlamda tartışılması gereklidir her ne 
kadar bazıları doğal olsalar (seyrek-sparse) ve somut nesnelerce taşınsalar da61:

Armstrong da (1)-(4) [arası tümcelerin –ç.n.] tümellere gönderim yapacak şekilde düpedüz 
ele alamayacağına katılmaktadır (Universals, I, s. 61). Onları öncelikle tümce çevirimi 
için konu yapmalıdır. Her ne kadar her zaman hakiki tümellere gönderim yapacağı ya da 

a (3) “Hümanizm bir erdemdir.”
a (4) “Kırmızılık olgunluğun bir işaretidir.” Bkz. Armstrong, “Against ‘Ostrich’ Nominalism: A Reply 

to Michael Devitt”, s. 105-6.
59 Trop kuramının diğer kuramlara bir diğer üstünlüğü dile ilişkin neredeyse hiç bir gönderim yapmama-

sında bulunabilir. Campbell kuramın semantik bir kuram olmadığını en başından itibaren belirtmekte-
dir. Diğer kuramların aksine tikelcilikte “troplar ile anlamlı yüklemler arasında hiçbir birebir karşılılık 
yoktur. Yüklemlerden daha az ya da çok çeşitlilikte troplar olabilir”. A.g.e., s. 25. Farklı yüklemler 
benzer tropa gönderimde bulunabildikleri gibi farklı troplar aynı yüklemlerle de işaret edebilirler.

60 Bu açıdan trop kuramları konusundaki değerlendirmelerde bazı yaklaşımlar trop kuramlarını adcı ku-
ramlar içerisinde saysalar da bizzat Campbell’in kendisi buna itiraz etmektedir. Yine de adcılığa yakın 
hatta adcı olduklarını dile getiren tropçu görüşler de bulunmaktadır.

61 Lewis’e göre özellikler seyrek (doğal özellikleri niteleyenler) (sparse) ve bol (semantik özellikleri 
yani her türden yüklemi niteleyenler) (abundant) özellikler olarak ayrımlanırsa ontolojinin gereksin-
diği açıklamalar yapılabilir çünkü seyrek özellikler nesnenin doğasına ilişkindir, içkindir vb., ancak 
diğer yanda dilsel yaklaşımlardan kaynaklanan sorunlara da çözüm getirilebilir çünkü bol özellikler 
yüklemlere karşılık gelen özellikler olarak düşünülür. Böylece bir tikelin anlaşılmasına yönelik her 
türden durum sergilenmiş olur. Bkz. David Lewis, “Modal Realism at Work”, Properties, ed. D. H. 
Mellor & A. Oliver, Oxford University Press, 2004, s. 173-188, s. 178.
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niceleyebileceği bir tümce çevirimi (paraphrase) bulunsa bile tümce çevrimine olan ihtiyaç 
sistematik semantik için bir tehlikedir. Problem tam olarak tümelelrin doğal olmalarından 
ortaya çıkmaktadır. Ancak eğer zorunlu semantik değerler olarak özellikleri alırsak ona 
karşılık gelen bir itiraz olmaz.62 

Böylece hem Armstroncu gerçekçiliğin hem de güncel trop kuramlarının en büyük 
eksikliği ortaya çıkmaktadır. Lewis’e göre bu kuramlar her türden özellik yerine doğal 
özellikleri göz önüne aldıklarından çoğu özellik konusunda ontolojik bir bakış açısı 
geliştirmekte zorlanacaklardır. Ancak bunun bu kuramlar açısından bir sorun olarak 
görülmedikleri de gözlenmektedir.63 Buna rağmen ister semantik bir bakış açısıyla 
olsun isterse de doğallığa yapılan vurgu ile olsun özellikler konusu güncel analitik 
felsefe içerisinde önemli bir yer edinmiş durumdadır. 

 

III. Ontolojiye dönüş

İki problem alanındaki tartışmalardan da gördüğümüz üzere analitik felsefe kendi 
felsefi yöntemi gereği herhangi bir önyargı yaşamaksızın yeniden klasik metafiziğin 
bazı konularını gündeme almış görünmektedir.64 Özel adlar konusundaki tartışmadan 
ontolojinin birinci sorusu olan “Neler vardır?” sorusunun cevaplanmaya çalışıldığını 
görüyoruz, bunun yanısıra özellikler konusundaki tartışmalardan da ontolojinin ikinci 
önemli sorusu olan “Söz konusu varolanların özellikleri nelerdir?” sorusunun cevap-
lanmaya çalışıldığını görüyoruz. Böylece ontoloji güncel felsefede yeniden başat bir 
konu haline gelmiş görünüyor.

Ancak buna rağmen analitik felsefenin metafizik karşıtı bir gelenek olduğu ön-
yargısı yeniden ele alınması gereken bir konudur. Bu önyargının ortaya çıkmasına 
neden olacak belli başlı iki gelişme olduğundan söz edilebilir. Bunlardan birincisi 
Wittgenstein’ın Tractatus adlı eserinin yarattığı etki bir diğeri de bu eseri merkeze 
alarak bir felsefi program, tavır geliştiren Viyana Okulu temsilcilerinin pozitivist 
yaklaşımlarıdır. Ancak eğer analitik felsefe Frege ve Russell/Moore ile başlayan bir 

62 Bkz. David Lewis, “New Work for a Theory of Universals”, Properties, ed. D. H. Mellor & A. Oliver, 
Oxford University Press, 2004, s. 188-228, s. 195.

63 Campbell’in trop kuramı için “seyrek” (sparse) kuram adlandırmasını kullanmasının nedeni burada 
açığa çıkmaktadır. Seyrek özellikler doğal özelliklerdir ve şeylerin hangi yapıda oldukları onlara göre 
belirlenir. Campbell’e göre her özellik doğaldır ya da doğal bir bulunuşla açıklanabilir. Böyle bir on-
tolojinin “tümeller sorununu yalnızca ikincil bir semantik konu” olarak görmesi kaçınılmazdır. A.g.e., 
s. 28.

64 Şimdiye kadar genellikle ontolojiden söz ederken bu başlık altında metafizikten söz etmemiz bir çeliş-
ki olarak algılanmamalıdır çünkü analitik felsefeye yöneltilen ‘metafizik karşıtlığı” eleştirisi gelenek 
içerisinde ontoloji ile metafizik arasında yapılan ayrımı dikkate almamış dahası metafiziğin yalnızca 
belli bir kullanım içerisindeki anlamını dikkate almış görünmektedir. Dolayısıyla bu başlık altında, 
analiitk felsefeye yöneltilen eleştiriler bağlamında ‘metafizik’ kullanılmaktadır.
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gelenek olarak (genelde kabul edildiği gibi) nitelendirilirse, yalnızca bu iki gelişme 
dolayısıyla metafizik karşıtı bir hareket olarak sunulmasının haksızlığı kendiliğinden 
ortaya çıkacaktır. Ancak bu kez de bu yazıda belirttiğimiz ontolojiye dönüşün hiçbir 
zaman yaşanmadığına yönelik bir şüphe ile karşı karşıya kalabiliriz. Buna verilebile-
cek bir cevap ancak şu şekilde olanaklı görünüyor: Analitik gelenek en başından beri 
ontolojik karakterde bir gelenekti ancak bunun çok açık bir biçimde ortaya konması, 
pozitivizmin yine analitik gelenek içerisinde ortaya çıkan eleştirilerinden sonra olmuş-
tur. Bu gelişmede en etkili filozofların başında Quine gelmektedir.65 

Eğer ne zaman Ontoloji’nin bir analitik filozofun peşinden gitmesi için saygıdeğer bir konu 
haline geldiğini sorarsak, gizem ortadan kalkacaktır. Saygıdeğer hâle 1948’de Quine “On 
What There Is?” adlı ünlü makalesini yayımladığında gelmiştir. Ontolojiyi yalnız başına 
saygıdeğer bir konu yapan Quine’dı.66 

Quine ile aynı dönemde çalışmalarını sürdüren Strawson da bu dönüşteki bir diğer 
kaynak olarak kabul edilmektedir. Strawson önemli eserinde hem klasik metafiziğin 
konularını gündeme almış (bireyseller vb.) hem de analitik geleneğin dilsel yöntemini 
izlemiştir.67 20. yy’da felsefenin seyrine ilişkin tartışmalar gelişmeleri birbirlerinden 
farklı farklı ele alsalar da, bu yargı güncel metafizik kitaplarında üzerinde anlaşılan bir 
kaç konudan biri gibi görünmektedir. Loux ve Zimmermann şunu dile getirmektedir: 

Ancak metafiziğin rehabilitasyonunda iki filozof özellikle etkiliydi- W. V. Quine ve P. F. 
Strawson. Onların kökleri de yıkılmasına yardım ettikleri metafizik karşıtı geleneklerdey-
di. Quine mantıksal pozitivizm geleneğinden geliyordu ve Strawson aslında olağan dil 
geleneğinin bir temsilcisiydi. Her ikisi de metafizikte sorumluluk sahibi filozofların iyi 
niyetle üstlenebilecekleri bir proje olduğunu göstermeye girişmişlerdi.68

Dolayısıyla günümüzde çok açık bir biçimde “analitik ontoloji”den söz edilmeye 
başlanmıştır. Bu nitelemenin kendi içinde çelişki barındırdığı eleştirileri getirilse de 
belirttiğimiz gibi bu çelişki ancak analitik geleneğin bütününde metafizik karşıtı bir 
hareket olduğu önyargısıyla yaklaşıldığında ortaya çıkar görünmektedir. Metafiziğin 
yeniden gündeme gelişi, güncel kuramlar içerisinde geleneksel metafiziğin kimi başlık-
larının yoğun bir biçimde ele alınmasıyla yerini sağlamlaştırmıştır. Biz bu başlıkların 
gündeme gelişini özellikle iki problem alanıdaki gelişmeleri ele alarak sergiledik ancak 
elbette yalnızca bu iki problem içerisinde süregiden tartışmalar yapılmamıştır. Ancak 

65 “Quine’ın deneyimciliğe saldırısı ve ontolojiyi savunmasıyla beraber, karanlık günler sona erdi. Qui-
ne’ın felsefesinin bu iki yanı, haklı olarak geleneksel metafiziğe karşı dostane görüldü. (..) O günden 
beri metafiziğin yıldızı yükseliştedir.” Dean W. Zimmerman, “Prologue: Metaphysics after the Twen-
tieth Century”, Oxford Studies in Metaphysics, Vol I, Oxford, Oxford University Press, pp. ix-xxiv, s. 
xix.

66 Hilary Putnam, Ethics Without Ontology, Cambridge, Harward University Press, 2004, s. 78-79.
67 Bkz. Peter Frederick Strawson, Individuals: an essay in descriptive metaphysics, London, Routledge, 

1996.
68 Bkz. Michael J. Loux, Dean W. Zimmerman, “Introduction”, The Oxford Handbook of Metaphysics, 

ed. Michael J. Loux&Dean W. Zimmerman, Oxford, Oxford University Press, 2005, s. 2
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her iki problem alanındaki tartışmalardan da ortaya çıktığı üzere Kripke,69 Armstrong 
ve Lewis70 gibi filozoflar artık açık bir ontolojik dönüşün yaşandığının kanıtları olarak 
sunulabilmektedir. 

Böylece 20. yy’ın ikinci yarısından sonraki analitik felsefe geleneğinde felsefe 
çalışmalarının merkezinde kiplik, türsellik, özellikler, olanaklı dünyalar, tümeller, uzam-
zaman, özsellik gibi tartışmalar bulunmaktadır ve geleneğin köklerindeki tartışmalarla 
yeniden sıkı bağlar kurulmuş görünmektedir. Ancak tüm bu gelişmeler geleneğin 
başında eleştirilen tarzdaki bir metafizik anlayışa da yol açmamıştır. Gerçekliğe yö-
nelik inceleme analitik metafiziğin önemli niteliklerinden biri olarak görünmektedir. 
Gerçekliğin incelenmesi dilsel ifadelerin çözümlenmesi, yazıda ele aldığımız gibi 
tümce çevirmeleri vb. tekniklerle yapılmış olsa da bu yalnızca bir dil felsefesi olarak 
görülmemelidir.

Metafiziğe ilişkin bu genel ilginin ve zaman içerisindeki değişimin altında aslında 
bir meta-metafizik soru olan “metafizik nedir?” sorusuna verilen cevaplar yatmaktadır. 
“Pek çok günümüz metafizikçisi kendilerini yalnızca öncelikli olarak dilin tarasımları 
ve düşüncelerle değil tasarımlanan gerçeklikle ilgilenir olarak görmektedirler.”71 diyen 
Manley, söz konusu yaklaşımın artık “ana akım metafizik olarak adlandırılabileceğini” 
söylemiş ve “yakınlarda egemenlik kurduğu ve hâlâ geniş bir biçimde meydan okun-
duğu ikazında” bulunmuştur.72 Bu gelişmeler elbette yazıda ele aldığımız tartışmalar 
içerisinde şekillenmiştir. Ancak hangi yöntem ve amaçla gerçekleşmiş olursa olsun, 
analitik felsefe geleneği bu yönelimle birleşmiş görünmektedir. 

Putnam şöyle yazar: ‘Bir zamanlar (mantıksal pozitivizm dönemi boyunca) [analitik 
felsefe] anti-metafizik bir hareketken, bu günlerde dünya felsefe sahnesindeki en önde 
giden metafizik destekçisi hareket hâline gelmiştir.’73 

69 Karş. “Modal mantıktaki kazanımlar özcü bir metafiziğin geri dönüşüne hazırlık yapmıştır, özellikle 
Kripke’nin Adlandırma ve Zorunluluk adlı eserinde. 1970’lerin sonu ile birlikte tümeller, olaylar, ne-
densellik, sayılar vb. hakkındaki tanıdık metafizik sorular analitik felsefenin gündeminde neredeyse 
tıpkı Russell ve Moore’un günlerinde olduğu gibi merkeziydi.” Zimmermann, a.g.y.

70 “1980’lerin ortalarıyla birlikte metafizik çalışmalara yeni bir felsefeci kuşağı geliyordu. Bu felsefeci-
lerin metafiziğe yönelik pozitivist ya da gündelik dil saldırıları konusunda, birinci elden bir bilgileri 
yoktu. Onlar için bu saldırılar, ciddi kuramsal mücadelelerden ziyade yakın bir geçmişten tuhaf bö-
lümlerdi. Dolayısıyla metafizik yapmak konusunda ne özür dileyen bir durumdalardı ne de metafiziğe 
kademeli bir yaklaşım ile yetiniyorlardı. Önceki kuşağın çoğundan farklı olarak Roderick Chisholm, 
David Armstrong, ve David Lewis gibi sistematik metafiziğin rehabilitasyonunda çığır açıcı olanla-
rın eserleri üzerinde şekillenen kapsamlı ontolojik kuramların kurgulanmasına girişmeyi istiyorlardı.” 
Bkz. Loux, Zimmerman, The Oxford Handbook of Metaphysics, s. 4.

71 Bkz. David Manley, “Introduction”, Metametaphysics: new essays on the foundations of ontology, ed. 
David Chalmers vd., Oxford, Clarendon Press, 2009, s. 3. Bu ana akım görüşün karşıtı bir diğer ana 
akım görüş de “söndürücü” (deflationist) yaklaşımlardır. Güçlü söndürücü tavır içinde olan filozoflar 
arasında Carnap, Wittgenstein, Putnam sayılmaktadır. Manley, a.g.e., s. 4.

72 A.e.
73 Putnam’ın Renewing Philosophy adlı kitabından (Cambridge University Press, Cmbridge, 1992, s. 

187) aktaran Glock, What is Analytic Philosophy?, s. 121.



138 Egemen S. Kuşçu

IV. Sonuç
 
Yazının Birinci Bölümü’nün sonunda “Analitik Felsefenin belirleyici bir niteliğinin 

olmadığını ileri sürmek aşırı görünmektedir” dedik ve bunu temelde analitik felsefe 
dendiğinde belli bir anlamın dahası belli bir tarzın anlaşılmasından hareketle iddia ettik. 
Söz konusu aşırı yorum bu gelenek ile bir şekilde ilişkili filozofların ve onların felsefi 
ilgilerinin sayısının çokluğundan kaynaklanmış görünmektedir. Oysa hem bu nitelemeyi 
kullananlar hem de bunu duyanlar belirgin bir resmi ve belirgin bir felsefe yapma tarzını 
ve o tarzda felsefe yapan filozofları akıllarına getirmektedirler. Bu durumda bu yazının 
öncelikli sonuçlarından biri olarak analitik felsefe dendiğinde bu nitelemeyle gönderimde 
bulunabilecek bir geleneğin olduğunun belirlenmesi olduğu söylenebilir.

Bu belirlemeye bağlı ikinci sonuç söz konusu geleneğin varlığının belli tartışmaları, 
‘gelişen’ bir yapı içerisinde süregiden bir biçimde tartışmış olmasından çıkarılabile-
ceğidir. Bu yazıda her ne kadar yalnızca iki problemden söz etmiş olsak da analitik 
gelenek içerisinde buna benzer farklı problemler de bulunabilir (örneğin zamanın 
niteliği, anlam sorunu vb.). Gelişen bir yapı bizce analitik felsefenin bir diğer önemli 
belirleyici niteliğini vermektedir. Analitik felsefe içerisindeki tartışmalar ve argüman 
geliştirmeler geri dönülemez biçimde karşı kuramda değişikliğe yol açmaktadır. Bu tür 
bir gelişen yapı tam da Russell’ın vurguladığı üzere çözümleyici yöntemin ve tümce 
çevriminin bir sonucu olarak görünmektedir.

Analitik felsefenin yönteminin bir diğer getirisi de bu tartışmalar içerisinde gerçek-
leşen ontolojik dönüş olmuşa benzemektedir. Bu dönüşüme yol açanın da çözümleme 
ve tümce çevrimi yöntemi olduğunu düşünüyoruz. Analitik gelenek her ne kadar keskin 
bir felsefe yapma tarzını dile getirse de bu tarzın yalnızca dogmatiklik karşısındaki 
bir tavır olduğu görülmektedir. Ancak iki problem alanındaki tartışmalardan da ortaya 
çıktığı üzere söz konusu olan bir çözümleme tarzı içerisinde argüman geliştirmektir. 

Geleneğin ontolojiye yaklaşımı ve tartışması da hiçbir zaman geleneğin tem-
silcilerinin sürekli eleştirdikleri dönemin metafiziğinde olduğu gibi yapılmamıştır. 
Çözümleme, denetlenebilirlik, dilin doğru kullanımı, tümce çevrimleri ile üzerine 
tartışılabilir bir biçimde söylemde bulunma hâlâ gelenekteki filozofların önemli kay-
gıları arasında görünmektedir. Bunun yanı sıra felsefeyi yalnızca bir dil araştırması 
olarak görmedikleri, ontolojinin gerçeklik üzerine söz söylemek için gerekli olan bir 
araştırma alanı olduğu üzerinde de gelişen bir bakış açısı oluşmuş görünmektedir. 
Tümce çevirimi yönteminin yarattığı esneklik farklı ontolojik yaklaşımlar arasında 
seçim yapma olanağını da felsefenin gündemine getirmiş görünmektedir. 

Son olarak ontolojik dönüşün yalnızca buradaki gibi problemler içerisindeki 
seyri izlenerek değil analitik gelenekteki filozofların doğrudan metafiziğe/ontolojiye 
yönelik düşüncelerinin de ele alınarak sergilenebileceği de açıktır ancak bu da bir 
başka incelemenin konusudur ve ayrıca gerçekleştirilmelidir.
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Özellikle İkinci Dünya savaşı sonrasında yükselişe geçen Amerikan Neo-Prag-
matist dalgasının öncülerinden olan Richard Rorty için metafor kavramı, aşkın-
lık hırslarından arınmış bir felsefenin imkânını kazandıracak başlıca unsurdur. 
Rorty dildeki hareketi büyük ölçüde metafora bağlar. Onun olumsal dil anlayışı 
Wittgenstein’ın dil oyunları, Quine’ın inanç ağı ve Davidson’un metafor kav-
ramlarının bir kazanda eritilmesinin neticesidir. Çalışmamız Rorty açısından 
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ABSTRACT
Richard Rorty, one leading philosopher of American Neo-Pragmatism that 
became popular after WWII, states concept of metaphor in crucial manner. 
Metaphor can provide the possibility of philosophy that purified from its desires 
of transcendence. Rorty thinks metaphor as the cause of widespread change in 
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...

Felsefenin sonu nasıl gelebilir? Felsefe problemlerinin su götürmez biçimde çözü-
me kavuşturulması bunun akla gelen ilk yolu olabilirdi. Bütün sorular nihai cevabına 
kavuştuğunda doğallıkla ortada bir sorun da kalmayacaktır. Ezeli sorulara verilecek 
ebedi yanıtlar, bir denklemin iki tarafındaki değerler gibi birbirlerini sıfırlamaya muk-
tedir olabilir; ancak ve ancak ezeli sorunların karşısına ebedi yanıtları koyabiliyorsak. 
Geleneksel felsefe güve yeniği problemlerini bu şekilde çözmeye çalışmış, bu türden 
iddialar taşıyan teoriler üretmiştir. Ne var ki bu teoriler kaçınılmaz olarak beraberinde 
başka problemleri getirmiş ve elbette tartışma süregelmiştir.

Akla gelen bir başka çözüm denemesi, ezeli zannettiğimiz sorunların aslında 
düzgün sorulmamış sorulardan ibaret olduğunun gösterilmesi olabilir. Ortada ezeli bir 
sorun yoksa eğer, aranacak ebedi bir yanıt da yoktur; ancak ve ancak bunu gösterecek 
genel geçer bir zemine sahipsek. Analitik felsefe geleneği bu yolu tercih eder. Gelenek-
sel felsefenin ebedi yanıtları verecek bir teori arayışında olduğu yerde, analitik tavır 
felsefeye aydınlatma, karışıklıkları giderme görevini yükler. Böylesi bir aydınlatıcı 
etkinliğin sağlam zemin ihtiyacı, dil ve dünya arasında ortak mantıksal yapı tarafından 
ziyadesiyle karşılanacaktır. Bu mantıksal yapının teori ve soruşturma biçimlerimize 
izdüşürülmesiyle felsefenin pek çok sorununun çözülmeyeceği ama kendiliğinden 
ortadan kalkacağı, buharlaşacağı umulmuştur.

Rorty ise bütün geleneksel problem yumağının ötesinde, hem Hz. İsa hem de Pla-
tonca önerilmiş dil oyunlarının ve bunların beraberinde getirdiği problem yumağının 
(ki kimileri bunlara bütün bir batı düşünce tarihi demeyi tercih eder) özünde, mede-
niyetimizin temel gayesini dayanışma idealinde özetler. Rorty için dayanışma, kabile, 
din, ırk, vs. gibi farklılıkların, benzerliklerimiz karşısında ne denli önemsiz olduğunu 
görme kabiliyetidir. Bununla birlikte “biz” olarak adlandırdığımız menzildeki insanlar 
da dâhil olmak üzere herkesin ne denli farklı olduğunu görmek ve bu farklılıkları teminat 
altında tutmaktır. Rorty bunun belli doğru önermelerden ziyade bir tür duyarlığa ulaşma 
meselesi olduğunu düşünür. Bu duyarlık ancak nezaketli bir anlayış vasıtasıyla; başka 
yaşamları, özellikle bizimkinden çok farklı olan yaşamları anlama gayretiyle kazanılır. 
Bu kavrayışı sunmaya muktedir en önemli aday edebiyattır. Romanlar bizleri eylemeye 
muktedir olduğumuz bilinçsiz zalimlikler hakkında uyarır. Romanlardan başka, sözgelimi, 
gazete makaleleri, çizgi romanlar, sinema vs. gibi uğraşılar da bu duyarlığı kazandırmaya 
adaydır. Ancak bir teori kendi başına çoğu zaman bu konuda yetersiz kalır. Elbette ki 
ancak bu asla onların yararlı olmadıkları anlamına gelmez, bilakis teoriler, dolaylı da 
olsa, kültürel müktesebatımıza büyük katkılar yaparlar.  

Rorty doğa bilimleri, felsefe ve edebiyatın ifade biçimleri arasında köklü ayrımlar 
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olduğu düşüncesini reddeder. Sanat ve bilim ifadelerinden birinin diğerine göre daha 
üstün ya da doğru olduğu tartışması anlamsızdır. Bunlar, dünya ile başa çıkmamızın 
biri diğerinden daha önemli ya da doğru olmayan gereçleridir. Rorty tüm teorilerin, 
problem dizilerinin, dil oyunlarının, söz dağarlarının ve bunların üzerinde yükseldiği 
zeminlerin zorunlu olmanın karşıtı olarak olumsal olduğunu, kendi çağ ve kültürlerinin 
güdümünde olduğunu düşünür. Bu yüzden felsefenin geleneksel problemlerini ne bir 
ezeli teori ile çözmeye ne de mantıksal bir analiz ile esasen problem olmadıklarını 
göstermeye kast eder. Bunların kendisinden kaçamadığımız kritik problemler olmak 
yerine, dâhil bulundukları dil oyunlarının doğal yan etkileri olduğunu düşünür. Sözge-
limi tasarımcı modern felsefe, ortaya çıktığı dönem için pek çok problemi çözmüştür, 
ancak önerdiği söz dağarı zamanla çözdüğünden fazla problemi yaratır hâle gelmiştir. 
Dahası bu söz dağarlarında ısrar etmek, bu problemlerde uğraşmakta ısrar etmektir. 
“Eskiden beri kullanılan, bildik bir söz dağarına karşı argümanlar ileri sürülürken, bu 
argümanların tam da bu söz dağarı içinde ifade edilmesi beklentisi sorunludur. Bu 
argümanlardan söz konusu söz dağarlarındaki temel öğelerin kendi koşulları içinde 
tutarsız olduklarının ya da kendi kendilerini çürüttüklerinin gösterilmesi umulur. Ama 
bu asla gösterilemez.”1 Çamurda yuvarlanarak temizlenilemez. Onun yerine bunları 
geçmişin modası geçmiş söz dağarları olarak görüp bir kenara bırakmayı önerir.

Rorty’nin söz dağarı kavramı dil oyunlarını inşa eden kavramsal ağa işaret eder. 
Dolayısıyla söz dağarları yalnızca sözcükleri değil, daha ziyade, sözcüklerin yerleşik 
kullanım biçimlerini içerir. Rorty söz dağarları kavramını tüm teori, soruşturma ve 
söylem biçimlerini kapsayacak şekilde genişletir. Dili evrimci bir açıdan görerek 
söylediğimizde, söz dağarları çevreye adapte olma biçimlerimizden biridir. Onlar 
örtük olan bir şeyin keşfi değil, birtakım amaçları gerçekleştirmek üzere önerilmiş 
yaratıcı yorumlardır.2

Wittgenstein’ın da gösterdiği gibi, hiçbir dil oyununun diğerlerine göre zorunlu bir 
önceliği yoktur. Çünkü bu tür bir önceliği temin edecek bir zemin yoktur. Bu durumda 
söz dağarları için uygulanabilir tek ölçüt, yararlıklarıdır. Dil olumsaldır; o başka türlü 
de olabilecekken o şekilde cereyan etmiş tarihsel olayların bir neticesidir. Rorty’nin 
olumsal dil anlayışı ve söz dağarı kavramı Wittgenstein’ın dil oyunları, Quine’ın inanç-
lar ağı ve Davidson’un metafor kavramlarının bir kazanda eritilmesinin neticesidir.

Wittgenstein tüm dil kullanımlarını ve dil kullanımlarının ayrılmaz biçimde bağlı 
olduğu etkinliklerin tümünü dil oyunu olarak adlandırır.3 Dil oyunu kavramı böylece 
dilin konuşmacıların pratik yaşamları üzerinden işlerlik kazandığı fikrinden hareket 
eder. Burada dil,  dünyayı resmeden mantıksal bir yapı olarak görülmez. Dil oyunları 

1 Richard Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity, Cambridge University Press, 1989, s. 8.
2 Bkz. Richard Rorty, Consequences of Pragmatism, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1982 

s. 150.
3 Bkz. Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations, ed. G. E. M. Anscombe, R. Rhees, trans. G. 

E. M. Anscombe, Blackwell, Oxford, 1953 nr. 7.
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kavramı daha ziyade, dikkatleri dilin aktüel işleyişlerine yönlendirir. Dili, konuşma-
cılarının yaşamlarına yerleşik olarak ele almayı tavsiye eder. Dil oyunları yaşamdaki 
etkinliklerin bütününe eşlik eder ve yaşamdaki etkinlikler kadar zengin çeşitliliktedir. 
Dil oyunları ve yaşam etkinlikleri eşgüdümlü olarak çeşitlenir. Bu yüzden aynı etkin-
liklerimiz için bir sınır belirlenemeyeceği gibi dil için de belirlenemez; dil açık uçludur. 

Dil oyunları, kurallarca yönlendirilir. İletişim kurallar rehberliğinde gerçekleşir. 
Tüm dil oyunlarımız kurallarca belirleniyor olmasına rağmen, bu dil oyunlarında 
geçerli olan genel zorunlu bir kurallar sistemi olduğu anlamına gelmez. Dil oyunları 
için özsel ve nihai bir açıklama veremeyiz. Wittgenstein’ın dil oyunu kavramı dilin 
tasarımcı özünü arama istencinin karşısındadır. Buna göre bütün sözcüklerin aynı 
şekilde anlamlı olması gerektiğini düşünmek yoldan çıkarıcıdır. Dil bir alet çantası 
gibidir. Alet çantasındaki aletlerin her birinin kendine özgü işlevi vardır ve bunlar 
her seferinde çok farklı şekillerde kullanılabilir. Burada bir aleti alet yapan özün ne 
olduğunu açıklama yönünde bir ihtiyaç hissetmeyiz. Bir aleti alet yapan şey basitçe 
onun alet olarak kullanılmasıdır. Benzer şekilde dil de farklı kullanım tekniklerinin 
bir karmaşasıdır. Dil, konuşmacıların gündelik hayatlarındaki belli etkinlikleri ger-
çekleştirmek için kullandığı araçların bütünlüğüdür. Bunların her birinde ortak olan 
ve onları dil oyunu yapan bir şey belirleyemeyiz.

Dili inşa eden teknikler, dili kullananların yaşamlarından türer. Her zaman bazı 
yeni kullanımlar ayyuka çıkar ve her zaman bazıları kaybolur gider.4 Bu hareket, dilin 
kendinden kaynaklı değildir, dili kullananların amaç ve ihtiyaçları uyarınca gerçekleşir. 
Ne dilin ne de yaşamdaki etkinliklerimizin tamamlanmış ya da nihai biçimine erişmiş 
olmasından bahsedebiliriz. “Dilimiz eski bir şehir olarak görülebilir: Dar geçitlerden 
ve alanlardan, eski ve yeni yapılardan, farklı dönemlerden eklentiler taşıyan evler-
den oluşan bir labirent…”5 Dilin oyunlarının sürekli değişmesi, bir şehrin sokak ve 
caddelerinin şehirde sürüp gitmekte olan yaşamın gerekleri uyarınca kesintisizce inşa 
içinde olmasına benzer. 

Dil oyunları, Wittgenstein’ın yaşam biçimleri dediği çok daha geniş bir bağlamın 
parçasıdır.6 Yaşam biçimleri ve dil eş güdümlü olarak gittikçe karmaşık hale gelir, 
dönüşür, gelişir. Yaşam biçimi, linguistik topluluğun paylaştığı tarihsel ve karmaşık 
etkinlikler dizisine işaret eder. Yaşam biçimleri, sadece dil oyunlarını değil; topluluğun 
sosyal pratiklerini, etkinlikleri, ortak varsayımları, kültürel müktesebatı ve daha yaşam 
içindeki pek çok unsuru içeren çok geniş bir bağlamdır. Dil, yaşam biçimlerine kökten 
bağlıdır, konuşmacılar topluluğunun yaşamlarına yerleşiktir. “Bir dil tasavvur etmek, 
bir yaşam biçimi tasavvur etmek demektir.”7 Bir dili öğrenmek, bir yaşam biçimine 

4 Bkz. Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations, nr. 23.
5 Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations, nr. 18.
6 Bkz. Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations, nr. 23.
7 Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations, nr. 19.
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iştirak etmeye başlamaktır. Bir linguistik topluluğun yaşam biçimlerini paylaşmaya 
başlamak, o topluluğun dil oyunları ağını anlamaya başlamak demektir. Bir topluluğun 
dil oyunlarında ustalaşmak, topluluğun etkinlikler ağına dâhil olmaktır. Bir yaşam 
biçimi esas olarak kültüreldir. Böylece bir dili öğrenmek, bir kültüre dâhil olmaktır. 
Yaşam biçimlerinin sağladığı bağlam, dil oyunlarının temel zeminidir.

Dil kullanımlarımız ziyadesiyle geniş ve karmaşık bir pratikler ağının bir parçasıdır. 
Dil oyunları topluluğun pratikleri bağlamında anlam kazanır. Rorty’nin söz dağarları 
da, buradan hareketle, ait oldukları linguistik topluluğun ilgi ve amaçlarına yararlıkları 
üzerinden değer kazanır. Yürürlükleri, başka her şeyden çok, yerleşik bulundukları 
sosyal pratiklere uygunluklarıyla ilgilidir. Belli bir sosyal pratiği temellendirecek 
merci ise yine topluluğun pratikler ağının bizzat kendisidir. Bu durumda bir ifadenin 
doğruluğunun teminat altında olduğunu söylemek, o ifadeyi teminat altında gören bir 
topluluk ile dayanışma içinde olduğunu söylemektir.8 

Rorty, gerekçelendirme için en derindeki zeminin linguistik topluluğun uzlaşısı 
olduğunu söylerken ne orada, dışarıda bir dünya olduğunu, ne de bu dünyada nesne-
lerin bulunduğunu yadsır. Dünya orada, dışarıdadır. Dünyadaki nesneler ve taşıdıkları 
neden etki gücü bize, söz dağarlarımıza, dil oyunlarımıza, kültürümüze rağmen vardır. 
Dünya kendini dayatır, nesneler insan dışı bir direnç gösterir. Ancak doğruluk orada, 
dışarıda değildir. Cümlelerin olmadığı yerde doğruluk da yoktur. Doğruluk dilin, dil 
de yaşam biçimlerinin yaratısıdır.9 Bir olgu ancak, inançlarımızı kendileriyle ifade 
ettiğimiz söz dağarları aracılığıyla ayırt edilip tanımlanabilir. Dil oyunu bağlamları 
dışı bir nesnel zemin yoktur.10

Quine’a göre inançlar, diğer inançların oluşturduğu geniş bağlamda gerekçelen-
dirilir. Her inanç, bu ağda başka inançlarla daha az ya da çok ilgili olacak şekilde bir 
konum kazanır. Dokuya dâhil olan her bir inanç diğerleri ile uyumlu olmalıdır. İnanç-
larımız tutarlı ve holistik bir ağ oluştururlar.11 Eğer uygun bir doku yoksa bu inanç için 
konum bulunamaz. Bu durumda ya ağ dışında kalır ve anlam dışı alana sürülür; ya da, 
eğer yeterli baskıyı uygulayacak kudrette bir inanç ise, ağı kendisi ile uyumlu olacak 
şekilde dönüştürmeye, yeniden dokunmaya yönlendirir. Quine’a göre, yeterince büyük 
bir inançlar yığını ile çelişmesi durumunda her ifade yeniden gözden geçirilebilir. 
Sözgelimi Quine, a priori cümlelerin doğruluğunu da, başka her şeyden önce, inanç 
ağımızdaki merkezi konumlarıyla ilişkilendirir. İnanç ağımızın diğer bölgelerinden 
uygulanacak yeterli bir baskı bunları da yeniden değerlendirilme yoluna götürebilir. 
Diğer bir deyişle hiçbir inanç mutlak olarak imtiyazlı değildir.

8 Bkz. Richard Rorty, Truth and Progress, Cambridge University Press. Cambridge, 1998, s. 53.
9 Bkz. Richard Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity, s. 5.
10 Bkz. Richard Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity, s. 48.
11 Bkz. Willard V. O. Quine, “Two Dogmas of Empiricism”, From a Logical Point of View, Harvard 

University Press, 1961.
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Quine’ın doğruluk koşulu olarak vurgu yaptığı inanç ağına uygunluk meselesi 
Rorty’de linguistik topluluğun kolektif inanç ve pratiklerine uygunluk biçimini alır. 
Nitekim söz dağarı kavramı da linguistik topluluğun inanç ağına işaret eder. Temel 
ölçüt sosyal uzlaşı ve uygunluktur. Rorty’e göre dildeki ve kültürdeki dönüşüm söz 
dağarlarındaki dönüşüm ile eşgüdümlüdür. Rorty söz dağarlarındaki değişimi büyük 
ölçüde metafor kullanımlarının neticesi olarak görür.  

Rorty, inanç ağını değiştirme kudretinde olan kaynaklar arasında algı ve çıkarım 
kadar metafor kullanımlarının da bulunduğunu öne sürer.12 Dahası metafor, belli 
bakımlardan algı ve çıkarımın hiç yapamayacağı şekilde inanç ağına etki eder. Söz 
gelimi algı, veriyi inanç ağına doğrudan, duyu yoluyla sunar. Çıkarım, inanç ağında 
mevcut bulunan verilerden hareketle yeni bir inanca yönlendirir. Ne var ki algı ve 
çıkarımın kaynaklık ettiği inançlar, ancak cümlelerin doğruluk değerlerini değiştirme 
kudretindedir; cümle dağarını değil. Bunlar dil oyunlarımızda bir dönüşüm yaratmazlar.

Eğer bütün dil sadece algı ve çıkarımca biçimlenmiş inançların ifadesi olan bir dil 
olsaydı, dilin tüm işlevi dünyayı resmetmekten, tasarlamaktan ibaret olurdu. Benzer 
şekilde, eğer dünya olguların toplamından ibaret olsaydı, algı ve çıkarımın sağladığı 
inançların ifadesi olan dil, tek ve tüm dil olurdu.13 Bu dilin ve resmettiği dünyanın 
olanakları açıkça belirlenmiştir. Burada, temel önermeler basit olguların resmederler. 
Temel önermeler mantıksal bağıntılarla birbirlerine eklenecek şekilde dizilerek daha 
karmaşık olguları ifade ederler. Temel önermeler arasındaki mantıksal bağıntılar çı-
karım olanaklarını verir.

Wittgenstein’ın erken dönem felsefesinin öncülüğünü yaptığı gelenek dili bu 
şekilde, kapalı bir sistem olarak görür. Rorty’nin olumsal dil anlayışı ise dili kapalı 
bir işaretler sistemi olarak değil, mütemadiyen olup bitmekte olan organik yapı olarak 
görür. Bunun böyle olmasını, metaforik dil kullanımlarını inanç ağına etki eden üçüncü 
olmasıyla temellendirir. “Metaforik cümleleri alışıldık olanların yerini alacak yeni 
kullanımlar olarak düşünmek, metaforu algı ve çıkarım ile eşit değerde düşünmektir. 
Bu, metaforu süsleyici fonksiyonlar olarak düşünmeye alternatiftir.”14 Metaforların 
ancak nevi şahıslarına münhasır işlevleri vardır. Bu işlevler onları yalnızca edebiyatta 
değil, bilimde, felsefede ve hukukta da meşru bir gereç kılar.

Rorty burada Davidson’un metafor hakkındaki görüşlerinde kendine destek bulur. 
Davidson metaforun semantik bir unsur olmadığını, böylece semantik incelemenin 
de konusu olamayacağını düşünür. Çünkü metaforların kendilerine has bir figüratif 
anlamları ya da içerikleri yoktur; o, literal içeriğinden başka hiçbir şey söylemez.15 

12 Bkz. Richard Rorty, Essays on Heidegger and Others, Cambridge University Press, Cambridge, 1991, 
s. 14.

13 Bkz. Richard Rorty, Essays on Heidegger and Others, s. 13.
14 Richard Rorty, Essays on Heidegger and Others, s. 13.
15 Bkz. Donald Davidson, Inquiries into Truth and Interpretation, Clarendon Press. Oxford, 2001, s. 246.
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Metafor ifadesi hiç bir anlam genişlemesine uğramamıştır. Bir sözcüğün yeni, figüratif 
bir anlam kazanmasıyla, literal anlamında fakat olağandışı şekilde kullanması birbirin-
den açıkça farklı iki durumdur. Figüratif bir anlam kazanmak bir metaforik kullanıma 
değil, söz dağarına yeni bir sözcük eklenmesi durumuna işaret eder.16 Bir sözcüğün yeni 
anlamını öğrenirken öncelikli olarak o sözcüğün anlam ve yönletimine odaklanırız. 

Davidson anlam ve kullanım arasında açık bir ayrım yapar. “Bir durumda ilgimiz 
dile yöneliktir, diğerinde dilin hakkında olduğu şeye. Metafor bu ikinci kategoriye 
aittir.”17 Metafor, sözcüğün anlamının genişlemesi ya da figüratif bir içerik kazanması 
değil, mevcut anlamında ancak olağan dışı şekilde kullanılmasıdır. Bir ifadeyi metafor 
kılan şey figüratif anlam değil, olağandışı kullanımıdır. Metafor, sözcük ve cümlelerin 
kullanımlarının fonksiyonudur, gücünü kullanımından alır. Metafor yapmayı, yalan 
söylemek, ipucu vermek, yemin etmek, eleştirmek gibi edimlere denk tutar. Bir cümle, 
hiçbir anlam değişikliği olmaksızın, yalan söylemek, bir yargıda bulunmak ya da bir 
metafor yapmak için kullanılabilir.18 Mesela birisi, gerçek bir cadı olmadığını bildiği 
komşusu için “o bir cadıdır” diyebilir ve bunu metaforik olarak kasteder. Ya da aynı 
şeyi söyler ve yerel otoriteleri komşusuna dava açmak üzere kandırma niyetinde olur. 
Her durumda cümlenin anlamı aynıdır, yalnızca kullanım değişmiştir. Bu durumda 
aynı cümle ile ne zaman metafor yapıldığı, ne zaman bir iddiada bulunulduğu ya da 
yalan söylendiğinin nasıl belirleneceği konusunda bir belirsizlik hakimdir. Davidson 
ise ifadenin kullanımının ne şekilde yorumlanacağını belirgin hâle getirecek bir teori 
fikrine güvensizlik duyar. 

Bir metaforu yorumlarken yaptığımız şey, önceden belirlenmiş bir anlam ya da 
içeriği ayırt etmek değildir. Çünkü metafor bir şey söylemeye çalışmıyordur; daha 
ziyade, dinleyiciyi bir şeyi fark etmesi için dürtüyordur. Sözcükler uygunsuzca kul-
lanılmış, dinleyici bir etkiyi edinmek üzere ayartılmıştır. Davidson konuşmacının 
aktarmak istediği ve yorumcunun metaforu anlamak için yakalamak durumunda olduğu 
içerik fikrini kökten reddeder.19 Konuşmacı her ne kadar sözcükleri belli bir biçimde 
kullanıyorsa da bu, sonsuz yorum olanaklarını hala açık bırakır. Metaforun dinleyici 
üzerindeki etkisi konuşmacının yönelimlerinin neticesi değildir. Ortak yanlış, meta-
forun kışkırttığı düşünce içeriklerini metaforun kendi içeriği gibi okumaktır.20 Çünkü 
metaforda objektif bir anlam yoktur. Metafor, dinleyicinin yaratıcılığına muhtaçtır. Bu 
yüzden dinleyicileri metafor için yaşam kaynağı olarak belirler. “Metafor dilin rüya 
tabiridir ve bütün rüya tabirleri gibi üreticisi kadar yorumlayıcısının da yansısıdır.”21 
Metaforun içinde bulduğu mesaj, her ne ise, dinleyicinin yaratısıdır; keşfi değil.

16 Bkz. Donald Davidson, Inquiries into Truth and Interpretation s. 32.
17 Donald Davidson, a.g.e., s. 252.
18 Bkz. Donald Davidson, a.g.e., s. 258.
19 Bkz. Donald Davidson, a.g.e., s. 262.
20 Bkz. Donald Davidson, a.g.e., s. 261.
21 Donald Davidson, a.g.e., s. 245.
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Metafor yapmanın ya da metaforu yorumlamanın bir kuralı yoktur. Bu yüzden 
metaforlar açıklanamazlar ya da başka sözcükler ile ifade edilemezler. Metaforu açık-
lamak ya da başka kelimeler ile anlatmak yönündeki her teşebbüs onu öldürür. Çünkü 
ancak söylenebilen bir şey açıklanabilir. Ancak metafor, literal anlamından başka bir 
şey söylemez.22 Davidson metaforu fotoğraflar ile karşılaştırır; fotoğrafları açıklamayız, 
onları tarif ederiz. Onun farkına varmamızı sağladığı şey önerme karakterinde değildir. 
Onlar düşünceyi kışkırtabilir, bir fikir ya da kavrayış verebilir. Ancak bunu bir tasarım 
ya da resim sunarak yapmazlar. Metafor ‘şunu’ görme değil, ‘şöyle’ görme mesele-
sidir.23 Literal bir ifadenin yaptığı gibi benzerliği ya da ayrımı açıkça resmetmezler.

Davidson’u takip eden Rorty metaforu anlamlı dilin bir parçası olarak görmez. 
Dildeki bütün anlam, literal olandan ibarettir. Çünkü eğer metaforik kullanımların 
işlevleri dilde önceden ayırt edilmiş olsaydı, bunlar yine yerleşik, anlamlı kullanımlar 
olurdu.  Metaforu bu şekilde, yerleşik ama eğreti bir kullanım olarak görmek, onun 
dil oyunlarını değiştirip dönüştürme kudretini göz ardı etmektir. 

Bir ifadenin anlamlı olması, o ifadenin yerleşik bir dil oyununda ayırt edilmiş bir 
konumunun olmasıdır.24 Metaforlar, tanımları gereği, yerleşik kullanımlar değildir.25 
O, mevcut dil oyunlarına mugayir bir kullanımdır. Bu durumda metaforun figüratif bir 
anlamı yoktur. Daha ziyade, bir şiirde, bir jestte ya da bir sanat eserinde olduğu gibi, 
dinleyici üzerinde bir etki bırakmaya yöneliktir. Bir doğruluk değeri ya da ayırt edilmiş 
bir anlam taşıyarak değil, anlamlı olmayacak şekilde kullanılarak anlam sınırlarını 
genişletir, dil oyunlarını dönüştürür. Yaşam biçimleri ile eşgüdümlü ve kesintisiz bir 
devinim halinde olan anlamlı dil, anlam dışı kullanım olarak metaforların dürtmelerine 
bağlı olarak yeni değer ve inanç dizilerinin imkânına gebedir.

Metaforların bu kadar şeyi başarabiliyor oluşu literal anlamlarının ötesinde bir 
içeriklerinin olmayışı ile ilgilidir. Metafor bir şey söylemez, o bir şeyi gösterir. Daha 
önce hiç bilinmeyen bir kuşun çıkardığı ses, bir bilgi için uyarıcı (inancın nedeni) 
olabilir; fakat onun bir bilgiyi naklettiğini (inancın sebebi olduğunu) söyleyemeyiz. 
Benzer şekilde metaforlar da yeni inançların sebepleri olmaktan ziyade nedenleridirler.26

Metafor, bir keşif değildir; dilde örtük bulunan bir bağıntıyı açığa çıkarmaz. 
Metafor, mantıksal uzamın ötesinden gelen bir ses, anlam dışına gönderilmiş bir 
selamdır. O, dili ve yaşamı dönüştürmeye yönelik çağrıdır. Çok uzaktan görünen bir 
ışık, bir vicdan çağrısı, karanlığın içinden gelen bir fısıltı gibidir. Metaforlar pek çok 
şeyi yapabilmemize olanak veren gereçlerdir. Onlar daha sofistike ve ilginç insanlar 
olmamıza, kendimizi gelenekten azat etmemize, değerleri değerlendirmemize, dini 

22 Bkz. Donald Davidson, Inquiries into Truth and Interpretation, s. 246.
23 Bkz. Donald Davidson, a.g.e., s. 263.
24 Bkz. Richard Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity, s. 18.
25 Bkz. Richard Rorty, Objectivity, Relativism, and Truth, Cambridge University Press, Cambridge, 

1991, s. 164.
26 Bkz. Richard Rorty, a.g.e., s. 169.
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inançlarımızı kuvvetlendirmemize ya da kaybetmemize öncülük ederler.27

Olağandışı, metaforik kullanım aktüel dil oyunlarında yerleşik bir konum edin-
diğinde, topluluğun normal söylemleri ile uzlaştığında bir ölü metafora dönüşür. 
Metaforun ölmesi, anlam-dışı ifadenin yeni bir literal bir anlam,  semantik bir değer 
kazanmasıdır. Açıkça kusurlu bir kullanım olan metafor, bir kullanım kuralı kazanır. 
Literal kullanıma dönüşmüş metafor, artık bir avangart öğe değildir; o yerleşik kültürün 
bir parçası olmuştur. Metafor, normal söylem alanımıza dâhil olmuştur. Yeni konuşma 
biçimleri ölü metaforlar üzerinde kendini gösterir.28 

Rorty dildeki bu dönüşümü Darwinci anlayışa benzer bir yaklaşımla açıklamayı 
dener.  Darwinci anlayış evrimin rastlantısal biçimde ve her yöne doğru seyreden kör 
mutasyonlar üzerinden gerçekleştiğini öne sürer. Bu mutasyonların ancak canlı için 
avantaj oluşturanları nüfusun geneline sirayet eder; çünkü türün ortama karşı açık 
şekilde avantajlı olan üyesinin hayatta kalma ve dolayısıyla üreyerek genetik yapısını 
aktarma olasılığı yüksek olur.  Rorty’e göre entelektüel müktesebatımızdaki dönüşüm 
de buna benzer biçimde seyreder. Eskilerinin bir kenara bırakılıp yerlerini yeni bir 
söz dağarlarının alması, yeni yaşam formlarının kendilerinden öncekilerin yerini 
almasına benzer. Metaforlar, aynı mutasyonlar gibi kültürel dönüşümlere öncülük 
ederler. Metafor kullanımları ile ayyuka çıkan yeni yaklaşım biçimleri o zaman için 
kullanışlı olmaları ölçüsünde yerleşik kullanımlar hâline gelir, ölü metafora dönüşür, 
entelektüel müktesebatımıza katılırlar. Dildeki bu hareket “daha yüksek bir amaca 
erişmek için değil, körlemesine”29 gerçekleşir.  Metaforların bir dil oyununda yerleşik 
bir konum edinmesi sürecinde belirleyici bir zorunluluk yoktur; tamamen olumsal 
biçimde seyreder. Metaforun yarattığı etki önceden kestirilebilir değildir. Metafor 
ifadesinin kendisindeki hiçbir şey etkisinin biçim ya da şiddetinin teminatını veremez.  
Çünkü metaforun yarattığı etki, bizzat kendisinde barındırdığı bir şeyin değil, evrenin 
bir başka yerinde olup bitmekte olan bir başka şeyin neticesidir.30 Metaforun etkisi için 
genel bir açıklama belirlemenin bir yolu yoktur. Metafor bir teori altında öngörülebilir 
ya da açıklanabilir değildir.31

Rorty, metaforu, bilginin ifadesi değil, dünya hakkında daha fazla şey bilmemi-
zin önünü açan, yeni teoriler sunan bir şey olarak görür. Dilin, sanatın, bilimlerin ve 
ahlaki duyumun tarihini metaforun tarihi olarak görmek ister. Davidson’un metafor 
anlayışı üzerinden dilin ve böylelikle bilimin, sanatın ve ahlak teorisinin olumsal 
doğasını belirlemeye çalışır.32 Olumsal dil, dünya ile aramızda tasarlayıcı fakültelere 
sahip bir aracı değil, dünya ile başa çıkmamızın, çevreye adapte olmamızın bir tür 

27 Bkz. Richard Rorty, Objectivity, Relativism, and Truth s. 163.
28 Bkz. Richard Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity, s. 16.
29 Richard Rorty, a.g.e.,, s. 19.
30 Bkz. Richard Rorty, Objectivity, Relativism, and Truth, s. 171.
31 Bkz. Richard Rorty, a.g.e., s. 170.
32 Bkz. Richard Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity, s. 10.
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gerecidir.33 Dil böyle anlaşıldığında, entelektüel müktesebatımız da teleolojik olmanın 
karşıtı olarak olumsal karakterde görülür. Böylece dilin gittikçe olguları daha düzgün 
temsil ettiği ya da daha fazla anlamı ifade ettiği yönündeki fikri bir kenara bırakmayı 
umar.34 Rorty, dildeki neredeyse tüm devinimi metafora bağlar. Sözcüklerin her yeni 
kullanımı, Rorty’de metafor sayılır.

Rorty önerilen tüm yeni söylem biçimlerinin, ortaya atılan tüm yeni teorilerin de 
semantik inceleme alanının dışında olduğunu, esasen metafor ifadesi olarak görülebi-
leceklerini düşünür. Bilimsel devrimler olguları yeni metaforik ele alma biçimleridir.35 
Bilimlerin teorik terimleri, yürürlükteki dilin metaforik kullanımıdır. Metaforun alame-
tifarikası olan olağandışı kullanım hali bunlar için de geçerlidir. Sözgelimi Darwin’in 
ya da Freud’un cümleleri ilk öne sürüldüklerinde henüz yerleşik bir dil oyununda ayırt 
edilmiş bir konuma sahip değillerdi. Bunlar mevcut dil oyunlarını, insanların alışıldık 
konuşma biçimlerini açıkça ihlal etmekteydiler. Hâkim paradigma açısından açıkça 
anlam dışıydılar. Bunlar ancak dinleyici üzerinde bir etki bırakma işlevi taşıyabilirlerdi; 
bir mesaj iletme işlevi değil.36 Bu yüzden metafor kritik önemdedir, çünkü felsefenin 
icra edilmesinin, hele ki Wittgenstein’ın geleneksel felsefe kavramına eleştirilerinden 
sonra geriye kalan makul yoludur. 

Anlam dışının çağrısı muhayyilelerimizde cirit atan hayaletler misali. Dünyanın 
verilmiş olandan fazlası olduğunu derinden hissettiğimiz her an, sözcüklerin boyun-
duruğu bir kez daha gösteriyor kendini. Dünyanın nasıl olduğunu tasvir edebiliyoruz; 
ama biri kalkıp da ‘dünya buradadır’ dediğinde kastettiği şey, bizi can evimizden 
vuruyor. Wittgensteincı bir benzetmeyle, şişedeki sinek bir dışarısı olduğunu derinden 
hissediyor, ancak dışarı doğru yaptığı her hamlede başını bir kez daha şişenin duvarına 
çarpıyor. Sözcükler, bazı anlamlara gelmiyor. Belki de bu yüzden genç Wittgenstein 
eserini açıkça söylenemeyen hakkında susulmasını haykırarak bitirmişti. Ne var ki 
bunun öncesinde, söylenemeyenin en azından gösterilebilir olduğunu belirtmeyi de 
ihmal etmemişti.

Geç Wittgenstein dili merkezsiz bir labirent gibi görmüştü. Kuraldır; labirentin 
merkezinden hareketle hep aynı yöne dönerek önünde sonunda çıkışa ulaşılır. Eğer bir 
merkez yoksa çıkış için bir formül de yoktur. Hem bir çıkışın olduğunu kim söyledi? 
En dipteki sert zemin, nihai temel dil oyunlarının bizzat kendisi değil miydi? Burada 
gaye labirentten çıkmak değil, labirente kuşbakışı bir açıdan bakıp bir kroki çıkar-
maktır. Hakim paradigmalar, yerleşik söz dağarları, yaklaşım biçimleri, teoriler, vs. 
hep labirentin dehlizlerinin zaman zaman açıldığı ferah galeriler gibidir. Hayaletlerin 
sesi koridorlarda yankılandığında sesin geldiği yere yönelir, zaman zaman da yön 

33 Bkz. Richard Rorty, Objectivity, Relativism, and Truth, s. 10.
34 Bkz. Richard Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity, s.16.
35 Bkz. Richard Rorty, a.g.e., s. 17.
36 Bkz. Richard Rorty, a.g.e., s. 18.
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değiştiririz. Labirent gezildikçe çoğalır; yöneldiğimiz yönde –çoğu zaman önceden 
kestirilemez biçimde– yeni koridorlar, yeni galeriler inşa ederiz. 

Bu süreç kesintisizce işler. Belki de bu kesintisizlik sayesinde Rorty, Wittgenste-
in’ın bir hastalık olarak gördüğü felsefenin hala mümkün ve gerekli olduğunda ısrar eder. 
Metafor kavramı da burada devreye girer. Bir anlam dışından bahsetmekte hala ısrarlı 
olacaksak, bunu metafor kavramından daha iyi hak eden bir merci bulunamayacaktır. 
Anlamlı ifadeler ile söylenemeyen, bazen anlam dışı ile gösterilebilir. Taşı(ma)dıkları 
anlamda değil, yaratmaya muktedir oldukları etkidedir metaforların gücü. Parmak bir 
şeyi gösterirken, parmağa da bakılmaz zaten.

Felsefenin sonu nasıl gelebilir? Rorty felsefenin sonunu getirmeyi değil, ona bakış 
açımızı değiştirmeyi önerir. Aşkınlık hırslarından arınmış bir felsefe, genel geçerlik 
iddia ve kaygısı olmaksızın da kültüre büyük katkılar yapmaya, tavsiyelerde bulunmaya, 
ufukları genişletmeye, yeni yollar örmeye, yolun bulunmadığı yabanlarda rehberlik 
etmeye devam edebilir. Bu şekilde anlaşılan felsefe daha az problemli olacağını düşünür 
ve esasen faaliyetini sürdürmesinin makul yolu da budur.
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İLERLEMECİ TARİH MODELLERİ EKSENİNDE 
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THE PROBLEM OF MEANING IN HISTORY IN THE CONTEXT OF 
PROGRESSIVE HISTORY MODELS

 
ÖZ
Bu çalışmanın amacı, tarih felsefesinin en önemli sorunlarından biri olan tarihte 
anlam sorununu, ilerlemeci tarih modelleri bağlamında ele almaktır. Bu amaç 
doğrultusunda, tarihte doğa planına uygun bir ilerlemeyi düşündüren Kant’ın, 
ilerlemeyi özgürleşme ile bir tutan Hegel’in, tarihsel süreci insanın mükemmel-
leşme aşamalarını sunan ve sürekli ilerlemeyi yansıtan bir tablo olarak kabul 
eden Condorcet’nin ve ilerlemeyi insanlığın zihinsel evrimi olarak gösteren 
Comte’un tarih modelleri sırasıyla incelenecektir. Bu yolla, tarihte anlam soru-
nunun ilerlemeci anlayışlarda hangi temeller üzerinde tartışılabildiği gösterilme-
ye çalışılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: ilerlemeci tarih modelleri, tarihte anlam, ilke, amaç.

ABSTRACT
The purpose of this study is to discuss the problem of meaning in history, which 
is one of the most important problems in philosophy of history, in the context of 
progressive history models. In line with this purpose, the history models of Kant 
who devises progress in history in accordance with the plan of nature, Hegel 
who considers that progress and freedom are identical, Condorcet who accepts 
historical process as a picture that presents perfection phases of human beings 
and that reflects continuous progress and Comte who expresses progress as the 
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intellectual evolution of human beings will be reviewed one by one. In this way, 
it was shown on which basis the problem of meaning in history can be discussed 
in the context of progressive concepts.
Keywords: the progressive history models, meaning in history, principle, goal.

...

1. Giriş

Tarih felsefesinin temel problemlerinden biri olarak beliren tarihte anlam sorunu, 
analitik (eleştirel) tarih felsefesi ve tarih metafiziği şeklinde iki dal üzerinden ele alı-
nabilmektedir. Analitik tarih felsefesi açısından anlam sorunu, tarihsel varlık alanına 
ilişkin bilgi ve yöntem sorunları ile bağlantılı şekilde düşünülmektedir. Tarihsel varlık 
alanının kendisini düşünme nesnesi hâline getiren, geçmiş anlamında tarihe yahut 
insanlık tarihine yönelik bütünsel yaklaşımın ürünü olan tarih metafiziği örneklerinde 
ise, anlam sorunu daha genel bir çerçeve içerisinde belirginleşmektedir. Bu genel çer-
çeve ise, tarihe yönelimde bir yandan çöküşe dayanan tarih anlayışları, diğer yandan 
ilerlemeci tarih anlayışları1 tarafından belirlenmektedir. Bu iki tarih anlayışı, tarihte 
anlam sorununun tartışılma biçimi açısından birbirine karşıt şekilde konumlandırıla-
bilmektedir. Bu ikisi arasında yer alan, tarihsel sürecin hem ilerleme hem de çöküş 
içerdiğini savunan modeller ise sarmal tarih modeli şeklinde nitelendirilebilmektedir. 
Sarmal tarih modelleri, tarihsel sürece ilerleme ve gerilemeyi bir arada yerleştiren 
modellerdir. Tarihsel süreci döngüsel bir bakış üzerinden ele alan çöküş modellerinde, 
süreci yönlendirmesi beklenen amaç, başlangıca geri dönmek şeklindedir. İlerlemeci 
modellerde ise, tarihin kötüden iyiye doğru gelişen bir seyri olduğu düşüncesi içkindir. 
Bu çalışmada bazı örnekler üzerinden ele alınacak olan ilerlemeci tarih anlayışında 
tarihte anlam sorunu, tarihsel sürecin yönünü tayin eden ilkeler ile, insanlık tarihindeki 
ilerlemenin odağı olabilecek genel amaçlar üzerinden tartışılabilmektedir. Bu bağlamda, 
birer tarih metafiziği örneği olarak beliren ilerlemeci tarih modellerinde, ilkelerden 
hareketle ve amaç doğrultusunda ele alınan tarihsel sürecin anlam yüklü olduğu kabul 
edilmektedir. Bu çalışma, ilerlemeci tarih tasarımının birer örneğini sunan dört model 
üzerinden, tarihte anlam sorununun nasıl bir belirlenimle açığa çıktığını göstermeyi 
amaçlamaktadır. 

1 Bu tip tarih anlayışları “çizgisel” olarak da nitelenebilmektedir. Çizgisel tarih anlayışı, tarihteki olay-
ların bir defalık olduğu, tekrarının mümkün olmadığı ve tarihsel sürecin bir amaca doğru geliştiği fik-
rine dayanmaktadır. Bu çalışmada ele alınan tarih tasarımları için her iki kavram da uygun düşmekle 
birlikte, “ilerlemeci” kavramı tercih edilmiştir. 
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2. İlerlemeci Tarih Modellerinin Arka Planı 

İlerlemeci tarih modelleri, geleceğe yerleştirilmiş bir amaç üzerinden geleceğin 
olumlanmasını ve tarihteki her bir adımın, bir öncekine göre daha ‘iyi’ye işaret ettiği 
fikrini içermektedir. Bury’ye göre ilerleme düşüncesi, uygarlığın arzulanan bir yöne 
doğru hareket etmiş olduğu, ettiği ve edeceği anlamına gelmektedir.2 Yani ilerlemeci 
tarih anlayışında insanlığın, başlangıç ile son arasındaki çizgi olarak tarihte, dünya 
yurttaşlığı, devletler federasyonu, özgürlük, pozitif toplum gibi amaçlara doğru git-
mekte olduğu düşünülmektedir. Bu tip genel amaçlar açısından, ilerleme fikrinin arka 
planı olarak, Hıristiyan tarih anlayışındaki ‘kurtuluş’ düşüncesi gösterilebilmektedir. 

Berdyaev’e göre dünya tarihi ve insanlık tarihi, bir sonu olması şartıyla anlam taşır. 
Şimdideki her şey, gelecek için bir araçtır.3 Hıristiyanlık’ta da gelecekte belirecek olan 
kurtuluş, insanlığın tümünü kapsayan bir amaç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu amaç, 
Tanrı tarafından belirlendiğinden kaçınılmaz bir şekilde gerçekleşecektir. Hıristiyan 
tarih anlayışında, tarihte insanın amacından çok, Tanrı’nın amacı söz konusudur. 
Collingwood’un belirttiği gibi, Hıristiyan tarih tasarımında, tarihçinin bakış açısından 
insan kendi talihinin bilge mimarıymış gibi davranır; ama eylemlerinde rol oynayan 
bilgelik onun değil, inayetiyle insanın arzularını değerli hedeflere yönlendiren Tanrı’nın 
bilgeliğidir.4 Buna göre kurtuluş, insanın yönlendiği en değerli hedeftir. Tarihsel süreç, 
ilk günah nedeniyle bu dünyaya düşmüş olan insanlığın, kurtuluşa doğru ilerlemesi 
şeklinde anlaşılmaktadır. Bu süreç, mükemmel bir sona doğru yönelen bir düzenli-
liği içermektedir.5 Bu nedenle Hıristiyan tarih anlayışı, ilerlemeci tarih modellerinin 
temeli olarak belirmektedir. Burada zamanın kötü bir başlangıçtan iyi bir sona doğru 
aktığı söylenebilmektedir. Böylece, antikçağdaki döngüsel zaman anlayışının yerini, 
başlangıcı ve sonu Tanrı tarafından belirlenmiş olan, yaratma ve öte dünya inanışları 
bağlamında şekillenen bir zaman anlayışı almış olmaktadır. Gilson’a göre Hıristiyan-
lık, doğa ve doğanın bir parçası olarak insanı doğaüstü bir sona doğru yönlendirerek, 
geçerli tarihsel bakış açısını ve hatta tarih anlayışını zorunlu olarak değiştirmiştir.6 
Bury’nin belirttiği gibi, bu anlayışa göre, tarih doğal bir gelişme seyri değil, ilahi 
müdahale ile düzenlenen bir olaylar dizisidir; zira insanlığın kendi yolunda gitmesine 
izin verilseydi, istenmeyen bir yöne doğru sürüklenirdi.7 Bu nedenle Hıristiyan tarih 
anlayışında tarihsel sürecin, Tanrı tarafından belirlenmiş ve insanların (inananların) 

2 J. B. Bury, The Idea of Progress: An Inquiry into its Origin and Growth, London, Macmillan and Co., 
1920, s. 2.

3 Nicolai Berdyaev, The Beginning and the End, Trans. by R. M. French, G.B., The University Press 
Glasgow, 1952, s. 229.

4 Collingwood, Tarih Tasarımı, Çev. Kurtuluş Dinçer, 3. bs., Ankara, Doğu-Batı Yayınları, 2007, s. 90.
5 Bkz. Gilson, The Spirit of Medieval Philosophy, Trans. by A. H. C. Downes, USA, Charles Scribner’s 

Sons, 1940, s. 389.
6 A.e., s. 383.
7 Bury, a.g.e., s. 21.
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iyiliğini sağlayacak olan bir sona doğru ilerlediği kabul edilmektedir.
İlerlemeci tarih anlayışlarının temeli olarak görülebilen Hıristiyan tarih anlayı-

şında tarihin anlamı da kurtuluş üzerinden kurulmaktadır. Löwith’e göre, bir kurtuluş 
tarihi olarak tarih sürecinin biçimsel şemasını belirleyen teolojik ilke, insanın Tanrı 
iradesine karşı işlediği günah ve Tanrı’nın cennetten kovulan insanı kurtarma isteğidir; 
ilk günah ve nihai kurtuluş olmadan, tarihsel aralık gereksiz ve anlaşılamaz olabilir.8 
Yani dünya tarihinin anlamı, ilk günahla gelen düşmüşlük ve kurtuluş arzusu ile umu-
dunun birlikteliği yoluyla oluşmaktadır. Aslında anlamın taşıyıcısı, öte dünya fikridir. 
Bu durumda dünya tarihi, insanlığın kurtuluşunun tarihi hâline gelmektedir. Hıristiyan 
tarih anlayışında, tarihe anlamın tanrısal inayet tarafından yüklenmesi9 nedeniyle de 
tarihte bir tanrısal plan olduğu söylenebilmektedir. Bu planın odak noktası kıyamet 
veya kurtuluş olduğundan, tarihteki olayların anlamı ve önemi de, kurtuluş üzerinden 
belirginleşmektedir. 

Hıristiyan tarih anlayışının bir tarih felsefesi olarak adlandırılmaya uygun olan 
görünüşünü Augustinus sunmaktadır. Onun Civitas Terrana/Civitas Dei10 ayrımı, tarih-
sel sürecin anlamı ve tarihteki nihai amaç için olduğu kadar, modern dönemde beliren 
ve ilerlemeci tarih anlayışları sunan tarih metafiziklerine etkileri açısından da önem 
taşımaktadır. Augustinus, insanlık tarihini, ilahi devlet ile dünya devleti arasındaki 
karşıtlık üzerinden temellendirmektedir; yani tarih, Tanrı Devleti ile Dünya Devleti 
arasındaki bir gerilimle ilerlemektedir. Tanrı Devleti inananlara, Dünya Devleti ise 
kişisel amaçlarının peşinden gidenlere işaret etmektedir. Bu yönüyle Augustinus’un 
Tanrı Devleti düşüncesinin, bu dünyadaki varoluşun sonluluğu ve öte dünyanın son-
suzluğu arasındaki karşıtlığı yansıttığı söylenebilmektedir. 

Augustinus, yeryüzü devletini, kendini sevmeye dayandırmaktadır. Tanrı Devleti’ni 
ise, kendini hor görmeye varan bir Tanrı sevgisi üzerinden açıklamaktadır. Yani birin-
cisine bağlı olanlar kendini, ikincisine bağlı olanlar ise Tanrı’yı yüceltir.11 Augustinus, 
bu iki devletin temsilcileri olarak Kabil ve Habil’i belirlemiş ve Habil üzerinden, ebedi 
ve ölümsüz olan Tanrı Devleti’ne doğru gerçekleşen bir yolculuktan söz etmiştir.12 Bu 
yolculuğun bir ilerlemeye işaret ettiği söylenebilmektedir ve burada, Tanrı’nın inayeti-
nin izinden gidenler için ebedilik söz konusudur; yani Tanrı Devleti’ni temsil edenler, 
kıyametten sonra Tanrı’nın göksel krallığında huzur ve mutluluğa ulaşacaklardır. Bu 
nedenle Augustinus’ta ilerlemenin dayanağı iman etmektir. 

Bury’ye göre, özellikle Augustinus’ta örneğini bulan Hıristiyan teoriye göre, ta-

8 Bkz. K. Löwith, Tarihte Anlam, Çev. Caner Turan, İstanbul, Say Yayınları, 2012, s. 282-283.
9 R. Bultmann, Tarih ve Eskatoloji: Sonsuzluğun Mevcudiyeti, Çev. Emir Kuşçu, Ankara, Elis Yayınları, 

2006, s. 61.
10 Yeryüzü (Dünya) devleti/Tanrı devleti.
11 St. Augustine, The City of God, Trans. by John Healey, V.2, T&T Clark Publishing, Edinburgh, 1909, 

s. 53.
12 A.e., s. 54-55.
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rihin tüm hareketi, insan ırkının küçük bir kısmının bir başka dünyadaki mutluluğunu 
güvence altına alma amacını içermekteydi.13 Augustinus bu amacı Tanrı Devleti’ne 
yönelenlere atfetmiştir. Buna göre, tarihin sona ermesiyle gerçekleşecek olan kurtu-
luş ve öte dünyadaki mutluluk, bu dünyada yeryüzü devletine uygun hareket edenler 
için değil, iman edenler için mümkün olacaktır. Bu nedenle Augustinus’un Tanrı 
Devleti’ni, hem öte dünya için bir hazırlık, hem de bu dünya için bir amaç şeklinde 
sunduğu söylenebilir. Bu yönüyle de Augustinus’un, tarih metafiziği örneklerinde bu 
dünya için sunulmuş olan genel amaçlara bir arka plan oluşturduğu iddia edilebilmek-
tedir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, Augustinus’un temsil ettiği Hıristiyan tarih 
tasarımında insanlık tarihinin amacı, tümüyle öte dünyaya yöneliktir. İnsanlığın öte 
dünyada gerçekleşecek olan genel amaca yönelerek eylemde bulunması, bu dünyadaki 
yaşayışta Tanrı Devleti’nin yolundan gitmek anlamına gelmektedir. Yani Dünya Devleti 
ile Tanrı Devleti ayrımı, insanlığı ikiye bölmekte, iki farklı kesimi işaret etmektedir. 
Ancak amaç tektir ve tüm insanlığa yöneliktir. Bu durumda Tanrı Devleti’nin, genel 
amaca ulaşmak için, bu dünyada gerçekleştirilmesi gereken bir alt amaç şeklinde 
nitelendirilebileceğini belirtmek gerekmektedir. Bu noktada, Hıristiyan tarih anlayışı 
ile tarih metafizikleri arasındaki en temel ayrım belirmektedir. Tarih metafiziklerinde, 
ilerlemenin odağı olarak sunulan insanlık tarihinin genel amacı öte dünyaya değil, bu 
dünyaya ilişkindir. Bu durum, aşağıda anlam sorunu çerçevesinde ele alınacak olan 
ilerlemeci tarih modellerinde açıkça görülecektir. 

3.Tarihte Anlam ve İlerlemenin Dayanakları 

Tarihte anlam sorununu tartışmak, insanın kendi var oluşunu anlamlandırma çabası 
ile örtüşmektedir. Zira söz konusu çabada insan, kendini tarihliliğinden bağımsız şe-
kilde düşünememektedir. İnsanlık tarihine bütünsel bir bakışı içeren tarih metafizikleri 
insanın bu çabasına karşılık vermektedir; çünkü tarihe bütünsel bir bakış, tarihi anlamlı 
bir yapı olarak kabul etmeyi gerektirmektedir. Bu anlamlı yapının dayanakları tarihteki 
ilkeler ve amaçlardır. “İnsanlığın geçmişi anlamında tarih”i düşünmenin nesnesi yapan 
tarih felsefelerinde veya metafiziklerinde, tarihte anlam sorununun tartışılabilmesi, 
Hıristiyan tarih anlayışının örneklendirdiği gibi, tarihin seyrini belirleyen bir ilkeden 
hareketle yapılabilmektedir. Hıristiyan tarih anlayışında bu ilke Tanrısal kayra olarak 
belirmektedir. Tanrı’nın tarihe müdahalesi, İsa’nın yeryüzüne gelmesi üzerinden söz 
konusu olmaktadır. Tarihin rotası da Tanrı tarafından belirlenmiş durumdadır. Tarih 
felsefesinin bir dalı olarak tarih metafiziğinde de, tarihsel sürecin yönünü belirleyen 
ve genellikle tanrısal özellikler yüklenen belli ilkeler açığa çıkmaktadır. Bu çalışma-
da ele alınacak olan tarih metafiziği örneklerini sunan düşünürlerden Kant’ta doğa, 

13 Bury, a.g.e., s. 21.
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Hegel’de tin, Condorcet ve Comte’da ise akıl ilke niteliği taşımaktadır. Aslında her 
biri ilerlemeci bir tarih tasarımı sunan bu isimlerde, aklın ortak bir ilke şeklinde 
belirdiği de söylenebilmektedir. Zira Kant’ın tarih metinlerinde doğa ve doğa planı 
kavramları tarihsel sürecin açıklanmasında önde olsa da, insan, aklı aracılığıyla tarihi 
yönlendirme gücüne sahiptir. Hegel’de de tarihsel süreç rasyoneldir ve bu sürecin akıl 
tarafından yönlendirildiği belirtilmektedir. Tin ve akıl birbirinden ayrı düşünülemeyen 
kavramlardır. Bu çalışmada, üç ayrı kavramın ilke olarak nitelendirilmesinin sebebi, 
ele alınacak olan düşünürlerin adlandırmaları ve metinlerinde sunulan malzemedir.

Adı anılan düşünürlerin ilerlemeci tarih modellerinde ilkenin belirlediği ve mutlaka 
ulaşılacağı (hatta Hegel örneğinde ulaşıldığı) düşünülen genel amaçlar söz konusudur. 
Tarihsel sürecin anlamı, ilkenin belirlediği ve sürecin yöneldiği bir amaç üzerinden 
açığa çıkmaktadır. Kant’ta doğa tarafından insanın önüne konulmuş olan en zor görev14 
şeklinde nitelendirilen genel amaç, tam adaletli dünya yurttaşlığına ulaşılmasıdır. He-
gel’de tinin kendilik bilincine ulaşması veya özgürleşme insanlık tarihinin amacıdır. 
Condorcet’de aklın gelişimi ile sağlanacak olan bilimsel ilerlemenin doruğunun yaşa-
nacağı Onuncu Çağ; Comte’ta ise pozitif bilim aracılığıyla ulaşılabilecek olan pozitif 
toplum birer amaç olarak ortaya konulmaktadır. Bu örnekler üzerinden, ilerlemeci tarih 
modellerinde, tarihsel sürecin başlangıç/ilke ile son15/amaç arasındaki olayları sunan 
bir sahne olduğu söylenebilmektedir. Bu sahnede insanlığın her bir adımı onu genel 
amaca yaklaştırmaktadır ve çatışmalar ile mücadeleler süreci beslemektedir. İnsanlık 
tarihinin bütünsel bir anlamı olduğu fikri bu modellerde içkindir ve belirlenmiş olan 
ilkeler ile amaçlar anlamın dayanağıdır. Aşağıda sunulacak olan örnekler bu görüşü 
destekleyen veriler içermektedir. 

4. İlerlemeci Tarih Modeline Örnekler

Tarihte anlam sorununun ilerlemeci modellerde hangi unsurlar üzerinden ele 
alınabileceği ve anlam sorununun dayanağı olduğu iddia edilen ilkeler ile amaçların 
özellikleri, aşağıda sırasıyla Kant, Hegel, Condorcet ve Comte’un tarih modelleri 
üzerinden gösterilmeye çalışılacaktır. 

14 Kant, Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi, Çev. Uluğ Nutku, Yazko Felsefe 
Yazıları, 4. cilt, İstanbul, Ağaoğlu Yayınevi, 1982, s. 122.

15 Her ne kadar Hıristiyan tarih anlayışında insanlık tarihinin genel amacı tarihi sona erdirse de, tarih 
metafiziği örneklerinin her birinde amacın bir sona işaret ettiği söylenememektedir. Sözgelimi He-
gel’de amacın gerçekleşmesinin tarihin sonu fikrini doğurduğu söylenebilmekte iken [Bkz. F. Fukuya-
ma, Tarihin Sonu ve Son İnsan, Çev. Zülfü Dicleli, 5. bs., İstanbul, Profil Yayınları, 2015, s. 99-100]; 
Kant, dünya yurttaşlığı amacına ulaşılmasıyla birlikte doğanın insan türü üzerindeki diğer niyetlerini 
gerçekleştireceğini, yani insanın önüne yeni bir amaç koyabileceğini dile getirmektedir. [Bkz. Kant, 
Dünya Yurttaşlığı, s. 122.]
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4.1. Doğa Planına Uygun Bir Hareket Olarak İlerleme: Kant

Tarihte anlam sorununun tartışılması için malzeme veren ilerlemeci tarih mo-
dellerinden biri Kant’a aittir. O, tarihte tüm insanların önünde bir görev şeklinde 
belirmiş olan genel bir amacın olduğunu düşünmekte ve bu amacı belirleyen ilke 
olarak “doğa”yı öne sürmektedir. Zira Kant’a göre, tarihin alanında görülen akılsız-
lık, haylazlık ve muzırlık nedeniyle, insanların eylemlerinin onların kendi akıllarına 
uygun gelen amaçlarına yöneldiği varsayılamaz ve bu nedenle tarihe yönelen filozof 
da insan olaylarının anlamsız gidişi ardında, doğada bir amaç bulmaya girişmelidir.16 

Kant’ın insanlık tarihinin ilkesi olarak doğayı belirlemesinin nedeni, Hıristiyan 
tarih anlayışının miraslarından biri olarak görülebilecek olan, insanın kötüye olan eğilimi 
düşüncesidir. Bu nedenle her ne kadar insan, iradesi aracılığıyla tarihi yönlendirebile-
cek güce sahip olsa da, bu gücü ona verecek bir ilkenin yahut dış gücün belirlenmesi 
gerekmiştir. Kant’a göre, insanı tarihin öznesi kılabilecek olan akıl ve insanın doğal 
yetenekleri, doğa tarafından bağışlanmıştır.17 İnsanlık tarihinin amacı olarak insanlı-
ğın önüne konulan görev de doğa tarafından belirlenmiştir. Kant, bu görevi, “dışsal 
yasalar altındaki özgürlüğün, karşı konmaz bir güçle olabildiğince birleştirildiği bir 
toplum düzeni kurulması, tam adaletli bir yurttaşlar anayasasının yapılması” olarak 
sunmaktadır.18 Bu göreve ulaşabilmek için insanın aklını rehber alması gerekmektedir. 
İnsanlık tarihindeki ilerleme ancak bu şekilde gerçekleşebilecektir. Aynı zamanda iler-
leme, insanın rasyonel olarak gelişimi üzerinden kurgulanmaktadır. Zira doğa, insana 
aklı bağışladıktan sonra, insanın, hayvansal varlığının mekanik düzeni ötesindeki her 
şeyi kendisinin yapmasını, kendi aklıyla yarattığından başka bir mutluluktan ve yet-
kinlikten pay almamasını istemiştir.19 Fakat böyle bir görevin gerçekleşmesi zordur; 
zira insanın yapılmış olduğu eğri odundan dümdüz çıkacak hiçbir şey yontulamaz. Bu 
nedenle Kant’a göre doğa, insandan bu ideye yaklaşmasını istemektedir.20 

Doğanın, insanlar için bir amaç belirleyen, insanların yeteneklerinin gelişmesini 
isteyen ve onlara bu yeteneklerin gelişimi için aklı bahşeden bir unsur olarak sunulması, 
doğanın bir bilinç içerdiği izlenimini vermektedir. Bu bilinci öne çıkaran noktalardan 
biri, Kant’ın, insanlık tarihindeki genel amaca ulaşılması için doğanın bazı araçları 
kullanmış olduğuna dair ifadeleridir. Bu araçlar, Kant’ın tarih anlayışını açığa çıkaran 
iki metin olan Dünya Yurttaşlığı ve Sürekli Barış’ta ortaya konan antagonizm ve savaş-
tır. Söz konusu araçlar aynı zamanda tarihsel sürecin anlamını da belirlemektedirler.

Antagonizm yani “toplumdışı toplumsallık”, insanları tembellik eğilimini aşmak 

16 Kant, a.g.e., s. 118.
17 E. Förster, “The Hidden Plan of Nature”, Kant’s Idea for a Universal History with a Cosmopolitan 

Aim, Ed. by A. Oksenberg Rorty and J. Schmidt, UK, Cambridge University Press, 2009, s. 187.
18 Kant, a.g.e., s. 121-122.
19 A.e., s. 119.
20 A.e., s. 122-123.
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ve çeşitli beceriler ile toplumsal sağduyuyu geliştirip kültürün hamlığından kurtulmak 
için gerekli adımları atmaya zorlayan21 ve bu nedenle insanların yeteneklerinin gelişimi 
için doğa tarafından kullanılan araçtır. Yani doğa, insanı çeşitli yetilerle donatırken, 
aynı zamanda onun zekâsını kullanarak çalışmasını istemiştir. Bunun için de bir araç 
olarak antagonizmi, yani insanın toplumdışı toplumsallığını kullanmıştır ve bu anta-
gonizm, doğanın insan türü için belirlediği genel amaç olan yasaya uygun bir düzenin 
belirlenmesinin de sebebi olacaktır.22 Ancak Kant’ın tarih düşüncesi açısından yasaya 
uygun düzen olarak beliren evrensel adalet yaptırımını uygulayacak bir yurttaşlar 
toplumu yani dünya yurttaşlığı tek amaç olarak belirlenmemekte, aynı zamanda sü-
rekli barış düşüncesi ile desteklenmektedir. Kant’ın evrensel tarih tasarımı açısından 
bu iki amaç bir arada düşünülebilmektedir. O, Dünya Yurttaşlığı metninde doğanın 
bir araç olarak antagonizmi kullandığını söylediği gibi, Sürekli Barış metninde de 
savaşın doğa tarafından bir araç şeklinde kullanıldığını belirtmektedir. 23 Buna göre 
doğa, insanların dünyanın her yerinde yaşayabilecekleri biçimde bir düzen kurmuş, 
amacını gerçekleştirmek için savaşı bir araç olarak kullanmış, insanları savaşlar yo-
luyla birbirinden uzaklaştırmış ve her ulusun karşısına onu baskılayan bir başka ulus 
koymuş, hatta barışçıl ve uyumlu bir toplum hedefi için milyonların savaşlarda feda 
edilmesine müsaade etmiştir.24 Yani doğa, kalıcı bir barışın sağlanabilmesi için onun 
karşıtı olarak savaşı kullanmıştır. Bütün bunlar, doğanın, tarihsel varlık alanında bir 
ilke şeklinde belirerek insanı tarihin genel amacı doğrultusunda yönlendirdiğini söy-
lemeye olanak tanımaktadır.

Kant’ın doğayı böyle bir ilke şeklinde sunmuş olmasının nedeni, tarihsel varlık 
alanının bir anlamsızlıklar yığını şeklinde görülmesinin önüne geçebilmektir. O, insan 
eylemlerinde görülen rastgelelik nedeniyle, tarihsel varlık alanında doğanın planının 
aranması gerektiğini düşünmüştür. İnsanların doğanın kendileri için koymuş olduğu, 
bilmedikleri hedefe doğru ilerlediklerini dile getiren Kant’a göre,25 insanlık tarihindeki 
ereklilik de doğanın planı olarak işlemektedir. Bu durumda onun tarih anlayışında 
ilerlemenin de doğa planına uygun şekilde gerçekleştiği söylenebilmektedir. Zira 
ilerlemenin olanağını veren genel amaç, doğa tarafından belirlenmiştir. Mohan’ın be-
lirttiği gibi Kant’ın tarih anlayışında, insanlık tarihi, doğanın, içinde insanın potansiyel 
yeteneklerinin tam manasıyla ortaya çıkacağı ideal düzenin gelişimi yönündeki planının 
tasviridir.26 İnsanın tarih sahnesinde doğa planına uygun şekilde hareket ederek, kendi 

21 Förster, a.g.e., s. 187-188.
22 Kant, a.g.e., s. 120.
23 Kant, Sürekli Barış Üstüne Felsefi Bir Deneme, Çev. Nejat Bozkurt, Seçilmiş Yazılar içinde, Remzi 

Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1984, s. 244.
24 Louis Dupré, “Kant’s Theory of History and Progress”, The Review of Metaphysics, Vol. 51, No.4, 

USA, Philosophy Education Society Inc., 1998, s. 813-828, s. 817.
25 Kant, Dünya Yurttaşlığı, s. 117.
26 R. P. Mohan, Philosophy of History: An Introduction, USA, The Bruce Publishing Company, 1970, s. 

68.
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türünü ilgilendiren hedefe ulaşabilmesi, kendine yükleyeceği yükümlülüğe bağlıdır. 
Zira doğanın tarih alanındaki gizli planı da bir anlamda insanın kendisine yükümlülük 
verebilmesine, kendini yetkinleştirmesine yöneliktir. Kant, bunu, Dünya Yurttaşlığı 
metninde şöyle dile getirmektedir:

İnsan türünün bütün tarihi, doğanın gizli bir planının gerçekleşmesi olarak görülebilir. Bu 
plan içte –ve aynı amaçla dışta da– yetkin bir anayasayla insanlığın bütün doğal yetenek-
lerinin gelişmesini sağlamaktır.27

Bu ifadede dile getirilmiş olan “insanlığın doğal yeteneklerinin gelişmesi”, sürekli 
barış hedefiyle birleşen dünya yurttaşlığı için gerekliliktir. İnsan ancak böyle bir ge-
lişmeden sonra kendine yükümlülük verebilir ve amaç koyabilir. “Doğal yeteneklerin 
gelişmesi” ifadesi bu nedenle rasyonel bir gelişime işaret etmektedir. Öte yandan, insan 
eylemlerinin alanında doğa planının öne çıkarılması da Kant’ın modeli açısından bir 
gereklilik gibi görünmektedir; zira doğa planı, insanlık tarihindeki düzenli gidişin 
güvencesini vermektedir. Kant’ın ilerlemeye dayanan tarih anlayışı açısından bu 
düzenlilik oldukça önemlidir. Tarihin düzenliliğini veren bir doğa planı varsaymak, 
geleceğe güvenli bir bakış sağlamaktadır.28 Lloyd’a göre, Kant için insanlığın iler-
lemesi, zamanın içinde yayılan bir kayradır ve aynı zamanda tarihin içinde yayılan 
insan aklıdır. Ancak bu, Augustinus’un Tanrı Devleti’nde sunduğu türden tarihin içine 
giren bir ilahi kayradan (inayetten) farklıdır. Bu, insanlık tarihinde dünyaya yayılan 
bir kayradır ve gelecekte başarılacak evrensel bir amaca işaret eder.29 Kant’ın tarih 
felsefesi açısından böyle bir kayra, tarihin yönlendirici gücü olan doğa olarak düşü-
nülmeli, ancak aklın tarihsel süreçteki gelişimi de, tarihte anlam açısından göz ardı 
edilmemelidir. İnsanlık tarihinde bir ilerlemeden söz edilecekse, bu ilerleme insanın 
kendi aklıyla elde edebileceği bir şey olsa da, bir amaç şeklinde doğa tarafından be-
lirlenmiştir. İnsan, gelecek için konulmuş olan hedefin gerçekleşmesini, akla dayanan 
tasarımları ile hızlandırabilecek güce sahiptir.30 Burada ilke olarak doğanın, insanın 
bu güce sahip olduğunun bilincine ulaşmasını sağladığı söylenebilmektedir. Kant, 
dünya yurttaşlarının akla dayanarak eylemde bulunduklarını düşündüğünden, insanın 
yeteneklerini geliştirerek tarihsel alanı rasyonellik üzerinden anlamlı kılması, Kant’ın 
tarih tasarımında bir alt amaç şeklinde nitelendirilebilmektedir. Bu fikrin dayanağı 
olarak, Kant’ın tarihin amacını, insanlığın mümkün olan en yüksek ahlâki yetkinliği-
ne bağlaması31 gösterilebilir. İnsanları karşı konulamaz bir şekilde ahlâki ilerlemeye 
uygun koşullara doğru sürükleyen unsur da yine doğadır.32 

27 Kant, Dünya Yurttaşlığı, s. 126.
28 A.e., s. 129.
29 Bkz.: G.Lloyd, “Providence as Progress: Kant’s Variations on a Tale of Origins”, Kant’s Idea for a 

Universal History with a Cosmopolitan Aim: A Critical Guide, Ed. by A. Oksenberg Rorty & J. Sch-
midt, UK, Cambridge University Press, 2009, s. 202.

30 Kant, Dünya Yurttaşlığı, s. 126.
31 Dupré, a.g.e., s. 818.
32 A.e., s. 824.
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Doğanın yönlendiriciliği üzerinden tarih içerisinde insanlığın gidişine bakıldığında 
kötüden iyiye doğru bir gidişten veya ilerlemeden söz edilmesi gerekmektedir. Doğa gibi 
bir güç tarafından belirlendiği için bu ilerlemenin zorunlulukla gerçekleşeceği düşün-
cesi de Kant’ın tarih tasarımında içkindir. Doğa, kötüden iyiye doğru ilerleyen tarihsel 
süreçte her bireyin elinden geldiğince bu iyiye gidişe destek vermesini istemektedir. 
Böylece Kant’ta tarihsel sürecin, doğanın insanlığı nihai amacına hazırlamak için yap-
tıklarının hikâyesi olarak görüldüğü belirtilmelidir. Bu amaç, ahlâki özerkliğin farkına 
varmaktır ve doğa, insanlığı toplu şekilde alarak, insanı kendi kapasitesinin, özgürlüğe 
yatkınlığının ve en nihayetinde ahlâki özgürlüğün farkına varmaya hazır olacağı bir 
duruma doğru yöneltir.33 İnsanın ahlâki özgürlüğünün dayanağı olarak akıl ve irade, 
insan eylemlerinin temelindeki unsurlar olarak tarihi yönlendirse de, insanın kendi öz-
gürlüğünün farkına vararak eylemde bulunabilmesinin olanağını veren de doğadır. İnsan, 
doğanın kendisine vermiş olduğu aklı ve akla dayanan istenç özgürlüğünü kullanarak, 
hayvansal varlığının ötesindeki her şeyi kendisi yapmalıdır.34 Doğa, bunun imkanını 
insana tanımıştır. Lyotard’ın belirttiği gibi, Kant’ın tarih düşüncesi açısından doğanın 
hem insana aklın gelişiminin tohumlarını verip hem de bunu gerçekleştirecek imkân-
ları ondan esirgediğini düşünmek bir absürtlüktür.35 Bu nedenle doğanın, insana aklın 
kullanımına yönelik yetenekleri sunduğu ve insanı özgürlüğe yönelttiği belirtilmelidir. 

Kant, tarihin anlamlı bir süreç olmasını sağlayacak şekilde, ilerlemeyi de insan-
lığa bir amaç olarak sunmuş olmaktadır. O, insanoğlunu, kendi doğal amacı olarak, 
kültüre doğru, sürekli daha iyisi için ilerleyen bir şekilde tasvir eder ve her ne kadar 
bu değiştirilemez ilerleme kesintiye uğrayabilirse de, asla tümüyle durdurulamaz.36 
İlerlemenin kesintiye uğraması, bir ilke olarak konumlanmış olan doğadan kaynakla-
namayacağından, ancak insanın bazı eğilimleri nedeniyle gerçekleşebilir. İlerlemenin 
sürekliliği için her bireyin, bu aşamalı ilerlemeye katkı sağlaması beklenmektedir.37 
Burada insanın, özgürleşmesi yönünde işleyen doğa planını destekleyecek şekilde 
eylemde bulunması kastedilmektedir. Bu destek ancak rasyonel/ahlâki eylem ile veri-
lebilir. Zira Collingwood’un belirttiği gibi, Kant’ta tarih, ussallığa doğru bir ilerleme, 
ama aynı zamanda ussallıkta bir ilerlemedir.38 

Kant, İnsanlık Tarihinin Tahmini Başlangıcı’nda, tarihsel sürecin adım adım nasıl 
ilerlediği üzerinde durmaktadır. Bu metne göre, ilkin yalnız duyuları ve içgüdüleri 

33 Kant, Anthropology from a Pragmatic Point of View, Trans. by Mary J. Gregor, Netherlands, Martinus 
Nijhoff Publishers, 1974, XXII.

34 Kant, Dünya Yurttaşlığı, s. 119.
35 Bkz. Jean François Lyotard, Coşku: Tarihin Kantçı Kritiği, Çev. Emine Sarıkartal, İstanbul, İthaki 

Yayınları, 2014, s. 62. 
36 Mohan, a.g.e., s. 69.
37 Kant, “İnsanlık Tarihinin Tahmini Başlangıcı”, Çev. Güçlü Ateşoğlu, Metin Bal, Tarih Felsefesi Seçme 

Metinler, Haz. Doğan Özlem & Güçlü Ateşoğlu, 2. bs., Ankara, Doğu Batı Yayınları, 2012, s. 80-100, 
s. 100.

38 Collingwood, Tarih Tasarımı, s. 151.
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ile hareket eden insanda, zamanla akıl içgüdülerin önüne geçmiş ve insanın özgür-
leşmesinin adımları atılmaya başlamıştır.39 Aklın gelişimiyle birlikte, insanın ahlâki 
bir varlık olarak kendini geliştirmesinin ilk adımı şeklinde utanma duygusu belirmiş, 
zamanla gelecek beklentisi oluşmuş ve insan, hayvansal doğasından uzaklaşmaya 
başlamıştır.40 Kant, gelecek kaygısını, insanı hayvandan ayıran en temel unsurlardan 
biri olarak görmektedir; zira bu kaygı, ilerlemenin odağı olan tarihin amacı için çok 
önemlidir. Ona göre, insanı hayvan topluluğunun üstüne yükselten aklın bir başka 
adımı ise, insanın doğanın ereği olarak kendini kavramasıdır. Böylece insan, kendinde 
bir amaç olmayı elde etmiştir.41 Bu adımlarla ve aklın gelişimiyle gerçekleşen ilerle-
me, insanın tarihsel süreçte hayvansal varoluşundan insanlık durumuna doğru adım 
adım geçişini içermektedir. Bu metinde tarihteki ilerlemenin aklın gelişimi üzerinden 
sunulduğu görülmektedir. Bu da, Kant’ta tarihin ilkesinin doğanın yanı sıra akıl ol-
duğunu söylemeye olanak tanımaktadır. Tarihsel varlık alanında doğa başlatıcı iken, 
akıl gerçekleştiricidir. Kant’a göre insan, kendi amaçlarına uygun gelecek yeteneklerle 
donatılmış bir varlıktır. Bu yetenekler insanı ayrıcalıklı kılmaktadır ve bu ayrıcalık 
açısından akıl ön plana çıkmaktadır; zira aklın tasarılarının ufku sınırsızdır.42 Kant’ın 
belirlediği dünya yurttaşlığı ve sürekli barış da bu tip tasarılardır ve insanın kendi 
kendine koyabileceği türden amaçlardır. Yovel’ın aktardığı gibi Kant’ta akıl, tarihsel 
bir hedefe doğru gelişme gösteren bir şey olarak sunulmaktadır. Kant’ın tarih mode-
linde akıl, ilerleyen bir hareket içinde tasvir edilmiş ve kendini açık kılmış olur; aklın 
aktüel dünyayı kendi kuralları ve pratik amaçlarına göre yeniden şekillendirmesi ve 
böylece en yüksek iyiye yükselmesi beklenir.43 Tarihsel varlık alanında insan için en 
yüksek iyiyi yansıtan düzen, sürekli bir barış ile bütünleşen ve akla dayanan dünya 
yurttaşlığı düzenidir. Bu açıdan, insanlık tarihinin anlamını taşıyan ve tüm insanlığa 
yönelik genel amaçlar olarak tam adaletli dünya yurttaşlığı ve sürekli barış, insanın 
tarihteki ilerleyişini sağladığı gibi, kendi yeteneklerinin farkına varması, yani kendini 
anlamlandırması için de ufuk açmaktadırlar. Doğa, insanı akılla donatarak bu ufkun 
olanağını sunmuştur. Bu olanak ile insanın kendini anlamlandırması, tarihsel sürecin 
tümüyle anlamlı kılınmasını da sağlamaktadır.

Bir amaç olarak sunulan tam adaletli dünya yurttaşlığı ve sürekli barış, insanın 
bir arada yaşamaya duyduğu ihtiyaç temelinde geliştirilmiştir. Kant’a göre insanda 
toplumlaşma eğilimi vardır, çünkü toplumsal durumda kendisinin insan olduğunu, 
yani doğal yeteneklerini geliştirebileceğini daha çok hisseder. Ancak Kant, insan-
da aynı zamanda birey olarak yaşama arzusu olduğunu da belirtmektedir. Böylece 
onun ilerlemeye dayanan tarih anlayışında ilerlemeyi besleyen ve yukarıda doğanın 

39 Bkz. Kant, a.g.e., s. 84.
40 A.e., s. 86.
41 A.e., s. 87.
42 Kant, Dünya Yurttaşlığı, s. 118.
43 Y.Yovel, Kant and the Philosophy of History, Princeton, Princeton University Press, 1980, s. 11.
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bir aracı olarak gösterilmiş olan çatışma veya antagonizm, tarihin amacı ve anlamı 
açısından devreye girmiş olmaktadır. Kant bunu, barbarlıktan, insanın asıl toplumsal 
değerini oluşturan kültüre ilk gerçek adımların atılmasını sağlayan bir unsur olarak 
göstermektedir.44 Yani bu unsur, tarihteki anlam ve ilerlemenin temelinde yer almak-
ta, çatışma ilerlemeyi beslemektedir. Aynı zamanda bu, insanın kendini toplumsallık 
üzerinden anlamlandırabileceği düşüncesini yansıtmaktadır. İnsan her ne kadar top-
lumdışı eğilimler sergilese de, toplum hâlinde yaşamak durumundadır. İnsanlık için 
genel bir amaçtan söz edilebilmesine de olanak tanıyan toplumlaşma, ilerlemeci tarih 
modellerinde bir ortak unsur şeklinde açığa çıkmaktadır. Bu ortaklığa dahil olan tarih 
modellerinden biri Hegel’e aittir.

4.2. Özgürleşme Olarak İlerleme: Hegel

Hegel de Kant gibi tarihi ilerleyen bir süreç olarak düşünmekte ve tarihin ilke-
si olarak “tin”i45 ortaya koymaktadır. Hegel, evrensel tarih tasarımını tinin kendini 
gerçekleştirmesi fikri üzerine oturtmuştur. Ona göre, “felsefi dünya-tarihinin konusu 
tindir, öncesiz-sonrasız olarak kendinde olduğu için her yerde bulunan, kendisi için 
geçmişin söz konusu olmadığı, değişmeyerek daima güçlü kuvvetli kalan sonsuz 
somut şeydir.”46 Bunun yanısıra Hegel, tinin, “kendi merkezini kendi içinde taşıyan” 
olarak tanımlanabileceğini, tinin kendi dışında bir birliği olmadığını, “kendi içinde 
ve kendisiyle” olduğunu dile getirmektedir.47 Hegel’in tine ilişkin bu nitelendirmeleri, 
felsefede ilke denildiğinde akla gelen özellikleri yansıtmaktadır. Hegel’in tarih felsefesi 
tanımı olarak beliren tarihin düşünme tarafından ele alınması48 da, böylece ilke olarak 
tinin ele alınması anlamına gelmektedir. Düşünmenin insana özgü olması nedeniyle de 
tin, insandan ayrı olarak düşünülen bir ilke değildir. Hegel, insanın düşünen yönüyle 
meydana getirdiği tin dünyasını şöyle açıklamaktadır:

Doğanın yaratılmasından sonra insan ortaya çıkar ve doğal dünyaya karşıtlık oluşturur: 
varlığıyla ikinci dünyayı kurar. Genel bilincimize göre iki dünyalıyız: doğa dünyası ve 
tinsel dünya. Tin dünyası insanın meydana getirdiği dünyadır.49

44 Kant, a.g.e., s. 120.
45 Hegel, tini, onun doğasının karşıtı olarak sunduğu madde ile karşılaştırarak açıklamaktadır. Ona göre 

tinin doğası, tam karşıtı olan maddeye bakmakla anlaşılabilir. Maddenin özünün yerçekimi olması 
gibi, tinin özü de özgürlüktür. Tinin kendine yetmesi, tam olarak özgür olduğunu göstermektedir. Zira 
onun var oluşu kendine dayanmaktadır, maddenin var oluşu gibi başka bir şeye bağımlı değildir. Tinin 
kendine yeten bir varoluşunun olması, özbilinçten, kendilik bilincinden başka bir şey değildir. Bkz. 
Hegel, Philosophy of History, Trans. by J. Sibree, Kanada, Batoche Books, 2001, s. 31.

46 Bkz. Hegel, Tarihte Akıl, 2. bs., Çev. Önay Sözer, İstanbul, Kabalcı Yayınları, 2003, s. 38-39.
47 Hegel, Philosophy of History, s. 31.
48 Hegel, Tarihte Akıl, s. 31.
49 A.e., s. 55.
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Böylelikle Hegel’de insanlık tarihinin tine dayalı olarak açıklandığı, tarihin ala-
nının tinin alanı olduğu söylenmelidir. Hegel’in ifadesiyle, aynı, tohumun ağacın tüm 
doğasını, meyvelerinin tadını ve biçimini kendinde taşıması gibi, tinin ilk işaretleri de 
fiilen bu tarihin bütününü içerir.50 Tarih, tinin kendini açımladığı, nesnelleştiği süreçtir. 
Gardiner’in belirttiği gibi, Hegel’de tarih rasyonel bir süreçtir ve bu süreçte ilke olarak 
beliren kavram tindir; yani evrensel tarih, tin dünyasına aittir.51 Bu nedenle Hegel’in 
tarih felsefesinde tarihin anlamı ve ilerlemenin odağı, ilke olarak tin ve amaç olarak 
özgürlük üzerinden belirlenmiştir. 

Hegel açısından, tinin kendini gerçekleştirme alanı olan tarihsel süreç, özgürlük 
bilincine doğru ilerlemeyi göstermektedir. Ona göre dünya-tarihi, tinin zamandaki 
yayılımıdır, tıpkı ide’nin uzamda doğa olarak yayılması gibi.52 Nutku’nun belirttiği 
gibi, Hegel için tarih, yönlendirici bir idenin, özgürlüğün, aşamalardan geçerek kendini 
daha açık kılması, kendi hakkında (insanlığın kendi tarihi hakkında diye anlaşılabilir) 
daha çok bilinçlenmesi sürecidir.53 Bu bilinçlenme tarihteki ilerlemeyi yansıtmaktadır. 
İlerleme, tarihsel sürecin diyalektik olarak gelişmesi üzerinden yürümektedir. Hegel’in 
ünlü köle-efendi diyalektiğine göre kölenin efendisini aşması gibi, tarihsel varlık ala-
nında da, bu alanın bir oyuncusu gibi beliren her bir halkın tini, bir öncekini aşmakta, 
onun üzerine gelişmekte ve ilerleme bu şekilde gerçekleşmektedir. Bir önceki halk 
tininin küllerinden yeni bir halk tini doğmaktadır. Yani tinin tarihteki aşamalı gelişimi 
“kendinde olma, karşıtlık ve sonunda yine kendine dönme” şeklinde düşünülmelidir. 
Bu da Hegel’de tez-anti tez-sentez üçlemesinin yansıması olarak görülebilir. Bu durum, 
Hegel’in ifadesiyle, tinin tarihte kendini tüketilmez sayıda yanlarla ortaya koyduğunu 
göstermektedir. Tin, erişebileceği en yüksek noktaya, kendini bilmeye ulaştığı anda 
bir başka aşamaya geçmektedir.54 Tinin kendi oluşumu ona malzeme olmakta, bu 
malzeme üzerindeki çalışması da onu yeni tinsel oluşumlara yükseltmektedir.55 Her 
yeni oluşum da, bir adım daha iyiye doğru ilerlemeyi yansıtmaktadır. Böylece insanlık 
tarihi, özgürlük bilincine doğru aşamalı bir gelişim gösteren anlamlı bir süreç olarak 
ortaya konulmaktadır.

Hegel, tarih boyunca var olmuş çeşitli devlet ve uygarlıklarda “iyi” olanı, bun-
ların batma nedenlerini ve batan uygarlıkların geriye bıraktığı, daha yüksek gelişme 
aşamalarının yolunu açan aydınlanma tohumlarını açıklamaya çalışır.56 Söz konusu 
aydınlanma tohumları, bir amaç olarak tasarlanmış olan özgürleşmeye bağlıdır. He-

50 Hegel, Philosophy of History, s. 31.
51 Bkz. Gardiner, Theories of History, USA, The Free Press, 1962, s. 60-61.
52 Hegel, Tarihte Akıl, s. 154.
53 Uluğ Nutku, “Doğada Evrim Tarihte İlerleme”, Özne Felsefe, Bilim ve Sanat Yazıları: Tarihe Felsefey-

le Bakmak, Sayı: 23, Konya, Çizgi Kitabevi, 2016, ss. 9-18, s. 9.
54 Hegel, Tarihte Akıl, s. 69-70.
55 A.e., s. 41.
56 Fukuyama, a.g.e., s. 94-95.
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gel’e göre, dünya tarihi sürecinin sürekli olarak amaçladığı şey olan özgürlük, kendini 
gerçekleştiren ve tamamlayan biricik amaçtır, sürekli değişim içinde olan olaylar ve 
koşullar arasındaki tek sabit uçtur ve onlara nüfuz eden tek etkili ilkedir.57 Özgürlük, 
ilerlemeye dayanan tarihsel süreci yönlendiren unsurdur. Hegel’de dünya tarihinin 
halkları, özgürlüğü bilme derecelerine göre58 Doğu, Yunan, Roma ve Hıristiyan-Ger-
men halkları şeklinde sıralanmışlardır. Buna göre, Hegel’in tarihteki ilerlemenin ilk 
basamağına aldığı Doğu dünyası, tinin özgürlük bilincindeki ilerleme aşamalarında 
en basit düzeyi yansıtmaktadır. En gelişmiş düzey ise, Germen halklara aittir. Bu 
bölümleme uyarınca tarihte, tinin kendi amacı olan özgürlüğe ulaşmak açısından, bir 
anlamda insanlığın çocukluk döneminden olgunluk veya yaşlılık dönemine doğru bir 
ilerlemenin söz konusu olduğu görülmektedir. Germen halklarından sonra tinin üzerine 
yükseleceği bir aşama yahut yenilenme gerçekleşmeyecek gibi görünmektedir; yani 
ilerleme bu noktada kesilmektedir. Bu, Hegel’in tarih felsefesinde tarihin sonu fikrine 
dair yorumlara neden olmuştur. 

Fukuyama’nın da belirttiği gibi Hegel, tarihsel sürecin sonsuza kadar sürmeyece-
ğini, gerçek dünyada özgür toplumların oluşmasıyla sona ereceğini düşünüyordu. Yani 
Hegel, tarihin sonuna inanıyordu. Fukuyama’ya göre bu, olayların duracağı –insanlar 
doğmaya, ölmeye devam edecek, insanlar arasında temas ve çatışmalar gene olacak– 
ya da dünyaya ilişkin yeni şeyler öğrenme olanağının sınırlanacağı anlamına gelme-
mektedir; Hegel, tarihi, insanın, sürekli aklın ve özgürlüğün daha üst basamaklarına 
yükselmesi olarak tanımlar ve insan kendisi hakkındaki mutlak bilince eriştiğinde 
ilerleme mantıksal sonucuna ulaşır.59 Yani amaca ulaşıldığında ortada ilerlemenin 
odağı olacak bir şey kalmadığından, Hegel’in tasarımında tarihin sonuna erişildiği 
düşünülmektedir. Bu durum, ilerlemenin Germen halkları ile birlikte tamamlanmış 
olduğu düşüncesini doğurmaktadır. Hegel’de tarihsel gelişme evrelerinin her biri, 
bir önceki tinin yaşlanması, işlevini yitirmesi üzerine gerçekleştiğinden ve Hegel, 
Prusya Devleti’ni tinin gelişimi açısından yüksek bir evreye yerleştirdiğinden, artık 
gerçekleştirilecek bir hedefin kalmadığı ve bu nedenle tarihin sonlandığı düşüncesi 
akla gelmektedir. Ancak Hegel’de bu konuda net bir açıklama bulunmamaktadır. Onun, 
dünya tarihindeki ilerleme açısından yapmış olduğu sıralamayı, halkların devletleşme 
biçimlerine dayandırmış ve özgürlüğün bilinme aşamaları ile devletleşme-medenileş-
me aşamalarını eş tutmuş olması nedeniyle, insanlık tarihindeki genel amacın, Prusya 
Devleti ile gerçekleşmiş olduğu fikri ortaya çıkmıştır. Burada belirginleşen tablo, 
Hegel’in tarih felsefesinde dünya tarihinin, yalnızca devlet kurabilmiş olan halkları 
kapsamasından kaynaklanmaktadır. Hegel’in tarih tasarımında devlet, halklardaki öz-

57 Hegel, Philosophy of History, s. 33-34.
58 Hegel, Doğuluların yalnızca bir kimsenin, Yunan ve Roma dünyasının ise bazı kimselerin özgür oldu-

ğunu bildiklerini, kendisinin ait olduğu Germen dünyada ise bütün insanların insan olarak özgür oldu-
ğunu bildiklerini dile getirmektedir. Bkz. Hegel, Tarihte Akıl, s. 68.

59 Bkz. Fukuyama, a.g.e., s. 99-100.
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gürlük bilincinin ne ölçüde geliştiğini yansıtmak açısından özel bir öneme sahiptir. Bu 
nedenle o, dünya tarihinde dikkatini sadece bir devlet kurmuş olan halklara yönelttiğini 
belirtmektedir;60 ona göre devlet, özgürlüğün somutlaştığı alandır ve halklar ile devlet-
ler, dünya tarihinin bireyleridir.61 Ayrıca, evrensel tarihin amacının gerçekleşmesinde, 
özgürlük idesinin ancak devletin realitesi içinde hakikî varlığına kavuşabileceğinin 
kabul edilmesi gerekir.62 Bu bakımdan devlet, ilke olarak tinin, tarihin genel amacını 
gerçekleştirmesi açısından özel bir öneme sahip olan yapı ve aşamadır. 

Bu modelde hem tarihin anlamını taşıyan genel amacın, hem de ilerlemenin halklar 
ve devletler üzerinden açıklanması, tarihte anlamın kültürle ilişkili olarak düşünüldüğü-
nü söylemeye olanak tanımaktadır. Zira devletleşme, kültürel bir olgudur. Goldstein’e 
göre, Hegel’de tarih felsefesi, insanlık tarihinin ilerleyişini, başlangıçtan örtük olarak 
çıkan ilkelerin zamandaki düzenli yayılımı bakımından rasyonalize etme girişimidir. 
Burada tarih felsefesi, kültürün evrimsel ilerlemesine yönelik bir bakış açısını önerme 
girişimidir ve aynı zamanda, Hegel’in deyimiyle, özgürlüğün gelişim biçimlerinin 
açıklanmasıdır. Aslında tarihin her dönemi özgürleşmenin ayrı yollarıdır.63 Bu nedenle 
her dönem ilerleme ve anlam açısından değerlidir. Bu değer, özellikle halk tinlerinin 
birbiri üzerine gelişimine dayanan özgürleşme aşamaları açısından belirmektedir.

Hegel’de özgürleşmenin gelişimi, ilerleyen tarihsel sürecin dayanağıdır. Özgür-
leşmenin ayrı biçim ve aşamalarını sergileyen halkların her biri, sürecin diyalektik 
olarak gelişmesinin bir ürünü olarak, tarihteki işlevlerini yitirdiklerinde bu sahneden 
silinmişlerdir. Ancak bu, tümüyle silinme şeklinde düşünülmemelidir; Hegelci di-
yalektiğin bir gereği olarak, her bir halk tini, bir öncekinden izler taşımaktadır. Öte 
yandan, tarih sahnesindeki gelişme, dinamiğini çatışmadan almaktadır. Bu, tinin 
ereğine ulaşmak için kendisi ile çatışmasıdır ve Hegel’in tarih düşüncesinde anlam 
ve ilerlemenin kaynağı da bu çatışmadır. Çatışma ve mücadelenin tarihi beslemesi, 
insanın kendini gerçekleştirdiği alan olarak tarihteki eylemlerine mücadelenin içkin 
olmasına bağlıdır. İnsan ancak böyle bir tarihsel alanda özgürleşebilecektir. Bu açıdan 
özgürlük, dünyanın son ereği yahut amacı olarak belirlenmiştir.

Hegel, ilerlemeci tarih modelini, dünyanın son ereği düşüncesine dayandırmaktadır 
ve bu son erek, tinin kendi özgürlüğünün bilinci ve ancak bu bilinçle olanaklı olan 
genel anlamda özgürlüğün gerçekliği olarak sunulmuştur.64 Özgürlük, dünya tarihinde 
insanlığın ulaşması gereken bir hedef şeklinde gösterildiği için, tarihte anlamın taşıyıcı 
unsurudur. Ancak amaç olarak özgürlüğün kurgulanması, Kant’ta olduğu gibi Hegel’de 

60 Hegel, Philosophy of History, s. 54.
61 Hegel, Tarihte Akıl, s. 45-46.
62 Hegel, Hukuk Felsefesinin Prensipleri, Çev. Cenap Karakaya, 2. bs., İstanbul, Sosyal Yayınlar, 2004, 

s. 72.
63 Bkz. Goldstein, “The Meaning of ‘State’ in Hegel’s Philosophy of History”, The Philosophical Quar-

terly, Vol. 12, No. 46, USA, Oxford University Press, 1962, s. 60-72, s. 71.
64 Bkz. Hegel, Tarihte Akıl, s. 68.
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de, insanın toplumsallığına dayandırılmıştır. Hegel de, bireyi toplum ve devlet yapı-
lanmasından ayrı düşünmemektedir. Zira ona göre birlik içinde olma, başlı başına, 
bireyin hakikî muhtevası ve hakikî gayesidir; kolektif bir hayat sürmek birey için bir 
kaderdir.65 Buradaki birlik içinde olma, kolektif bir yaşam sürdürme düşüncesi aynı 
zamanda tarihin diyalektik bir süreç olarak nitelendirilmesiyle ilişkili olarak da düşü-
nülebilmektedir. Zira bu biraradalık üzerinden ortaya çıkan kültürleşme aşamalarını 
yansıtan dünya tarihi bölümlemesinde, Doğululardan Hıristiyan-Germen halklara doğru 
gelişme gösteren ilerleme, halk tinlerinin birbiri üzerine yükselmesinin bir sonucudur. 
Cassirer’in de belirttiği gibi, Hegel’in birliği, diyalektik bir birlik, yani çelişkilerin 
birliğidir. Bu birlik, yalnız en kuvvetli gerilim ve karşıtlıklara izin vermekle kalmaz 
giderek onları gerektirir de.66 Bu bakımdan, Hegel’in ilerlemeci tarih metafiziği örne-
ğinde karşıtlıklar ve çatışmaların yahut mücadelenin belirleyiciliği ortaya çıkmaktadır. 
Hegel’in yaptığı dünya tarihi bölümlemesi de aslında bu düşünceyi yansıtmaktadır. Bu 
bölümleme ile verilen en genel mesaj, tarihin, insan eylemleriyle dışlaşan bir şekilde, 
tinin değişip ilerleyerek kendini gerçekleştirme aşamalarını sunmasına yöneliktir. 
Tinin gelişimindeki her yeni dönem de, özellikle özgürlük ve rasyonalitede bir önceki 
üzerine bir ilerlemeyi yansıtmaktadır.67

Tinin, bir amaç olarak kendilik bilincine doğru ilerlemesi, tarihin zorunluluğunu 
da vermektedir. Tarihte tin, kendi kendisini bilincinin nesnesi haline getirmektedir, 
kendini kendisine yorumlayıp açarak kendi kendisini kavramaktadır. Hegel’e göre, bu 
kavrayışın bir aşamada tamamlanması, tinin kendi kendine yabancılaşması, ve daha 
yüksek başka bir aşamaya geçmesi demektir; kendi kendisine yabancılaştıktan sonra 
tekrar kendisine dönen (bu ikisi aynı şeydir) tin, ilk kavrayışına oranla artık daha 
yüksek bir aşamaya ulaşmıştır.68 Yani tarihteki anlamın dayanağı olan genel amacın 
gerçekleşebilmesi için, her bir aşama zorunlulukla bir öncekini gerektirmektedir. 
Zira Hegel, her yeni halk tininin, dünya tininin kendi bilincini yani özgürlüğünü 
kazanması yolunda yeni bir basamak olduğunu belirtmiştir.69 Böylelikle, ilke olarak 
beliren tinin, diyalektik bir süreç olarak nitelenen tarihsel varlık alanında kendine 
dönmesi, kendilik bilinci yolunda gelişerek kendini açıklaması, aynı zamanda kendisi 
tarafından ve kendisi için belirlediği amaca ulaşması demektir. Amacın ilke tarafından 
belirlenmişliği, tarihteki ilerlemenin zorunluluğunun dayanağı olmaktadır. Hegel’in, 
ilerlemeyi somutlaştırdığı unsur olarak devlet, tinin özgürleşme derecesinin yansımasını 
vermektedir. Ancak Hegel, Kant gibi devlet üzerinden bir gelecek ideali sunmamış, 
devlet düşüncesini var olan düzen üzerinden şekillendirmiş ve böylece tarihin genel 
amacını da kendi zamanına yerleştirmiştir. Bu da, Hegel’in tarih modelinde amacın 

65 Hegel, Hukuk Felsefesinin Prensipleri, s. 200.
66 Cassirer, Devlet Efsanesi, Çev. Necla Arat, İstanbul, Say Yayınları, 2005, s. 433.
67 Goldstein, a.g.e., s. 63.
68 Hegel, Hukuk Felsefesinin Prensipleri, s. 267.
69 Hegel, Tarihte Akıl, s. 77.
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gerçekleştiğini düşündürmektedir. Pek çok tarih metafiziği örneğinde tarihte anlam 
gelecekte konumlanan bir amaç üzerinden ortaya çıksa da, Hegel zaten gerçekleşti-
rilmiş olan bir düzeni amaç olarak sunmuş olmaktadır. Bu yönüyle anlam sorununun 
tartışılması bakımından pek çok ilerlemeci modelden ayrılmaktadır.

4.3. Mükemmelleşme Olarak İlerleme: Condorcet

İlerlemeci tarih modelinde aklı ilke olarak belirleyerek amacı gelecekte tasarlayan 
tarih metafiziği örneklerinden birini Condorcet sunmaktadır. Onun tarih anlayışında 
ilke olarak belirlenen akıl, üretici gücü üzerinden konumlandırılmakta ve ilerleme de, 
insanlığın mükemmelleşmesi şeklinde belirmektedir. Condorcet, medeniyetleşmenin 
ilk aşamalarından başlayarak, bir mutluluk çağı olarak tasarlanmış ve tarihin amacı 
şeklinde belirlenmiş olan “Onuncu Çağ”a kadar, insan aklının gelişim aşamalarını 
yansıtan dokuz devirden söz etmektedir. Bu dokuz devir, geçmişe yönelik olup, bir 
anlamda aklın gelişim tarihidir ve gelişmenin odağı olan Onuncu Çağ’a doğru git-
mektedir. Condorcet’ye göre, insanın mükemmelleşmesi sınırsızdır ve buna bağlı olan 
ilerlemeler, az veya çok hızlı bir yürüyüş güdebilirler, ama bu hiçbir zaman geri giden 
bir yürüyüş olmayacaktır.70 Bu açıdan tarihsel sürecin rotası da, aklın hakim olacağı 
bir çağa doğru ilerleme şeklinde belirlenmiştir.

Condorcet, ilerlemeci modelinde, aklın ürünleri üzerinden, toplumlaşmanın ilk 
dönemlerinden başlayarak bilimsel ilerlemenin doruğuna ulaştığı bir çağa doğru akan 
bir tarihsel süreçten söz etmiştir. Bu model, Condorcet’nin deyimiyle, “insan soyunun 
türlü fertlerinde ortak olan güçlerin gelişimine dayanmaktadır ve bu gelişmenin nesilden 
nesile izlenmesi, insan zekâsının ilerlemeleri tablosunu gözler önüne serer.”71 O, söz 
konusu ilerleme tablosunda, insani güçlerin gelişiminin, aynı kanunlara bağlı olduğunu 
iddia etmektedir; yani onun tarihe ilerlemeci bakışında da bir zorunluluk içkin gibi 
görünmektedir. Buna göre, tarihteki tüm olaylar insani güçlerin gelişiminin bir gös-
tergesidir. Ancak bu, insan aklının gelişime açık olmasının getirdiği bir zorunluluktur.

Condorcet’nin örneklendirdiği model açısından tarihte anlam sorunu, tümüyle aklın 
gelişimi ve ürünleri üzerinden ele alınabilmektedir. En önemli ürün olarak ise bilim ön 
plana çıkmaktadır ve tarihte ulaşılması gereken genel amaç olarak tasarlanan Onuncu 
Çağ, bilime dayanan bir amaçtır. Condorcet’nin tablosunun onuncu devrinde, artık 
yeryüzünde güneşin, akıllarından başka efendi tanımayan hür insanları aydınlatacağı 
günün geleceği düşünülmektedir.72 Löwith, aklın üretici gücündeki gelişimi sunan bu 
tabloda, ilerlemenin doğal amacının, bilginin ve bu yolla mutluluğun tamlığı olduğunu 

70 Condorcet, İnsan Zekâsının İlerlemeleri Üzerine Tarihi Bir Tablo Taslağı, C. 1, Çev. Oğuz Peltek, 
Ankara, Maarif Matbaası, 1944, s. 5.

71 A.e., s. 4.
72 A.e., s. 77.
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dile getirmektedir.73 Breisach’a göre de, Condorcet’nin Onuncu Çağında, mutluluğun 
koşulları –huzur, adalet, ticarette canlılık, insanlar ve ülkeler arası eşitlik– bilgi dağar-
cığında, bilginler arası iletişimde ve eğitimde gözlemlenen ilerlemelerle kendini belli 
eden aklın zaferinin bir sonucudur.74 Bu modelde esas vurgu, insanın mükemmelleşmesi 
yönündedir ve Onuncu Çağ, bu mükemmelleşmeyi yansıtacaktır. Bu mükemmelleşme 
ile birlikte insan ömrünün uzaması da mümkün hale gelecektir ki bu, varoluşsal açıdan 
insanın kendisine yönelik bir amaç tasarlamasının önünü açmaktadır. Zira Condorcet, 
iyileştirici sanatın ilerlemesinin, daha sağlıklı yiyeceklerin kullanımının ve daha rahat 
barınmanın zorunlu olarak insan var oluşunun normal süresini uzatması gerektiğinden 
şüphe duymamaktadır.75 Öte yandan o, insanların ihtiyaçlarının karşılanmasında kul-
lanılacak olan vasıtalar bilimlerdeki ilerlemeler yoluyla çeşitlendikçe, daha az emekle 
daha çok ürün elde edilebileceğini, endüstri ve iyi yaşama ilerlemelerde, her nesilin daha 
geniş rahatlıklar bulacağını düşünmektedir.76 Yani bu tarih tasarımında aklın gelişimi 
hem bir amaçtır hem de amaca ulaşılması için gerekliliktir. Aklın gelişimi, konulan 
ortak amaca doğru ilerlemeyi beraberinde getirmektedir. Bu durum, Condorcet’nin 
tarih düşüncesinin temel özelliğini yansıtmaktadır. Ona göre, tarihin gelişimi ara sıra 
yavaşlamış olsa da, “ileriden” başka hiçbir yöne gitmesi söz konusu değildir.77 Bu 
düşünce, Aydınlanma döneminin akla olan güveninin tipik bir örneğini sunmaktadır. 

Condorcet’nin tarih tasarımında, aklın gelişimine dayanan ilerlemeyi olumsuz 
etkileyen, yavaşlatan bazı faktörler kabul edilmiş olsa da,78 insanın mükemmelliğine 
olan inanç nedeniyle ilerlemenin sürekliliği fikri ön plandadır. Akla inanan Condor-
cet, insanlar üzerinde mutlak etkiye sahip olan tek şeyin eğitim olduğunu savunmuş 
ve Badinter’in de belirttiği gibi, insanın mutluluğunu hoşgörüsüzlük, önyargılar ve 
boşinanların engellediğini düşünmüştür. Bu nedenle o, halkın eğitilmesi ve halkın 
mutluluğu için herkesin aklının gelişiminin sağlanması gerektiği inancındadır.79 Ona 
göre, aydınlanmanın herkese aşılanmasının yolu eğitimden geçmektedir ve bunun için 
de yapılması gereken ilk reform, halkları bilgilendirmek, laikleştirmektir. Condorcet’ye 
göre bu, insanların birbirleriyle anlaşmayı öğrenmelerini ve yalnız aklın egemen olduğu, 
akılla yönlendirilmiş bir yaşama adım atmalarını sağlayacaktır.80 

Condorcet’nin ilerlemenin zorunluluğunu savunmuş olması, aklın her türlü engeli 

73 Löwith, Tarihte Anlam, s. 138.
74 Breisach, Tarih Yazımı, Çev. Hülya Kocaoluk, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2009, s. 269.
75 Löwith, a.g.e., s. 140.
76 Condorcet, İnsan Zekâsının İlerlemeleri Üzerine Tarihi Bir Tablo Taslağı, C. 2, Çev. Oğuz Peltek, 
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aşabilme gücüne sahip olduğu düşüncesini beraberinde getirmektedir ve bunun aracı da 
eğitim olmaktadır. Tarihteki ilerlemeye inancı nedeniyle onun tarih anlayışında insan-
lık tarihi de, aklın gelişimiyle gelen bir mükemmellik ve mutluluğa olanak tanıyacak 
şekilde tasvir edilmiştir. Condorcet’de insanlık tarihinin dönemleri, insanların primitif 
yaşamın vahşiliğinden bilimsel uygarlık ve politik özgürlüğe yükselişini yansıtan sıralı 
bir gidişi vermektedir.81 Bu yükseliş, Condorcet’nin mutluluk çağı olarak belirlediği 
Onuncu Çağ’a kadar devam edecektir. Bu nedenle onun, mutluluğu bilgiye bağladığı 
söylenmelidir; zira Condorcet, ilerlemeyi, yeni bilginin gelişimi ve mevcut durumdaki 
bilginin yayılması aracılığıyla gerçekleşen bir şey olarak nitelendirmiştir.82 Onuncu 
Çağ, bilginin artışı ile gelen bir aydınlanma çağıdır. Söz konusu çağda, insanlar ara-
sındaki eşitsizliğin de sona ermesi umut edilmektedir. Condorcet’nin insanlık tarihine 
bu iyimser bakışı ve ilerlemeye olan inancı tarihin anlamını da insanlığın gelişimi 
üzerinden kurguladığını göstermektedir. O, insanlığın geçmişine bakıldığında bir iler-
leme tablosu ile karşılaşıldığı için, insanlığın geleceğinden daha iyisini beklemektedir. 
Bu beklenti, yalnız bilimlerde değil, bilimlerdeki ilerlemeye paralel olacak şekilde, 
ahlâkta ve siyasette de gelişme görüleceği düşüncesini doğurmuştur. Condorcet’nin 
gelecekten beklediği eşitlik, aydınlık, hür medeniyet, hem bilimsel hem ahlâki yetkin-
likle gelecek olan ortak refaha dayanan düzen, bu bakış açısında haklı bir beklentiye 
dönüşmektedir. Nitekim, Koyre’nin altını çizdiği gibi o, düşünsel ve ahlâki ilerlemeyi 
birbirinden ayırmamakta, düşünsel ilerlemenin, ahlâki ilerlemeyi içerdiğine ve onun 
koşulu olduğuna inanmaktadır.83 

Condorcet’nin insanlık tarihinin amacı olarak belirlediği ve kesinlikle ulaşıla-
cağını düşündüğü Onuncu Çağ, milletler arasındaki ve milletlerin kendi içlerindeki 
eşitsizliğin sürekli olarak azalması, insan zekâsının ilerlemesi ve teknolojik ve ahlâki 
gelişmeye işaret etmektedir.84 Böylelikle Condorcet’nin ilerlemeyi tarihin yasası ola-
rak düşündüğünün açığa çıktığı söylenebilmektedir. İnsanın gerçek olgunlaşmasının 
Onuncu Çağ’da gerçekleşeceğini düşünen filozof,85 bilimlerdeki ilerlemenin yaşamın 
her alanını etkilediği fikrindedir. Dolayısıyla bu modele göre, tarihsel varlık alanındaki 
gelişmelerin olanağının, bilimsel ilerlemede bulunduğu söylenebilmektedir. Geçmiş 
anlamında tarihi düşüncesinin nesnesi yaptığında, tarihte ilerlemeden başka bir şey 
görmeyen Condorcet, bu durumu geleceğin tasavvur edilmesinde kullanmıştır. Ona 
göre, tarihteki ilerlemeler, insan soyunun mükemmelleşmesine ve Onuncu Çağ’a 

81 Bkz. Alexandre Koyre, “Condorcet”, Journal of the History of Ideas, Vol. 9, No. 2, 1948, pp. 131-152, 
s. 135.

82 Stanley E. Ballinger, “The Idea of Social Progress through Education in the French Enlightenment 
Period: Helvetius and Condorcet”, History of Education Journal, Vol. 10, No. 1/4, 1959, pp. 88-99, s. 
98.

83 Koyre, a.g.e., s. 140.
84 Bkz. Condorcet, “Condorcet on Human Progress”, Population and Development Review, USA, Popu-

lation Council, Vol. 21, No. 1, 1995, pp. 153-161, s. 153.
85 Condorcet, a.g.e., C. 2., s. 69-70.
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ilişkin büyük ümitler vermektedir; ayrıca ihtiyaçları giderecek tam bir hürriyetle eşit-
liğin birleşmesi ile, insanların saadetini ilgilendiren her şeyi kucaklamaya elverişli bir 
durumun ortaya çıkmasına zemin hazırlanmaktadır.86 Condorcet bu mükemmelleşme-
nin, aklın gelişimini sunan kanunlar üzerinden, başka deyişle tarihin yasası üzerinden 
gözlemlenebildiğini düşünmektedir.

Tüm bunlardan hareketle Condorcet’nin, insanlık tarihinde ulaşılması gereken bir 
amaç olarak, aklın tam anlamıyla yetkinleşeceği, üretici gücünün doruğuna ulaşacağı 
bir dönem olan Onuncu Çağ’ı tasarlamış olduğu, aklın yetkinliği ve bilimin gelişiminin 
bir sonucu olarak bu çağda, toplumsal varlık alanında adalet, eşitlik ve bağımsızlığın 
ön planda olacağını düşündüğü söylenebilmektedir. O, insanın yetkinleşmesinin son 
aşaması olarak düşündüğü Onuncu Çağ’a ilişkin öngörüsünü ise tarihten edinilen 
verilere dayandırmıştır. Bu modelde tarihin değeri ilerlemenin ipuçlarını sunması üze-
rinden açığa çıkmaktadır. Condorcet, aklın yetkinleşmesinin doğal bir süreci yarattığını 
düşünmekte ve bu süreci türün gelişimi üzerinden kurmaktadır. Gelişimin etkilerinin 
de nesilden nesile aktarılacağını düşünmüştür. Bu açıdan bir amaç olarak Onuncu Çağ 
da, diğer ilerlemeci modellerde amaç olarak beliren özgürlük ve dünya yurttaşlığı gibi, 
insan türüne yöneliktir. Condorcet’nin aklı ilke olarak aldığı ve tür olarak insanlığın 
mükemmelleşeceği bir dönem olarak tasarlayıp insanlık tarihinin amacı olarak sunduğu 
Onuncu Çağ’a dayanan ilerlemeci tarih modeli, tarihsel varlık alanı için belirlenmiş 
olan ilke ve bilimsel gelişmeye dayanan amaç açısından Comte’un tarih tasarımı ile 
ortak özelliklere sahiptir.

4.4. İnsanlığın Zihinsel Evrimi Olarak İlerleme: Comte

Comte da, ilerlemeci tarih anlayışında, insanlık tarihinin ilkesi olarak aklı ortaya 
koymaktadır. Onun tarih felsefesi, insanlık tarihinin, teolojik evreden pozitif evreye 
doğru gelişme gösterdiği evrensel bir tarih tasarımını yansıtmaktadır. Teolojik, metafizik 
ve pozitif şeklinde sıralanan insanlık tarihinin dönemleri, insanlığın çocukluk, ergenlik 
ve yetişkinlik dönemleri olarak nitelendirilmektedir.87 Dönemlerin özellikleri, aklın 
gelişimine göre tasarlanmış olup, dönemlerin her biri, insanlık tarihi için belirlenmiş 
olan amaca ulaşılması için gereklidir. Aklın ilkel evresini teolojik dönem, gelişmiş 
evresini ise pozitif dönem yansıtmakta; metafizik dönem ise bu ikisi arasında bir geçiş 
görevi görmektedir. Comte, bu üç dönem üzerinden açıkladığı tarihsel varlık alanının 
yasasını “üç hâl yasası” şeklinde sunmaktadır ve onun modelinde, tarihteki ilerleme 
bu yasaya uygun şekilde gerçekleşmektedir. Buna göre teolojik hâlden pozitif hâle 
bir sıçrama mümkün değildir, tüm toplumlar bu üç dönemi sırasıyla yaşamışlardır. 

86 A.e., s. 84-85.
87 Bkz. Mabel V. Wilson, “Auguste Comte’s Conception of Humanity”, International Journal of Ethics, 

Vol. 38, No. 1, USA, The University of Chicago Press, 1927, pp. 88-102, s. 92.
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Comte’un belirlediği amaç, pozitif bir toplumbilimin kurulması ve buna dayalı 
olarak pozitif toplum düzenine ulaşılmasıdır. Bu amaç, üç hâl yasasına dayalı olarak 
zorunluluk içeren tarihte, diğer modellerde olduğu gibi, tüm insanlığı kapsayacak 
şekilde tasarlanmıştır. İnsanlık, Comte’un üç hâl yasasına uygun olarak ilerleme 
göstermekte ve daha önce ele alınan örneklerde görüldüğü gibi, burada da bir sonraki 
dönem, bir öncekinin verileri üzerine inşa olmakta, tarihsel süreçteki gelişme nesilden 
nesile aktarılmaktadır. Bu özellikleri nedeniyle Comte’un ilerlemeci tarih modeli de 
bir tarih metafiziği örneği olarak nitelendirilmektedir.

Comte, insanın sürekli olarak gelişen bir varlık olduğunu düşünerek, insanlığın 
geçmişi anlamında tarihe de, bu gelişmeyi yansıtmasından ötürü değer vermiştir. O, üç 
hâl yasasını da, aklın sürekli ve zorunlu olarak gelişen yapısından hareketle keşfetmiştir. 
Bu nedenle üç hâl yasası, insanlığın zihinsel evriminin yasası olarak nitelendirilmek-
tedir.88 Pozitif hâle ulaşma, akıl açısından bir amaçtır ve aklın gelişerek ulaşacağı son 
aşama olarak pozitif hal, aklın gerçek sınırlarına ulaştığı hâldir.89 Bu hâl, ilerlemenin 
son ayağı olarak nitelendirilebilmektedir.

Condorcet ile benzer şekilde Comte’un ilerlemeye güven duyması, bilimlerin 
insanın mutluluğunu sağladığını düşünmesi ve toplum fiziği üzerinden insanın kendini 
anlamasına olanak tanıyacak bir yapı sunmak istemesi, onun da tarihsel varlık alanında 
insanın üretimleri arasında en fazla bilime önem verdiğini göstermektedir. Zira ona göre 
tarihsel-toplumsal varlık alanının düzenini sağlayacak her unsur, pozitif bilime daya-
nacak ahlâki, siyasi ve hatta dini yapılar aracılığıyla ortaya çıkacaktır. Pozitif bilimin 
kurulması ile, ulaşılmasındaki en önemli adımın atılacağı toplum düzeni, insanın genel 
ihtiyaçlarının bir birleşimi olarak siyasette, ahlâkta, dinde90 bir birlik sağlayacaktır. 
Aynı zamanda bu durum Comte’un, pozitivizmin sloganı olarak belirlenmiş olan düzen 
ve ilerlemeyi de bir ihtiyaç olarak görmesinin sonucudur. Comte, pozitif felsefenin, 
bu iki kavramı [düzen ve ilerleme] kendi bünyesinde bütünsel kıldığını belirtmekte-
dir.91 İnsanlık tarihinin amacı açısından pozitif felsefeye özel bir rol yükleyen Comte, 
felsefe kelimesini, insanoğlunun düşüncelerinin genel sistemi olarak kullandığını dile 

88 Comte, Pozitif Felsefe Dersleri ve Pozitif Anlayış Üzerine Konuşma, Çev. Erkan Ataçay, Ankara, Bil-
gesu Yayınları, 2015, s. 159.

89 A.e., s.19.
90 Comte, ahlâk ve siyasetin dışında din alanında da pozitif anlayışın hakim olmasını istemekte ve “in-

sanlık dini” adı altında yeni bir din önerisi sunmaktadır. [Bkz. Comte, İslamiyet ve Pozitivizm, Çev. 
Özkan Gözel, 3. bs., İstanbul, Dergâh Yayınları, 2015, s. 53.] Comte’un insanlığı davet ettiği bu din, 
akıl ve bilim temellidir. Burada pozitivizm, diğerlerinden daha gerçek ve daha tamamlanmış bir din 
olarak belirmektedir. [Bkz. Comte, A General View of Positivism, Trans.by J.H. Bridges, USA, Camb-
ridge University Press, 2009, s. 350.] Bu din, pozitif aşama ile gelmesi beklenen toplum düzeninin en 
önemli dayanaklarından biri şeklinde sunulmaktadır. Bruhl, bu dinde, diğer dinlerde tanrı ile birleşme 
şeklindeki kurtuluş fikrinin yerini, insanlıkla birleşme fikrinin aldığını söylemektedir. [Bkz. L.Bruhl, 
Auguste Comte Felsefesi ve Sosyolojisi, Çev. Z. F. Fındıkoğlu, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınla-
rı, 1970, s. 252.]

91 Comte, Pozitif Felsefe Dersleri, s. 254.
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getirmekte ve buna pozitif kelimesini ekleyerek, “gözlemlenmiş olguları düzenlemek 
amacıyla hangi düşünce düzeninde olursa olsun teoriler tasarlamaya dayanan özel 
felsefe yapma tarzını” işaret ettiğini söylemektedir. Bu felsefe yapma tarzı, ilk önce 
teolojik sonra metafizik olan genel felsefenin üçüncü ve son hâlini teşkil etmektedir.92 
Pozitif felsefenin pratik özelliği olarak da Comte, bu felsefenin, en uygar ulusların 
uzun zamandan beri içinde bulunduğu kriz hâlini sona erdirmesi gereken toplumsal 
yenilenmenin tek sağlam temeli olarak düşünülebilmesini göstermektedir.93 Bu durum, 
bir amaç olarak düzenin ortaya konulduğunu açığa çıkarmakta ve pozitif felsefenin, 
bu düzenin sağlanmasını mümkün kılacak olan kurumların ortaya çıkması için düşün-
ce geliştirme çabası olarak nitelendirilebileceğini söylemeye izin vermektedir. Zira 
Comte, pozitif anlayışın toplumsal bilinci geliştirmeye yetenekli tek anlayış olduğunu 
düşünmektedir.94 Pozitif anlayışın, toplum bilincini uyandıracağı düşüncesinin sebe-
bi95, Comte’un da insanı toplumdan bağımsız olarak düşünmemesidir. Toplum hâlinde 
yaşamaya muhtaç olan insan için pozitif toplum düzeni, Comte’un tarih tasarımında, 
ahlâki, siyasi ve dini yapılanmasıyla bir ideal şeklinde sunulmaktadır. 

Comte, bir amaç olarak, pozitif felsefe ve bilimin ışığında pozitif rejimin kurul-
masını önermektedir. Ona göre pozitif ekol, gelişimlerini ancak kolektif bir var oluşla 
sağlayabilecek olan insanlara, evrensel sağduyuya dayalı bir çağrı yaparak,96 pozitif 
rejimin kurulmasının önünü açacaktır. Comte, pozitif ekolün, önce zihinsel, sonra 
ahlâki, son olarak da politik olan bir örgütlenmeyi hazırlayabilecek sistematik eğitimi 
yayarak, önemli toplumsal gereksinimlerin eş zamanlı olarak tatmini konusundaki 
elverişliliğini benimsetmek istediğini belirtmektedir.97 Yani genel amaca ulaşılabilmesi 
için eğitim bir araç olarak görülmektedir.

Condorcet ile benzer şekilde Comte’ta da eğitim, pozitif rejimin kurulması ve 
insanlık için belirlenmiş olan amaca ulaşılabilmesi için özellikle önem taşımaktadır. 
Metafizik ve edebi eğitimi eleştiren Comte, amaca ulaşılabilmesi için en elverişli model 
olarak gördüğü, akla uygun bir biçimde düzenlenen pozitif eğitimi önermektedir. Bu 
eğitimle, pozitif felsefenin yönlendirdiği bir bilinç olarak, insanoğlunun saygınlığı 
konusunda etkin evrensel bilinç uyandırılacaktır.98 Bu da, Comte’un insanlık tarihinin 
amacını bilimsel gelişme ile bir tuttuğunu gösteren verilerden biridir. Löwith’e göre, 
Comte ile birlikte, tarih artık mutlak bir hakikatin geçici açığa çıkışı ve sonsuz bir 
tasarımın inayetsel gerçekleşmesi değil, seküler bir medeniyet tarihi, değişen şartlar 
ve durumlara ilişkili olan “göreli” bir hakikat durumuna gelmiştir.99 Aynı zamanda 

92 Bkz. Pozitif Felsefe Dersleri, s. 8-9.
93 A.e., s. 70.
94 A.e., s. 288.
95 A.e., s. 291-293.
96 A.e., s. 303.
97 A.e., s. 325.
98 A.e., s .320.
99 Löwith, a.g.e., s. 112.
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tarihe yönelik pozitif bakış açısında, tarihsel varlık alanı ve toplum, bedenin fizyolojik 
açıdan evrimleşmesi gibi evrimleşen bir organizma biçiminde görülmektedir. Bu or-
ganizmanın doğasında ilerleme içkindir ve insanlık da genel bir gelişim seyri gösterir. 
Comte, bu organizmanın dayanağı olan ve tarih modelinin temelinde konumlanan üç 
hâl yasasını ise şöyle açıklamaktadır:

Bu yasa, tüm temel düşüncelerimizin her birinin, her bilgi branşımızın art arda üç farklı 
teorik hâlden geçmesine dayanıyor; teolojik ya da kurgul hal; metafizik ya da soyut hâl; 
bilimsel ya da pozitif hâl. Başka bir deyişle, insan aklı, doğası gereği, tüm araştırmalarında, 
her şeyden önce karakterleri farklı olan ve hatta kesinlikle birbirine zıt olan bu üç felsefe 
yapma yöntemini kullanır; önce teolojik yöntem sonra metafizik yöntem ve son olarak 
pozitif yöntem. Birincisi insan aklının zorunlu hareket noktasıdır; üçüncüsü oturmuş ve 
kesin halidir; ikincisi yalnızca bir geçiş görevi görür.100

Tarihsel süreç, üç hâl yasası uyarınca gözlemlendiğinde insanlığın süreklilik 
gösteren bir ilerleme içinde olduğu ve insanlık tarihinin anlamlı bir süreç olduğu 
anlaşılabilmektedir. Comte, insanlık tarihindeki üç hâl yasasını, bireyler olarak kendi 
yaşantımızdaki akılsal gelişimimiz üzerinde de görebileceğimizi düşünmektedir. Ona 
göre “her birimiz özgeçmişimize şöyle bir baktığımızda, en önemli nosyonlarımız konu-
sunda sırasıyla; çocukluğumuzda teolog, gençliğimizde metafizikçi ve yetişkinliğimizde 
fizikçi olduğumuzu hatırlarız.”101 Bu benzetme, tür olarak insanlığı ilgilendiren bir genel 
amacın belirlenmesini mümkün ve anlamlı kılmaktadır. Gardiner’in altını çizdiği gibi, 
bireysel zihnin gelişimi, yalnızca bir örnek değil, aynı zamanda umumi zekânın dolaylı 
bir kanıtıdır; bir insanın zihninin aşamalarının, türün zihninin dönemleri ile uyuşması, 
insan soyu ile bireyin var oluşunun aynılığı konusundaki kalkış noktasıdır.102 Söz konusu 
kalkış noktası, Comte’un tarihin yasası olarak belirlediği üç hâl kanununun ve tarihe 
insanlığın zihinsel evrimini yansıtan bir süreç şeklindeki bakışın dayanağı olmaktadır.

Comte’un üç hâl kanununa dayalı olarak kurulmuş olan tarih tasarımındaki teolo-
jik ve metafizik evreler, bir amaç olarak belirlenmiş olan pozitif evreye ulaşılmasının 
gerekli adımlarıdır. Pozitif evreye ulaşıldığında, ilerlemenin son aşamasına gelinmiş 
olunacak, aklın yetkinleşmesi tamamlanacak ve pozitif ekole bağlı yeni bir toplum 
düzeni oluşacaktır. Comte, bu toplum düzeninin ilerlemeyi içerecek şekilde devam 
edebilmesini de, pozitif bilimle ilişkilendirdiği siyasal, ahlâki ve dini gelişmelere 
bağlamıştır. Bu modelde, üç hâl yasası da hem insanlığın gelişiminin görülebilmesi 
için yöntem olmakta hem de bu gelişmenin yönünü tayin etmektedir; zira bu yasa, 
insan aklının aşamalı gelişimini göz önüne sermektedir. 

Comte, hem bir yöntem hem de insanlık tarihindeki ilerlemenin dayandığı yasa 
olarak sunduğu üç hâl yasasına bağlı bir amaç olarak belirlediği pozitif aşamanın ger-
çekleşmeye başladığı dönem olarak, Bacon’ın temel ilkelerinin, Descartes’ın düşünce-

100 Comte, Pozitif Felsefe Dersleri, s. 17-18.
101 A.e., s. 22.
102 Gardiner, a.g.e., s. 76.
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lerinin ve Galileo’nun keşiflerinin birlikte etkisiyle başlayan dönemi göstermektedir.103 
Böylece, kendisinin de dahil olduğu pozitif dönemin başladığı söylenebilmektedir, 
yani insanlığın adım adım ilerlemesi sonucu ulaşılan pozitivist dönem Comte’un kendi 
çağıdır. Böylelikle insanlık tarihinin amacı, Hegel ile benzer şekilde, filozofun kendi 
çağında gerçekleşmeye başlamıştır. İlerlemenin üç hâl yasasına bağlı zorunluluğunun 
sunulduğu bu modele göre, pozitif evre tarihsel zorunluluk gereği zaten gerçekleşecek 
olan bir amaçtır. Ancak bu amaç gerçekleştiğinde, insanlığın bu evrede en yüksek 
kazanıma ulaşabilmesi için, bireysel zihinlerin pozitif düşünceye uydurulması fayda 
sağlayacak ve kesintisiz ilerleme, düzen ve uyum ile birlikte mümkün hale gelecektir.

Comte’un insanlık tarihinin amacına harmanladığı pozitif anlayışın değeri, top-
lumsal fenomenler konusunda da ilkeler ve olgular arasında her zaman mümkün olduğu 
kadar kurduğu eksiksiz uyumdan ileri gelir.104 Bu bakış açısında tarihin değeri ise, 
pozitif evrenin gerçekleşmesine doğru ilerlemesinde saklıdır. Zira ilkeler ve olgular 
arasındaki bağlantı, ilerlemenin dayanağını oluşturmaktadır. Bu ilerleme öncelikle 
bilgide bir ilerlemedir ki, bunun vasıtasıyla medeniyetleri oluşturan toplumlar da iler-
lemektedirler. Pozitif anlayış, bu toplumsal evrimi ortaya koyabilecek olan tek anlayış 
olarak sunulmuştur. Bu nedenle tarihte anlam da, pozitif anlayışa göre düzenlenen bir 
toplumsal yaşayışın gerçekleşmesi, tarihsel-toplumsal varlık alanının pozitif anlayış 
uyarınca temellendirilip düzenlenmesi amacına bağlanmış durumdadır. 

Sonuç

Tarihte anlam sorunu, insanın kendini anlamlandırma ihtiyacı ve çabasının bir 
ürünü olarak felsefede yer etmiştir. İnsanlık tarihine bütünsel bir yaklaşım ile bu 
sorunu ele alan felsefi disiplin ise tarih metafiziği olarak adlandırılmaktadır. İnsanlık 
tarihinin anlamını sorgulama denemeleri, döngüsel, sarmal ve ilerlemeci şeklinde nite-
lendirilebilen çeşitli tarih modelleri üzerinden yapılmaktadır. Bu çalışmanın konusunu 
oluşturan ilerlemeci tarih modellerinde tarihte anlam sorunu, tarihsel süreci yönlendiren 
bir ilke ile, tüm insanlığı kapsayacak bir amaç üzerinden tartışılabilmektedir. Bu yapı 
nedeniyle birer tarih metafiziği olarak nitelendirilebilen ilerlemeci tarih modellerinde 
anlam, ilke ile amaç arasındaki ilişkiden hareketle kurgulanmakta ve tarihsel sürecin 
anlam yüklü olduğu kabul edilmektedir.

Bu çalışmada sırasıyla ele alınmış olan Kant, Hegel, Condorcet ve Comte’un 
sunmuş oldukları tarih metafiziği örneklerinde, tarihte anlam sorununun tartışılması 
bakımından ortak olan özellikler, her birinin tarihsel süreci “daha iyiye” yönlendiren 
bir ilke tasarlamış olması ve bu daha iyiye yönelimin odağı olacak genel bir amacın 

103 Comte, Pozitif Felsefe Dersleri, s. 38.
104 A.e., s. 268.
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bulunmasıdır. Söz konusu ortak özelliklerin tarihsel arka planını ise, Hıristiyan tarih 
anlayışında yer alan “kurtuluşa doğru giden” tarihsel süreç düşüncesi oluşturmaktadır. 
Kurtuluş fikri, ilerlemeci tarih modellerindeki ereksel yönün dayanağı olmuştur. 

Tarihte anlam sorunu, insanın kendini anlamlandırma çabasına dayandırıldığında, 
tarihteki ereksel yön de, insanın kendine amaç olarak koyabileceği bir sona işaret et-
mektedir. Yani tarihsel sürecin ilkesi ne olursa olsun, bu çalışmada ele alınan ilerlemeci 
modellerde görüldüğü gibi, insanın tarihin öznesi olması beklenmektedir. İlke olarak 
belirlenmiş olan unsurların aklı dışta bırakmayacak şekilde tasarlanmış olmasının 
nedeni budur. Her ne kadar tarihsel sürecin zorunlulukla ilerlediği düşünülmüş olsa da, 
burada ele alınmış olan her bir modelde, söz konusu zorunluluk insanın iyiliği yönünde 
kurgulanmış ve insanın ilerlemeye katkı sunmak için çaba göstermesi beklenmiştir. 
İlke, insanı bu çaba için yönlendirebilecek bir unsur şeklinde belirlenmiştir. Bu ne-
denle, ilerlemeci modellerde bütün tarihsel süreç, insan türünü ilgilendiren bir genel 
amaç için, insanın bilinçli bir çaba göstermesiyle şekillenen ve mücadeleye dayanan 
dinamik bir yapı olarak sunulmaktadır. İlerlemenin dayanağı olan genel amaçların her 
biri, insanın mutluluğu için tasarlanmışlardır ve türü ilgilendiren bu amaçlara nesilden 
nesile aktarılan birikimler yoluyla ulaşılabileceği düşünülmüştür. Tarihin anlam yüklü 
bir süreç olarak nitelendirilebilmesi de, söz konusu birikimler aracılığıyla mümkün 
hâle gelmektedir. 

İlerlemeci tarih modelleri ekseninde tarihte anlam sorunu üzerine düşünüldüğünde, 
bir anlamda, bu sorunun da ilerlemeyi desteklediği söylenebilmektedir. Zira insanın 
vazgeçemeyeceği bir çaba olarak “anlamlandırma”, insan açısından her daim taze kalan 
ve geçmişten günümüze aktarılan bir sorun olarak belirmektedir. Tarihsel ilerleme, 
insanın değişmeyen bazı sorunları çözümleme denemesine dayandırılabilmektedir. 
Tarihte anlam sorununun bu denemeye katkı sunabilecek özellikte genel bir sorun ol-
duğu açıktır ve felsefede bu sorunu çözümleme denemeleri, tarih metafiziklerini ortaya 
çıkarmıştır. İnsanın kendi var oluşunu tarihinden hareketle anlamlandırma çabasının 
sürekliliği, tarih metafiziklerinde örneğini bulan, tarihsel sürecin yönleneceği genel 
amaçlara ihtiyacı da devamlı kılmaktadır. Böyle bir devamlılık nedeniyle, bu çalışmada 
ele alınan örneklerde gösterildiği gibi, ilerlemenin, kesintilere uğrayarak da olsa sürüp 
gideceği düşünülebilmektedir. İnsanlığın gelecekteki gelişiminin olanağı geçmişin 
verilerine dayandırıldığında, ilerlemeci tarih modellerinde tarihte anlam sorununun 
ele alınma biçiminin, aynı zamanda tarihin değerini ortaya koyduğu açığa çıkmaktadır. 

Bütün bunlardan hareketle, bu çalışmada üzerinde durulan ilerlemeci tarih model-
lerinde sunulmuş olan tablonun, tarihte anlam sorununun belli ortaklıklar zemininde 
ele alınabilmesine olanak tanıdığı ve bu ortaklıkların her birinin insanın daha iyiye 
yönelimini ve insanlığın adım adım gelişimini sağlamak bakımından tarihin değerini 
belirlediği söylenebilmektedir. Burada, ele alınmış olan örnekler üzerinden, bu örnekleri 
sunan filozofların metinlerinde ortaya çıkan tablo yorumlanarak tarihte anlam ve iler-
lemenin ilke-amaç ilişkisi üzerinden kurgulanabildiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
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Ancak tarihte anlam sorununun, farklı yorumlarla ele alınabilmesinin, tarihsel süreç 
için farklı odaklar belirlenerek tartışılabilmesinin mümkün olabileceğini belirtmek 
gerekmektedir. Zira burada ele alınan dört önemli ilerlemeci model, her ne kadar anlam 
sorunu için değerli malzemeler vermiş olsalar da, adı anılan filozofların insanlık için 
belirlemiş oldukları amaçlar gerçekleşebilmiş değildir. Amaçların gerçekleşmemiş 
olması, tarihi anlamsızlaştırmadığı gibi, anlam sorununun gündemde kalmasına da 
vesile olmaktadır. Günümüz dünyası açısından tarihte anlamı taşıyacak ve tüm insanlığı 
kapsayacak bir ilke ile genel bir amacın neler olabileceği üzerine düşünüldüğünde, aklı 
ilke olarak konumlandırmak kolay olsa da, bir amaç belirlemek oldukça zordur. Zira 
tüm insanlığın refahı ve mutluluğunu sağlayabilecek bir düzenin oluşturulabilmesi, 
insanın yapısı gereği güçtür. Burada ele alınmış olan genel amaçların gerçekleşmemiş 
veya kısmen gerçekleşmiş105 olmasının nedeni de budur. Bu tip amaçların ortak noktası 
olan tüm insanlığın mutluluğundan henüz bahsedilememektedir. Zira insanlığın bir 
kısmı hala açlık, hastalık ve savaşla başetmeye çalışmaktadır. Bu olumsuz etkenler, 
ilerlemeci modellerde gördüğümüz, süreci besleyen çatışma ve mücadeleler olarak 
yorumlandığında, tarihte anlam sorununa malzeme veren yeni bir tarih modeli geliş-
tirilmesine olanak tanıdıkları ve tüm insanlığın mutluluğu amacına ulaşılmasında birer 
araç şeklinde düşünülebilecekleri söylenebilir. Böylece günün şartları üzerinden yeni 
bir tarih modeli de geliştirilebilir. Bu yeni modelin de ilerlemeci olması mümkündür. 
Ancak böyle bir denemeyi bir başka çalışmanın konusu olarak belirlemek daha uygun 
görünmektedir. Tarihte anlam sorununa ilişkin burada son olarak söylenmesi gereken 
şey, insanlığın nereden geldiği ve nereye doğru yöneldiği şeklindeki en genel sorun-
larla ilişkisi nedeniyle, tarihte anlam sorununun, bir felsefe sorunu olarak gündemde 
kalmaya devam edeceği ve yaşama şartlarının gelişimine bağlı olarak farklı tarih 
tasarımlarının oluşmasına zemin hazırlayacağıdır.
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THE POSSIBILITY OF INFINITE DIVISIBILITY OF TIME AND 
SPACE IN HUME’S PHILOSOPHY

ÖZ
Zaman-mekân tasarımı ve sonsuz bölünebilirlik tasarımı doğrudan doğruya Hu-
me’un algıya dayalı epistemolojisinin bir parçasıdır. Hume bu tasarımları soyut 
tasarımlar olarak ele almaktadır. Bu çalışmada Hume’un zaman ve mekân tasa-
rımları hakkındaki düşünceleri, soyut tasarımlar bağlamında kısaca ele alındık-
tan sonra sonsuz bölünebilirlik tasarımı araştırılacak ve bu tasarıma itirazının 
arkasında metafizik kaygılar olduğu iddia edilecektir. Bu iddia Hume’un “son-
suzluk” hakkındaki fikirleriyle desteklenecektir.
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ABSTRACT
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temology of Hume based on perception. Hume deals with these ideas as abstract 
ideas. In this study, the thoughts of Hume on the ideas of time and space will be 
handled briefly in terms of abstract ideas, and the infinite divisibility idea will be 
investigated; and it will be claimed that there are metaphysical concerns behind 
the objections to this idea. This objection will be supported with the thoughts of 
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...

Giriş

Hume İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme adlı eserinin girişinde niyetinin, insan 
doğasının ilkelerini açıklayacak yeni bir “insan bilimi”nin olanaklılığını empirik bir 
felsefeyle aramak olduğunu açık etmektedir. Ona göre böyle bir bilim sadece deney 
ve gözlem üzerine kurulmalıdır.1 Deney ve gözlem üzerine kurulmamış herhangi bir 
ilkenin bu bilimde yeri bulunmamaktadır. Bu düşünce Hume epistemolojisi için temel 
ve değişmez bir mottodur. Hume insan doğası bilimi araştırmasında bu mottoyu algıya 
dayalı epistemolojisiyle temellendirmektedir. 

Hume’un algıya dayalı epistemolojisine göre zihnin tüm içeriklerini oluşturan 
şey algılardır. Onun algı merkezli epistemolojisinde iki ilke belirgin ve belirleyici 
konumdadır. Birincisi algının formlarıyla ilgilidir. Hume izlenim (impression) ve 
tasarım (idea) olmak üzere algının iki formundan bahsetmektedir. İzlenim, algının 
insan zihnine girişindeki canlılık ve güçlülüğüyle; tasarımlar ise algının bilincimizde 
bıraktığı canlılık ve güçlülüğüyle ilgilidir.2 Hume’un izlenim ve tasarımları bu şekil-
de tanımlamasından anlaşılmaktadır ki algılar arasındaki ayrım onların güçlülük ve 
canlılıklarındadır. 

Bu yüzden burada zihnin bütün algılarını, iki sınıf ya da türe ayırabiliriz. Daha az güçlü 
ve canlı olanlar DÜŞÜNCELER (thoughts) ya da TASARIMLAR (ideas)’dır…İzlenim 
terimiyle işittiğimiz, gördüğümüz, hissettiğimiz, sevdiğimiz, nefret ettiğimiz, arzuladığımız 
ya da istediğimiz zamandaki daha canlı algılarımızın hepsini kastediyorum.3

Sıcak bir yaz akşamında yenen dondurmanın hazzı ya da kokmuş bir hayvan 
leşinin yanından geçerken duyumsanan tiksinti ile daha sonra aynı duyumun belleğe 
çağrılması izlenim ve tasarım arasındaki farklılığı göstermektedir. İzlenim daha canlı 
algılarken tasarımlar sönük algılardır. Algının sönük hali yani tasarımdan söz etmek 
için canlı durumuna karşılık gelen izlenimlerinin olması gerekmektedir ki bu, Hume 
epistemolojisinin ikinci temel iddiası olan bütün tasarımların bir izlenimden türediği 
fikrini oluşturmaktadır.4 Bu iddia Hume literatüründe kopyalama ilkesi (copy principle) 

1 David Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, çev. Ergün Baylan, Ankara: Bilgesu Yay., 2009, s. 
12.

2 Hume, İnceleme, s.17.
3 David Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding, Ed. Peter Millican, New York: Oxford 

University Press, 2007, s. 12-13.
4 Hume, İnceleme, s.17; Hume, Enquiry, s. 13. Hume İnceleme’de kopyalama ilkesinden ötürü tüm 

tasarımların, izlenimlerin birebir kopyası olduğu fikrinin fazla geniş bir çerçevesi olduğunu fark eder. 
Örneğin karmaşık bir tasarımın ona karşılık gelen karmaşık izlenimlere sahip olmadığını ve karmaşık 
izlenimlerin istisnai olarak tasarımda birebir kopyalanmadığını gözlemler. Altın bir dağı ya da erdemli 
bir atı bunların izlenimine sahip olmasak da düşünebiliriz. Zihin altın ve dağ izlenimini ya da erdemli 
olmak ile at izlenimini birleştirebilir. Bu durumda ise her tasarımın, izlenimin kopyası olduğunu söy-



Hume’un Felsefesinde Zaman ve Mekânın Sonsuz Bölünebilirliğinin İmkânı 183

olarak bilinmektedir.5 Buna göre tüm tasarımlarımız onlara karşılık gelen izlenimlerin 
birer kopyasıdır. Noonan bu ilkenin Hume felsefesindeki önemine dikkat çekerek 
Hume’un empirist olarak tanınmasının nedenini bu ilkeye bağlamaktadır.6 Aslında 
Noonan bu iddiasında haksız sayılmaz; çünkü Hume bu ilkeyi tüm tasarımların kay-
nağını açıklarken kullanmaktadır. Herhangi bir tasarımı türeten şeyin ne olduğunu 
araştırırken genellikle ilk olarak söz konusu tasarımın bir izlenimden türeyip türeme-
diğini sorgulamaktır. Öyle ki Hume için bu ilke o kadar temel bir görev görmektedir 
ki İnceleme’nin ilk kitabının, birinci bölümün alt başlığını “Tasarımlar, Kaynağı, 
Bileşimleri, Bağıntıları, Soyutlamaları vb.” olarak belirlemiştir. Bu soruşturmasıyla 
Hume izlenimi olmayan tasarımları, izlenimleri olan tasarımlardan ayırarak zihnin bu 
tasarımları nasıl türettiğini açıklamakta ve izlenimi olmayan tasarımları, kopyalama 
ilkesiyle uyumsuzluğundan dolayı, dışlamaktadır. Bu çalışmanın konusu zaman ve 
mekânın sonsuz bölünebilirliği tasarımını, kopyalama ilkesi çerçevesinde ele almak 
ve bu bağlamda imkânını araştırmaktır. 

Zaman ve Mekân Tasarımı

Zaman ve mekân tasarımı, Hume felsefesinde soyut ya da genel tasarımlara birer 
örnektir. Soyut ya da genel tasarımların en önemli özelliği “doğaları bakımından tek 
ama temsil edilişleri bakımından genel”7 olmalarıdır. Bu tasarımlar deneyimlediği-
miz tikel nesneler arasındaki benzerliklerden edinilirler; algılanan kırmızı nesneler 
arasındaki benzerlikten dolayı “kırmızı” tasarımına sahip olmak gibi. Aralarında ben-
zerlik algılanan tikel nesneler, nitelik ve nicelik derecelerinden sıyrılarak aynı adla 
adlandırılırlar. Böylece “Tikel bir tasarım genel bir terime bağlanmakla, yani alışkan-
lık sonucu doğan birliktelik sayesinde başka birçok tasarım ile ilişkisi olan ve bunları 
kolayca imgeleme getiren bir terime bağlanmakla genel bir tasarım”8 oluşmaktadır. 
Hume’un soyut ya da genel tasarımları bu şekilde açıklamasının arkasında iki iddia 
bulunduğu söylenebilir. Birincisi bu tasarımların evrensel olmadığıdır; çünkü ger-
çekte değil sadece temsil edilişlerinde geneldir. İkincisi ise bu tasarımlara karşılık 
gelen bir izlenimin bulunmadığı ve imgelem tarafından, alışkanlık yoluyla türetilen 
karmaşık tasarımlar olduğudur. Tasarımların kaynağıyla ilgili bu arka plan zaman ve 

lemek zorlaşır. Bu nedenle Hume yalın izlenimlerin birebir kopyalanabileceğini ileri sürer. Ancak bu 
durum her tasarımın bir izlenimi olduğu genel düşüncesini değiştirmez. Bkz. Hume, İnceleme, s. 18.

5 Bkz. Don Garrett, Hume, London & New York: Routledge, 2015, s. 43; Helen Beebee, Hume on Ca-
usation, London&New York, Routledge, 2006, s. 6; Stephen Buckle, Hume’s Enlightenment Tract: 
The Unity and Purpose of an Enquiry Concerning Human Understanding, New York: Oxford Univer-
sity Press, 2001, s. 130.

6 Harold W. Noonan, Hume, London&New York: Routledge, 1999, s. 7.
7 Hume, İnceleme, s. 30.
8 Hume, İnceleme, s. 30.
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mekân tasarımları sorgulamasında göz önünde bulundurulması gereken önemli bir 
husustur. Nitekim bu arka planla zaman ve mekân tasarımlarının birebir kopyalandığı 
bir izlenimin bulunmadığını; sadece duyuların bizi bu tasarımlara götürdüğü ortaya 
çıkacaktır. 

Gözlerimi açıp etrafıma şöyle bir bakındığımda birçok görülebilir nesne algılarım; gözlerimi 
tekrar kapayıp bu cisimler arasındaki uzaklığı düşündüğümde, uzam (extension) tasarımını 
elde ederim. Her tasarım kendisine tıpatıp benzeyen başka bir izlenimden türediği için, bu 
uzam tasarımıyla benzer olan izlenimler ya görme yetisiyle ortaya çıkan kimi duyumlar 
ya da bu duyumlardan doğan kimi iç izlenimler olmalıdır.9

Mekân tasarımının eğer bir izlenimi olsaydı ya tutku, heyecan, istek ve isteksizlik 
gibi bir iç izlenimden türerdi ya da doğrudan bir duyunun ilettiği dış izlenim tarafından 
türetilirdi. Bu tasarımın tutku, heyecan gibi bir iç izlenimden türemediği açıktır; çünkü 
“böyle duygular uzamsal değildir.”10 Benzer bir şekilde doğrudan kopyalandığı bir dış 
izlenim de yoktur; nitekim hiç kimse mekân tasarımına karşılık gelen bir izlenim gös-
teremez. Bu durumda kopyalama ilkesinin, bu tasarımın yalın bir izlenimi olmadığını 
ortaya çıkardığı görülmektedir; ancak mekân tasarımının birebir kopyalandığı yalın 
bir izleniminin olmaması onun hiçbir duyusal kaynağı olmadığı anlamına gelmez. 
Aksine bu tasarım karmaşık bir tasarım olduğundan bazı yalın tasarımların bir araya 
gelmesinden türemiştir. Hume, yukarıdaki alıntıda da görüldüğü gibi, bu tasarımın 
duyumsanandan doğrudan ve dolaysız bir şekilde çıkarsanan bir tasarım olduğunu ileri 
sürerek ona kaynaklık aramak istemiştir; çünkü Hume’a göre “elimizde duyulardan 
başka bu kökensel izlenimi iletebilecek bir şey” yoktur.11 Hume söz konusu bu duyular 
için ise iki özel duyuya işaret etmektedir: görme ve dokunma.

Hume’a göre mekân tasarımı “görülebilir ya da dokunulabilir nesnelerin”12 algısı 
tarafından türetilen karmaşık tasarımlardır. Herhangi bir nesnenin görüntüsü ya da dokuna-
bilirliği bu tasarımı oluşturabilir. Bu bakımdan De Pierris buna “mekânın fenomenolojisi”13 
demektedir. Örneğin önümüzde duran bir masa, görüntüsü vasıtasıyla, mekân tasarımını 
oluşturmak için yeterlidir. Duyunun buradaki rolü mekân tasarımının, masa izlenimini 
temsil etmesine olanak sağlamasıdır; çünkü “bu tasarım şu anda duyulara görünen belli 

9 Hume, İnceleme, s. 37. Hume zaman ve mekân tartışmasında çoğu kez mekân (space) ve uzam (exten-
sion) kavramlarını ve zaman (time) ve süre (duration) kavramlarını birbirlerinin yerine kullanmıştır. 
Örneğin bu paragrafta uzam derken bir sonraki paragrafta mekân demiştir. Bu duruma benzer birçok 
örnek görmek mümkündür. Bunlarla ilgili örnekler için bkz. David Hume, A Treatise of Human Natu-
re: Being an Attempt to Introduce the Experimental Method of Reasoning into Moral Subjects, Ed. L. 
A. Selby-Bigge, Oxford: Clarendon Press, 1960, s. 33-68. 

10 Donald L. M. Baxter, “Hume’s Theory of Space and Time in Its Skeptical Context”, The Cambridge 
Companion to Hume, Second Edition, Ed. David Fate Norton & Jacqueline Taylor, Cambridge: Camb-
ridge University Press, 2009, s. 132.

11 Hume, İnceleme, s. 37.
12 Hume, İnceleme, s. 38.
13 Graciela De Pierris, “Hume on Space, Geometry, and Diagrammatic Reasoning”, Synthese, Vol. 186, 

No. 1, Diagrams in Mathematics: History And Philosophy, May, 2012, s. 172.
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bir izlenimden ödünç alınmıştır.”14 Duyuların taşıdıkları imgeleri sorgulayan Hume’a 
göre görülebilirlik ya da dokunulabilirlik olmaksızın uzam tasarımı olanaksızdır. Görme 
ile iletilen sadece belli bir şekle sokulmuş renkli noktaların izlenimidir; bu yüzden mekân 
tasarımı “renkli noktaların ve bunların görünüş biçimlerinin suretinden (copy)”den tü-
remektedir.15 Dokunulabilirlik ise “katılık ile donatılmış atom ya da zerrecik izlenimleri 
diyebileceğimiz çeşitli küçük izlenimleri”16 iletmektedir. Görüldüğü gibi mekân tasarımı 
görme ve dokunma algılarıyla oluşmaktadır. Russell’a göre eğer biz renk ve dokunulabilir 
nitelikleri uzaklaştırırsak o zaman böyle atomlar, imgelem ve düşüncede tamamen yok 
olurlar. Böylece hiçbir uzam ya da mekân tasarımına sahip olmayız. Ona göre Hume bu 
düşüncesiyle görülebilir ve dokunulabilir nesne tasarımımızdan ayrı ve bağımsız hiçbir 
mekân tasarımımızın olmayacağını ileri sürmektedir.17 Dolayısıyla renkli noktaların bir 
araya geldiği ve belli bir şekli olan her algı, mekân ya da uzam tasarımını oluşturabilmek-
tedir. Bununla Hume bir nesneye baktığımızda onu renkli noktalar olarak gördüğümüzü 
kastetmemektedir. Onun yerine sonsuz bölünebilirlik tasarımı tartışmasıyla tutarlı bir 
şekilde mekân tasarımının en küçük öğelerini ortaya koymaktadır. Bunun anlamı mekân 
tasarımları söz konusu olduğunda görme ve dokunma algılarının sonsuz bir şekilde 
bölünemeyeceğidir; çünkü onların belli bir derecede renk ve katılık niteliklerine sahip 
olmaları zorunludur.18 Hume’un bu düşüncelerinin arkasında yatan metafizik itirazını 
geliştireceğimiz yer de burasıdır.

Hume’un mekân tasarımını renkli noktaların birleşiminin bir kopyası şeklinde değil; 
görünüş biçimi olarak açıklaması zaman tasarımı hakkındaki düşünceleriyle paralellik 
halindedir. Nitekim zaman tasarımına da karşılık gelecek yalın bir izlenim yoktur ve bu 
tasarım “izlenimlerin zihne görünüş biçiminden” doğmaktadır.19 Başka bir deyişle bu 
tasarım belli bir izlenimin sönük algısı olmasa da izlenimlerden ayırt edilebilir değildir; 
aksine bu izlenimlerin görünüş biçimlerinden edinilirler. Mekân tasarımı için tek bir 
izlenim ya da algı yeterliyken zaman tasarımı için değişik algıların ardışıklığı gereklidir. 

Zaman tasarımı, her tür algımızın –hem izlenimlerin hem de tasarımların, hem iç duyum 
hem de dış duyum izlenimlerinin– ardışıklığından türetilmiş olmakla birlikte bize, mekân 
tasarımlarının kapsadığı çeşitlilikten çok daha büyük bir çeşitliliği kapsayan ancak yine 
de düşlemimizde belirli bir nicelik ve nitelikteki bir tek tasarım tarafından temsil edilen 
bir soyut tasarım örneğini verecektir.20

14 Hume, İnceleme, s. 37. 
15 Hume, İnceleme, s. 37. Hume burada mekân tasarımının renkli noktaların bir kopyası olduğunu iddia 

etmez; bunun yerine onların görünüşlerinin bir biçimi olduğunu savunur.
16 Hume, İnceleme, s. 40.
17 Paul Russell, The Riddle of Hume’s Treatise: Skepticism, Naturalism, and Irreligion, New York: Ox-

ford University Press, 2008, s. 106.
18 Hume, İnceleme, s. 40. Hume’un bu düşüncesi mutlak bir mekân ya da boş bir mekân anlayışlarını 

içermediğini göstermektedir.
19 Hume, İnceleme, s. 39.
20 Hume, İnceleme, s. 37-38.
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Zaman tasarımı değişik algıların niteliksel değişikliğinin ardışıklığından türemek-
tedir. Örneğin bir flütle çalınan beş nota zaman izlenimi ve tasarımını vermektedir. 
Burada zaman işitme duyusuna sunulan bu beş sesten ayrı olarak altıncı bir izlenim 
değildir; niteliksel olarak farklı beş sesin ardışık algısından doğmaktadır. Eğer zihin 
bu gibi algılara sahip değilse zaman tasarımını edinemez. Bunun için de bu izlenim-
lerin zihne görünmesi gereklidir. Ardışık algılar bir görünüş biçimi oluşturmaktadır. 
Beş ardışık notayı duyduğumuzda onların zihne görünüşlerindeki biçimiyle zaman 
tasarımı ediniriz. Bu nedenle zaman “ardışık olarak düzenlenmiş farklı tasarımlardan, 
izlenimlerden ya da nesnelerden başka bir şey olamaz.”21

Burada kısaca konu edindiğimiz zaman ve mekân tasarımı hakkında Hume’un bu 
düşüncelerinden yola çıkarak onun kendi algı epistemolojisiyle çelişmediği ileri sürü-
lebilir. Bu tasarımların birebir kopyalandığı bir izlenim olmasa da onlar deneyimden 
edinilirler. Eğer Hume deneyimle herhangi bir ilgisi olmadığını düşünseydi o zaman 
bu tasarımların bir kurgu olduğunu iddia etmek zorunda kalırdı; ancak bu tasarımlar 
ne bir kurgu ne de bir uydurmadır.22 Ne zaman bu tasarımlar deneyimlenmemiş olanla 
yani örneğin boş mekân ve mutlak zaman gibi herhangi bir “görünüş biçimi” olmayan 
kavramlarla anılırsa o zaman bir kurgu ve uydurma olacaktır. Bu tartışma ayrı bir konu 
gibi görünse de bunların hepsi zaman ve mekânın sonsuz bölünebilirliği tasarımını 
açıklamada karşımıza çıkmaktadır.

Zaman ve Mekân Tasarımı Sonsuz Bölünebilir mi?

Zaman ve mekânın sonsuz bölünebilirliği konusu bu tasarımlar hakkındaki en 
tartışmalı konulardandır. Bu tartışmanın merkezinde Hume’un hem zaman hem de 
mekân tasarımları için koyduğu bir ilke yer almaktadır. Bu ilke zaman ve mekân ta-
sarımlarının yalın ve bölünemez parçalardan oluşmasıdır.23 Hume bu ilkeyle aslında 
“sonsuzluk” tasarımına bir itiraz geliştirmektedir. Sonlu ve sınırlı olan bir şeyin son-
suz bir şekilde bölünmesinin imkânsızlığı bir yana sonsuzluk gibi bir tasarıma sahip 
olmanın kurgusallığı üzerinde durmaktadır.

Hume sonsuz bölünebilirlikle ilgili düşüncelerini iki iddiaya dayandırmaktadır:
1. “Sonsuza dek bölünebilme yeteneğindeki her şey sonsuz sayıda parçayı içe-

rir; aksi hâlde bölme işlemi kendilerine hemen ulaşacağımız bölünemez parçalar ta-
rafından hemen durdurulurdu.”24

2. Hiçbir sonlu uzam sonsuz sayıda parçayı içermez.25

21 Hume, İnceleme, s. 39.
22 Bkz. Hume, İnceleme, s. 39.
23 Hume, İnceleme, s. 37.
24 Hume, İnceleme, s. 34.
25 Hume, İnceleme, s. 34.
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Sonlu uzamın sonlu sayıda bölünemez noktalardan; sonlu zamanın ise sonlu 
sayıda bölünemez anlardan oluşmak zorunda olması sonsuz sayıda bölünebilirliğin 
imkânsızlığını göstermektedir. Buradan hiçbir sonlunun, sonsuz sayıda bölünemeye-
ceği ortaya çıkmaktadır. Aksini düşünmek saçma olacaktır. Hume’un bu düşüncesinin 
altında “zihnin gücünün sınırlı olduğu ve sonsuzluğun tam ve yeterli bir kavramını 
elde edemeyeceği”26 argümanı yatmaktadır.

Ayrıca şu da açıktır ki, sonsuz sayıda bölünebilen her şey sonsuz sayıda parçadan oluş-
malıdır; çünkü parça sayılarına bir sınır getirirsek, aynı sınırı bölünmelere de getirmemiz 
gerekir. Buradan da, herhangi bir sonlu nitelikten oluşturduğumuz tasarım sonsuza dek 
bölünebilir değildir, ancak doğru ayrımlar ve ayırmalarla bu tasarımı daha küçük parçalara, 
tam olarak yalın ve bölünemez olana götürebiliriz, çıkarımını yapmak hiç de zor olmaz. 
Gücünün sonsuz olduğunu reddederken, zihnin, tasarımlarını bölmede bir sona ulaşabi-
leceğini varsayıyoruz; kaldı ki, bu vargının açıklığından kaçınmanın bir yolu yoktur.27

Zihnin gücünün sınırlı olduğunun kanıtı deneyimlerdir. Deneyimler sınırlı oldu-
ğundan zihin de sınırlıdır. Bir şeyin sonsuz bölünebilirliği iddia ediliyorsa onun sonsuz 
sayıda parçası olmalıdır. Oysa zihnimiz onların sonsuz sayıda parçadan oluştuğunu 
söyleyecek kadar sınırsız bir güce sahip değildir; aksine onların sonlu niteliklere sahip 
olduklarını deneyimleriz. Bu da sonsuzluğun değil sonluluğun kavranabilir olduğu 
konusunda bizi ikna etmektedir.

Sonluluk tasarımımız için bir tasarımın en küçük parçasını düşünmek yeterlidir. 
Hume tasarımın en küçük parçasını “minimum” olarak ifade etmektedir. Bu tasarım 
daha küçük parçasının artık algılanamayacağı ve “tamamen yok edilmediği sürece 
daha fazla küçültülemeyen bir tasarım”dır.28 Tasarım bu durumda daha küçük bir par-
çaya ayrılamaz. Bu nedenle en küçük olmakla birlikte yalın ve bölünemezdir. Hume 
minimum tasarım için kum tanesi ve mürekkep damlası örneklerini verir. Bir kum 
tanesinin binde birinci hatta on binde birinci parçasını ifade ettiğimizde “binde bir”, “on 
binde bir” gibi sayılara ve bunların farklı orantılarının tasarımlarına sahip olduğumuz 
için bu ifadeyi imgeleyebildiğimizi düşünürüz. Başka bir deyişle imgelem yoluyla en 
küçük tasarımı parçalara ayırdığımızı hayal ederiz. “Ancak bu şeye ilişkin ne hayal 
edersek edelim, bir kum taneciğinin tasarımı ayırt edilebilir değildir ve bırakın bine, 
on bine veya sonsuz sayıda tasarıma ayrılmayı, yirmiye bile ayrılamaz.”29 Bu durumda 
onun parçalara ayrılabildiğini ifade etmek, konuşma sırasında anlaşılırdır; çünkü onu 
parçalara ayırdığımız sayı ve oranların tasarımı zihin tarafından deneyimler yoluyla 
edinilmiştir. Ancak ne “en küçük” tasarımın parçalanmış bu tasarımlarının temsilleri 
ne de kum tanesinin kendisi imgesi açısından farklıdır. Yani minimum tasarımı ne 
kadar böldüğümüzü düşünürsek düşünelim, kum tanesinin kendisi minimum tasarım 

26 Hume, İnceleme, s. 32.
27 Hume, İnceleme, s. 32-33.
28 Hume, İnceleme, s. 33.
29 Hume, İnceleme, s. 33.
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olduğundan imgeleri de aynıdır. Kaldı ki “sonsuzluk” tasarımı sayı ve oranların ta-
sarımı gibi bir tasarım değildir. Mekânın sonsuz sayıya bölünemeyeceğinin en ciddi 
karşı çıkış dayanağı budur. İmgelem bir kum tanesini bin kere küçülttüğünü imge-
leyebilirken sonsuz kere bölünebildiğini ya da küçültüldüğünü imgeleyemez; çünkü 
tasarımlar doğuştan zihinde mevcut olmadığından sonsuzluk ve sonsuz bölünebilirlik 
tasarımlarına sahip değiliz. Russell’a göre bu konudan şu anlaşılmaktadır: “Sonsuzlu-
ğun yeterli bir kavrayışına sahip olmamamıza karşın bizim tasarımlarımız uzamın en 
küçük parçasının yeterli temsilleridir.”30 Başka bir deyişle tasarımın bölünebilirliğinde 
en küçük, minimum parça kavranabilirdir; sonsuz bölünebilirlik değil.

Hume’un kum tanesi örneği, algı teorisinden beslenen mürekkep damlası örne-
ğiyle uyum içindedir.

Bir parça kâğıt üzerine bir damla mürekkep dökün, bakışlarınızı bu damlanın üzerinde 
sabitleştirin ve sonunda damlayı göremez oluncaya dek uzaklaşın; açıktır ki, kaybolmadan 
önce bu damlanın imgesi ya da izlenimi hiçbir biçimde bölünemezdi.31

Bir kâğıt parçası üzerine bir damla mürekkep damlatıp onu gözden kayboluncaya 
kadar uzaklaştırdığımızda gözden kaybolmadan hemen önceki imgesi duyu izlenimleri 
açısından mürekkep damlasının minimum algısıdır. Bu imgenin daha küçük görünümü 
olamaz; çünkü daha fazla küçültüldüğünde ya da uzaklaştırıldığında artık algılanmaz. 
Jacquette’e göre Hume’un mürekkep damlası deneyinden çıkarsadığımızı varsaydı-
ğımız sonuç şudur: Doğrudan duyu verileri ya da izlenimler için algının boyutunun 
sınırları vardır, küçük bir nesnenin belli bir noktanın ötesinde gözden kaybolması gibi. 
Mürekkep damlası artık görülemedikten sonra fenomenal alanda uzamın bölünemez 
atomik bir öğesi olur. Bu durum sonlu cisimlerin sonsuz bir şekilde bölünebilirliğinin 
olanaksızlığını kurmak için empirik bir argüman ve fenomenal bir kanıt sağlamaktadır.32 
Nitekim bölünebilir en küçük tasarım deneyimden türemektedir. Bu bağlamda her 
tasarımın bir izlenimi olması gerektiği anlamına gelen kopyalama ilkesi göz önünde 
bulundurulduğunda, mekân tasarımın sonlu en küçük imgesinin bir izlenime karşılık 
geldiği görülmektedir. Dolayısıyla minimum tasarım, mekân tasarımının sonsuz bölü-
nebilirliği iddiasının tersine bu tasarımın bölünebilirliğinin sınırlılığını göstermektedir; 
çünkü bunlar uzamın en küçük parçasıdır. 

Zamanın sonsuz bölünebilirliği konusuna gelince, Hume’un bu konu hakkındaki 
düşüncelerinin mekân tasarımının sonsuz bölünebilirliği açıklamalarıyla uyum içinde 
olduğu görülmektedir. Hume zaman tasarımının sonsuz bölünebilirliğini sorgularken 
mekân tasarımı için takip ettiği, bu tasarımın sonsuza dek bölünebilme yeteneğinde 
olup olmadığı sorusunun peşinden gitmektedir. Buna göre eğer zaman bu yeteneğe 

30 Russell, a.g.e. , s.107.
31 Hume, İnceleme, s. 33.
32 Dale Jacquette, “Hume on Infinite and Sensible Extensionless Indivisibles”, Journal of the History of 

Philosophy, Volume 34, Number 1, January, 1996, s. 63.
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sahipse sonsuz sayıda bölünebilir; çünkü “sonsuza dek bölünebilme yeteneğindeki her 
şey sonsuz sayıda parçayı içerir.”33 Bu durumda şu soru sorulmalıdır: Zaman sonsuz 
sayıda parçayı içermekte midir? Sorunun yanıtı Hume’un şu satırlarında yer almaktadır:

Zamanın her bir parçasının bir diğerini izlemesi, ancak yan yana olsalar da hiç birinin 
birbirleriyle hiçbir zaman bir arada var olmaması zamandan ayrılamaz bir özelliktir ve 
bir bakıma onun özünü oluşturur. Aynı nedenle, 1737 yılı, içinde bulunduğumuz 1738 
yılı ile çakışamaz ve her an bir diğerinden ayrı olmak ve ondan sonra ya da önce gelmek 
zorundadır. Öyleyse zaman, var olduğu sürece, bölünemez anlardan oluşmalıdır.34 

Eğer zaman sonsuz sayıda bölünebilseydi aynı anda var olan sonsuz sayıdaki 
anlardan oluşması gerekirdi. Oysa aynı anda var olan sonsuz sayıda anlardan söz 
edilemez; çünkü bu, zamanın parçalarının hiçbir zaman bir arada var olamayacağı 
özelliğine aykırıdır. Dün ve bugün dediğimiz, zaman parçalarının aynı anda bir arada 
var olamaması gibi. Ayrıca zaman tasarımının farklı algıların ardışıklığından35 türüyor 
olması da zamanın bölünebilirliğinde belli bir sınırlılığın olduğunu pekiştirmektedir.

Çünkü eğer zamanda hiçbir zaman bölünmenin sonu gelmeyecek olsaydı ve eğer her an, 
bir diğer anı takip ederken, tam olarak tek ve bölünemez olsaydı, sonsuz sayıda, bir ara-
da var olan anlar ya da zaman parçaları olurdu; ki sanırım bu düpedüz bir çelişki olarak 
kabul edilecektir.36

Hume zamanın bölünebilirliğini reddetmemektedir; aksine zamanın da parçalar-
dan, anlardan meydana geldiğini ifade etmektedir. Onun karşı çıktığı konu zamanın 
sonsuz sayıda bölünebilirliğidir. Zaman sonsuz sayıda parçadan oluşmadığı için yani 
bölünemez anlardan ibaret olduğu için sonsuz sayıda bölünemezdir. Zamanın sonsuz 
sayıda parçadan oluşması demek aynı anda var olan sonsuz sayıda zaman parçalarının 
var olduğunu söylemek olacaktır. Oysa Hume bunu çelişki olarak ilan etmektedir; 
çünkü zaman, bir ardışıklığın algısıdır yani aynı anda var olan ayrı zaman parçaları 
ya da anlar söz konusu değildir. Lennon, Hume’un bu düşüncelerini “ardışıklık ar-
gümanı” (succession argument) olarak adlandırmaktadır. Ona göre Hume ardışıklık 
argümanıyla yani her anın, başka bir an tarafından izlenmesi özelliğiyle zamanın 
sonlu bölünebilirliği hakkındaki iddialarını sağlamlaştırmıştır.37 Yanan bir kömürü 
hızla çevirdiğimizi düşünelim. Duyular ateşten bir çember imgesini zihne iletecektir. 
Hume’a göre burada herhangi bir zaman aralığı algılanmayacaktır; çünkü algı tektir 
ve ardışık değildir. “Hiçbir ardışık algımızın olmadığı yerde, nesnelerde gerçek bir 
ardışıklık olsa bile, zaman kavramımız yoktur … (zaman) değişebilir nesnelerin belli 

33 Hume, İnceleme, s. 34.
34 Hume, İnceleme, s. 35.
35 Hume, İnceleme, s. 39.
36 Hume, İnceleme, s. 35.
37 T. M. Lennon, “Veritas Filia Temporis: Hume on Time and Causation”, David Hume: Critical Assess-

ment, Volume III, Ed. Stanley Tweyman, London&New York: Routledge, 1995, s. 346.
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bir algılanabilir ardışıklığı yoluyla keşfedil(mektedir).”38 Ateş çemberi algısında, 
nesnenin değişik algılarının ardışıklığının yokluğu nedeniyle zaman kavrayışından 
söz edilememesi gibi. Böylece Hume zamanı, değişebilir nesnelerin ardışıklığına 
bağlamaktadır. Bu düşüncesini doğrulamak için ise yine sonsuz bölünebilirlik tar-
tışmasına girmektedir. Bir nesnenin değişik algılar olmaksızın algısı, bir arada var 
olan izlenimler olduğundan bu algı zaman tasarımını üretemez; çünkü yukarıda da 
vurgulandığı gibi, zamanın parçaları bir arada var olamazlar. Algıların ardışıklığı 
gereklidir. Bu durumda da ardışık (değişik) algının her parçası zamanın bölünemez 
ve yalın parçasını oluşturmaktadır. Dolayısıyla ardışıklık argümanı, zamanın sonsuz 
bölünebilirliği tasarımının imkânını ortaya koymaktadır. Nitekim Falkenstein’a göre 
Hume’un zaman için verdiği yanan kömür örneği ve mekân için verdiği mürekkep 
damlası örneği, onların tasarımının sonsuz bölünebilirliğine itirazını göstermektedir. 
Yanan kömür ya da ateş çemberi örneği herhangi iki ardışık izlenim arasında daha 
fazla izlenimin bulunmadığını yani algının sınırını göstermektedir. Benzer şekilde 
mürekkep damlasının gözden kaybolmadan önceki algısı da mekânın daha fazla bö-
lünemeyen parçasını sunmaktadır. Her iki örnekte de tasarımların bölünebilirliğinde 
bir sınırın olduğu vurgulanmaktadır.39 Dolayısıyla sonsuz bölünebilirlik sorgulaması 
Hume için aslında sonsuzluk ve sonluluk/sınırlılık sorgulamasıdır. Hume zaman ve 
mekânın sonsuz bölünebilirliğinin imkânsızlığını, sonluluk ve sınırlılık özellikleriyle 
savunmuştur. Bu düşüncesinin arka planında ise metafizik bir itiraz bulunmaktadır. 

Hume’un sonsuz bölünebilirlikle ilgili metafizik itirazının en önemli dayanağı 
zihnin sınırlı bir kapasiteye sahip olması argümanıdır. Zihnin sınırlı bir gücü olduğu 
için asla yeterli bir sonsuzluk tasarımı edinemeyiz. Zihni sınırlandıran ise deneyim-
dir. Ona göre imgelem deneyimin ötesine geçip en uzak konularla meşgul olabilir; 
ancak bu durumda yaptığı şey “anlama yetisinin dar kapasitesini” aşmaktır.40 Hume 
zaman ve mekânın deneyim sınırları içinde, algı teorisine uygun bir şekilde ele alı-
nabileceğini ortaya koyarken bir yandan da sonsuz bölünebilirlik iddiasını savunan 
matematikçilerin, geometricilerin ve metafizikçilerin deneyimi aşan bir girişimde 
bulunduklarını düşünmektedir.41 Ona göre sonsuz bölünebilirlik “akıl yürütmenin en 
doğal ve en açık ilkeleri”yle bağdaşmamaktadır. Ancak konuyu “daha olağan üstü 
kılan şey”, geometrici ve metafizikçi tarafından bu ilkelerin “en açık ve en doğal akıl 
yürütme zinciri tarafından desteklenmesidir.”42 Başka bir deyişle tanıtlanabilmesidir. 
Oysa Hume’a göre sonsuz bölünebilirliğin onlar tarafından yapılan tüm kanıtlamaları, 

38 Hume, İnceleme, s. 38.
39 Lorne Falkenstein, “Space and Time”, The Blackwell Guide to Hume’s Treatise, Ed. Saul Traiger, 

Malden, MA: Blackwell, 2006, s. 61.
40 Hume, Enquiry, s. 118.
41 Hume zaman ve mekânın sonsuz bölünebilirliği konusunda matematikçiler ve geometricilerden bah-

setse de aslında “sonsuzluk” bir sayı olmadığından, amacı matematiksel bölünebilirliği reddetmekten 
ziyade kavramsal bir tartışma yürütüp metafiziksel bölünebilirliğin imkânını sorgulamaktır. 

42 Hume, Enquiry, s. 114.
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akıl yürütmeleri güvensizdir; çünkü onlar bu kanıtlamalarıyla “sınırlı yeteneklerimizin 
kavrayışını aşar(lar).”43 İmgelem bu tasarımları parçalara bölebilse de sonsuza dek 
bölemez. Bu nedenle zaman ve mekânın sonsuz bölünebilirliği tasarımının imkânı 
Hume epistemolojisi açısından olanaksızdır.44 Eğer Hume imgelemin sonsuzluk gibi 
deneyim dışı işleyişlerini savunacak olsaydı öncelikle kendi algıya dayalı epistemo-
lojisiyle, kopyalama ilkesiyle çelişecekti. Bununla birlikte daha İnceleme’nin Giriş 
bölümünde belirttiği “metafizikten yüz çevirme”45 ve insan doğası bilimini inşa etme 
amacına ters düşecekti; çünkü deneyimin ötesine geçerek zihnin sınırlarını aşmış 
olacaktı. Bu bakımdan Hume’un zaman ve mekân tasarımı hakkındaki düşünceleri 
fenomenal olana ilişkin bir sorgulamanın içinde yer alırken bu tasarımların sonsuz 
bölünebilirliği iddiasını dışarıda bırakmaktadır. Bununla Hume’un felsefeyle metafizik 
arasındaki sınırın kriterlerini de ortaya koyduğu ileri sürülebilir. 

Sonuç

Hume zaman ve mekân tasarımlarının kaynağını, epistemolojisine uygun bir 
şekilde deneyimle ilişki içinde açıklamaktadır; ancak konu bu tasarımların sonsuz 
bölünebilirliği olduğunda Hume’un konumlanışı radikalleşmektedir. Deneyimleneme-
diği için sonsuz bölünebilirlik tasarımını reddetmektedir. Aslında itirazının hedefinde 
bölünebilirlikten ziyade “sonsuzluk” tasarımı bulunmaktadır. Bu tasarım metafizik bir 
içerik taşımaktadır; çünkü sonsuzluk, deneyim dışıdır. Her ne kadar Hume doğrudan 
“deneyim dışı/içi” gibi bir ifade kullanmasa da “zihnin kapasitesini aşmak” deyişiyle 
bu ifadelere karşılık gelecek içeriğin olanağını hazırlamıştır. Nitekim Hume için zihnin 
içerikleri algılardır46 ve zihnin kapasitesini aşmak, algılanmayanı varsaymak demektir. 
Bu nedenle Hume’un zaman ve mekânın sonsuz bölünebilirliği tasarımı karşısındaki 
radikal duruşu, felsefesinin geneline uyumlu bir şekilde metafiziğe karşı duruşunun 
bir örneği olarak görünmektedir.

43 Hume, İnceleme, s. 36.
44 Russell, Hume’un sonsuz bölünebilirlik iddialarına karşı konumlanışında Descartes ve Clarke’ın fel-

sefelerine odaklandığını düşünmektedir. Sonsuz bölünebilirliğin töz, ruhun ölümsüzlüğü, Tanrı gibi 
metafizik tartışmaların bir parçası olduğunu; bu felsefelerle ilişki içinde bunu reddettiğini açıklamak-
tadır. Bkz. Russell, a.g.e., s. 108.

45 Hume, İnceleme, s. 11
46 Bkz. Hume, Enquiry, s. 112. Hume burada zihnin, algılardan başka kendisine sunulan hiçbir şeye sahip 

olmadığını ileri sürmektedir. Ayrıca kişisel özdeşliği konu ettiği İnceleme’nin “Kişisel Özdeşlik” bölü-
münde de birçok kez zihnin içeriğinin algılar olduğunu savunduğu görülmektedir. 
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TEMPORAL PARÇALAR METAFİZİĞİ I: SÜREGELİMCİLİK 
TEORİSİ VE SİDER’IN DÖRT-BOYUTÇULUĞU
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METAPHYSICS OF TEMPORAL PARTS I: 
THEORY OF PERDURANTISM AND SIDER’S 

FOUR-DIMENSIONALISM 

ÖZ
Bu çalışmada çağdaş temporal parçalar metafiziği tartışmalarında karşılaştığı-
mız iki önemli konuyu Sider’ın dört-boyutçulukla ilgili bazı argümanları bağla-
mında inceleyeceğiz. İlki, süregelimli nesneler ile üç-boyutlu nesnelerin ayrımı; 
ikincisi, temporal parçalar sorunu olmak üzere. Aynı şekilde, temporal uzanım 
ve süregelimin ne olduğunu açıklamaya ve bir de dört-boyutluluk ile üç-boyutlu 
nesne ayrımını serimlemeye çalışacağız. 
Anahtar Kelimeler: zaman, temporal parçalar, süregelimcilik, dört-boyutçuluk.

ABSTRACT
In this study, we will examine two important issues that we encountered in the 
debates such as the metaphysics of temporal parts in the context of Sider’s ar-
guments about four-dimensionalism. First one of these issues is the difference 
between perduring objects and three-dimensional objects; and the second one is 
that the problem of temporal parts. Likewise, we will try to explain what tem-
poral extention and perdurantism is and also, we will try to expose difference 
between four-dimensional and three-dimesional object.
Keywords: time, temporal parts, perdurantism, four-dimensionalism.
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Giriş

Çağdaş zaman felsefesi tartışmalarından biri olan temporal parçalar sorunu hem 
dört-boyutçuluk [four-dimensionalism] açısından hem de süregelimci [perdurantism] 
görüş açısından oldukça önemli bir yerde durur.1 Bu tartışma, özellikle temporal 
uzanımın ve temporal parçanın ne olduğunun anlaşılması açısından temel bir yerde 
durur. Temporal parçalar metafiziğinde parçaları olması bakımından uzaya yayılan 
nesnelerin zamanda nasıl sürdüğü üzerinde durulur.2 Burada karşılaşılan sorunlardan 
bazıları nesnelerin uzaydaki parçaları gibi zamanda da parçalarının olup olmadığı, 
zamanla nasıl kendi özdeşliklerini koruyabildiği, farklı zamanlarda farklı özellikleri 
nasıl taşıyabildiği şeklindedir. Bu sorular çağdaş temporal parçalar metafiziği tartış-
malarında süregelimcilik ve dayanımcılık [endurantism] olmak üzere iki başlık altında 
ele alınır.3 Bu iki görüş arasındaki tartışma üç-boyutçuluk [three-dimensionalism] ile 
dört-boyutçuluk tartışmasını da içerir. Biz bu çalışmada, iki görüşten ilki olan sürege-
limci teorinin sözü edilen soruları hangi bağlamlarda tartıştığını ve hangi argümanlarla 
görüşlerini desteklediğini üzerinde duracağız.4 Bunu yaparken de, çağdaş dört-boyutçu 
teorisyenlerden biri olan Sider’ın bu tartışmayla ilgili önemli görüşlerini de burada 
inceleyeceğiz. Bu yolla, nesnelerin içinde bulundukları zamanda üç-boyutlu olarak 
bütünüyle varolduğuna ilişkin uzay ve zaman modelinden farklı olarak, nesnelerin 
temporal parçalarıyla zamanda nasıl yayıldıklarına, uzayzamanda nasıl varolmayı 
sürdüklerine ilişkin anlayışı serimlemeyi hedefliyoruz.

1 “Perdure” terimi için Türkçe’de birden fazla karşılık bulunabilir. Bu terim “sürmek” ya da “süregel-
mek” anlamlarına gelir ama bu terim de birçok batılı dillerdeki terimleri (örneğin, “continue”, “prog-
ress” terimleri de “devam etmek”, “sürmek” olarak dilimize çevrilmekte) karşılamak için kullanıldı-
ğından, karışıklığa neden olmaması için biz “perdurantism”i “süregelimcilik” olarak çevirmeyi uygun 
bulduk. Ayrıca bkz. (perdure. (n.d.). Dictionary.com Unabridged. Retrieved September 5, 2016 from 
Dictionary.com website http://www.dictionary.com/browse/perdure). Aynı şekilde “temporal” terimi 
de dilimize sıklıkla “zamansal” olarak çevrilmekte ama bize göre bu çeviri uygun değil. Temporal 
terimi “zaman ile olan” olarak anlaşılmaktadır. Tam bir karşılık olmadığından terimi olduğu gibi bı-
rakmayı uygun gördük.

2 Ayrıntılı bilgi için bkz. Hawley, Katherine, “Temporal Parts”, The Stanford Encyclopedia of Philosop-
hy (Winter 2015 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/win2015/
entries/temporal-parts/>.

3 Bu görüşün tam karşıtı olan görüş dayanımcılık’tır [endurantism]. Bu görüşe göre şeylerin temporal 
parçaları yoktur, tersine onlar bütünüyle şimdide varolur. Bu çalışmada dayanımcı görüş üzerinde 
durulmadığından burada daha ayrıntılı olarak ele alınmamaktadır. Genel tartışma için bkz. Effingham, 
2009, “Composition, persistence and identity” (ed: Robin Le Poidevin) The Routledge Companion to 
Metaphysics, Routledge, London, s. 296-310.

4 Bu çalışmanın devamı olmasını planladığımız ikinci çalışmada da temporal parçalar metafiziği tartış-
masının ikinci ayağı olan dayanımcı teori üzerinde durmak istiyoruz.
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1. Temporal Parçalar Metafiziği Tartışmasının Genel Hatları

Dört-boyutçu anlayışta, genel olarak, nesnelerin zamanda kendi temporal konum-
larını, süreleriyle birlikte korudukları ileri sürülür. Bunun bir diğer anlamı da, Rea’nin 
belirttiği gibi, dört-boyutçuluk şimdi varolmayan nesnelerin ontolojik durumunu göz 
önünde bulunduran görüştür.5 Nesnelerin zamanda kendi temporal konumlarını koru-
ması, onların içinde bulundukları zamanda hangi özellikleri ve bağıntıları taşıyorsa 
onları süreleriyle birlikte korumasıdır. Bunu kendi hayatlarımızın temporal yapılarına 
bakarak daha kolay kavrayabiliriz. Örneğin, çocukken yaşadığımız diş ağrısı, bisiklete 
binmeyi öğrendiğimiz ilk an, üniversiteden mezun olduğumuz an… vb., tüm bu yaşan-
tıların her biri, dört-boyutçu görüşe göre, bizim farklı temporal durumlarımıza aittir 
ve her biri kendi temporal yapılarını zamanda korumaya devam eder. Bu, herhangi bir 
temporal aralıkta yer alan herhangi bir nesnenin temporal bir parçasının bütün niteliksel 
ve uzaysal bağıntılarını değişmeden koruyabildiği anlamına gelir. Böylece, bu teoriye 
dayanılarak, daha önce olmuş bitmiş olayların, varolmuş nesnelerin ve henüz meydana 
gelmemiş olayların, varolacak nesnelerin, tıpkı şimdi olan olaylar ve varolan nesneler 
gibi gerçek olduğu ve zamanda yerini koruduğu ileri sürülebilir.6 

Şimdi, sözü edilen bu anlayışın neye olanak sağladığına bakalım. Buna göre, 
dört-boyutçu görüşte karşılaştığımız bu yaklaşımla zaman, uzay ve uzanımlı varlıklar 
gibi yayılımlı olma özelliği kazanır. Artık zamanın da parçaları vardır, bu temporal 
yayılımdır ve dört-boyutçuluk ile süregelimci görüşünün dayanağı tam da buradadır. 
Dolayısıyla, her iki görüş açısından bir an varolan herhangi bir nesnenin başka bir an 
nasıl varolabildiği ya da varolmayı sürdürdüğü sorusuna nesnenin temporal uzanımlı 
olması yönünde çözüm bulmaya çalışır. Nesnenin temporal uzanımlı olması, onun 
üç-boyutlu teorideki gibi tek bir zaman bölümünde bütünüyle varolan bir yapısının 
olmaması anlamına gelir. Bu yönüyle temporal uzanım görüşünü savunan süregelimcilik 
ve dört-boyutçu görüş, üç-boyutçuluğun tam karşısında durur. Çünkü üç-boyutçuluğun 
tersine, onlar açısından, temporal bakımdan yayılımlı nesnelerin de temporal parçaları 
vardır. Buna karşın, nesnelerin varoldukları her bir temporal noktada bütünüyle şimdi 
olmaları ve bu zamanların her birinde kendilerine özdeşliğini korumaları anlamında 
nesnelerin zamanda sürdüğünü ileri süren üç-boyutçuluk ise temporal uzanım teorisini 
kabul etmez.7 Burada şunu belirtmekte yarar var. Adından da anlaşılacağı gibi, üç-bo-
yutçuluk, nesnelerin uzayın boyutlarına yayıldığını ve bütünüyle içinde bulundukları 

5 Michael C. Rea, Four-Dimensionalism, The Oxford Hanbook of Metaphysics, New York, Oxford 
University Press, 2003, s. 246. Bu görüş, yalnızca şimdi varolanların gerçek olduğunu ontolojik bir 
yükle ileri süren şimdici teori ile çelişir.

6 Rea’nin de belirttiği gibi, dört-boyutçular geçmiş ve gelecek nesnelerin varolduğunu ama şuan burada 
varolmadığını savunur. Bkz. Rea, Four-Dimensionalism, s. 246.

7 Bkz. Kristie Lyn Miller, Issues in Theoretical Diversity: Peristence, Composition, and Time, Nether-
lands, Springer, 2006, s. 33.
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uzayda varolduğunu ve uzayda kendi varlıklarını korumayı sürdürdüğünü savunur. 
Dolayısıyla, bu görüşün ana argümanı bizim ele aldığımız temporal uzanım argümanını 
savunan süregelimcilik ve dört-boyutçulukla çelişir. Bu ayrımın daha iyi anlaşılması 
adına bunu biraz daha açabiliriz.

1.1. Üç-Boyutlu Nesne mi, yoksa Dört-Boyutlu Uzayzaman mı?

İlkin, dört-boyutçuluk açısından her bir uzaya zamanın eşlik ettiğini ve her bir 
uzaysal varlıklara da onların temporalliklerinin eşlik ettiğini belirtelim. Bu ne anlama 
gelir? Yukarıda belirtilenler anımsanacak olursa eğer, üç-boyutçu görüşte nesneler (i) 
varoldukları zaman olan şimdide (ii) içinde bulunduğu uzayda üç-boyutlu olarak ve 
bütünüyle yayılır. Dört-boyutçu görüşte ise nesnenin temporal yayılımı söz konusudur. 
Bir diğer söyleyişle, nesne içinde bulunduğu uzamda bütünüyle varolmaz, tersine, 
nesneye onun geçmiş halleri (bazı yaklaşımlar açısından gelecek halleri de) eşlik 
eder. Nesnelerin temporal uzanımları bu anlama gelir. Dolayısıyla, nesnelerin varolma 
biçimleri her iki görüşte de farklı yollarla tanımlanmaya başlanır. Üç-boyutçu görüşte 
nesnelerin belli bir zamanda içinde bulundukları uzayda üç-boyutlu olarak varoldukları 
söylenir.8 Yani nesneler bir süreç halinde zamanda birbirlerini izleyerek varolur ve üç-
boyutlu uzayda ileriye doğru bir hareket halindedir. Aynı şekilde, değişim, nesnelerin 
üç-boyutlu uzaydaki hareketleriyle gerçekleşir. Herhangi bir nesnenin bir zamanda 
bazı özellikleri taşıması ve bir başka zamanda başka bazı özelikler taşıması, üç-bo-
yutçuluk açısından değişim olarak anlaşılır.9 Buna karşın, dört-boyutçuluk açısından 
ise, nesne yalnızca uzay bakımından değil ama zaman bakımından da yayılımlıdır, 
nesneler temporal geçmişe ve geleceğe doğru uzanır. Böylece, bu görüş açısından nesne 
bütünüyle şimdide varolmaz ama süregelir. Süregelen nesnelerin temporal parçaları 
vardır ve bu anlık temporal parçalar kalıcı değil ama geçicidir. Dört-boyutçu görüş 
tam da bu açıdan, nesnenin parça değil de bir bütün olarak içinde bulunduğu uzayda 
varolduğunu savunan üç-boyutçu görüşle çelişir. Çünkü süren bu parçaların kendileri 
değil ama onların birbirini izleyerek oluşturduğu dört-boyutlu nesnedir. Miller’ın da 
belirttiği gibi, dört-boyutlu nesne sözü edilen temporal parçaların toplamı olarak alı-
nır.10 Bu tanım daha sonra Sider’ın dört-boyutçuluğunda sıklıkla kaşımıza çıkacaktır. 

Şimdi, sözü edilen dört-boyutlu nesnelerin sürmesiyle anlatılmak istenenin ne 
olduğu üzerinde duralım. Buna göre, uzayda herhangi bir konumda bu uzay konumunu 
özellikleriyle birlikte nesnelerin bazı özellikleri taşıması gibi, temporal olarak yayı-

8 Üç-boyutlu uzay ve zaman grafiklerinde anlatılan tam da budur. Dikey oku zamanı ve yatay olan da 
uzayı temsil eden bir diagramda nesne uzay okunda üç-boyutludur ve zamanda tek boyut olarak ilerler. 

9 Burada özdeşlik sorunuyla da karşılaşırız. Çünkü nesne her iki zamanda da bir ve aynı nesnedir ama 
özellikleri farklıdır. Dolayısıyla, üç-boyutçu görüşte nesnelerin özellikleri değişebilirken, kendileri de 
farklı zamanlarda bir ve aynı nesne olmayı sürdürebilirler.

10 Bkz. Miller, Peristence, Composition, and Time, s. 42.
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lımlı nesneler de içinde yayıldıkları zamanlarda temporal özellikleri taşır. Temporal 
nesnelerin temporal uzanımları bu yolla belirlenir. Eğer bu söylenen kabul edilirse, bu 
durumda nesnelerin tanımı, üç-boyutçu görüşte görüldüğünden farklı bir biçimde, her 
biri kendi farklı özelliği olan temporal parçaların bir serisinin bileşiği olmasıyla değişir. 
Dolayısıyla, nesne artık tek boyutlu zamanda birbirini izleyen üç-boyutlu ve kendine 
özdeş bir şey değil ama her biri bir diğerine özdeş olamayan bir ve aynı şeyin parçaları 
olarak zamana yayılan bir şeydir. Bu görüş, nesnelerin bütünüyle şimdide varolmaları 
ve tüm özellikleri ve bağıntıları bakımından kendine özdeş olması gerektiği savına 
da aykırıdır. Çünkü temporal uzanım tezi her iki biçimi, yani hem bütünüyle şimdide 
varolma hem de şimdide varolan şeyin kendine özdeş olması anlayışı yerine, temporal 
aralıkların ardışıklığını önerir.11 Bu yolla, burada temporal uzanım bakımından ‘şimdi 
varolma’nın ne yolla olduğu üzerinde duralım.

Buna göre, şimdi varolan temporal bir nesnenin başka bazı temporal parçalarla 
olan bağı onların geçmiş ve gelecek olgulardaki durumlarında tespit edilir. Örneğin, 
“bahçedeki ceviz ağacının yaprakları ta zamanında sarıdır” önermesinde “ceviz ağa-
cının” herhangi bir zamandaki özelliğine işaret edilir ve onun daha önceki temporal 
parçasıyla bağı da “bahçedeki ceviz ağacının yaprakları tb zamanında yeşildir” öner-
mesiyle anlatılabilir. Dört-boyutçu ve süregelimcilik açısından “ceviz ağacı” temporal 
bakımdan yayılımlıdır ve her bir temporal durumu onun temporal bir parçasına denk 
gelir. Tek bir temporal parça geri kalan bütün temporal parçalardan, nesnenin bütünü 
bakımından daha kapsayıcı değildir ve her bir temporal parçanın toplamı bir bütün 
olarak nesneye işaret eder. 

Bu belirtilenler ışığında, süregelimci teoriye göre nesnelerin zamanda yayılma-
ları anlamında onların süregeldiği söylenebilir. Burada, üç-boyutçu görüşten ya da 
dayanımcılıktan hangi bakımdan farklı bir sürme’den söz edildiğini belirtmekte yarar 
var. Buna göre, süregelimci görüşte şimdiye kadar kullanılan “sürme” zaman terimi, 
nesnenin belli bir zaman çizgisinde ileriye doğru hareketi olarak anlaşılmamalıdır. 
Burada ilerleyen belli bir zaman aralığındaki nesnenin temporal parçası da değildir. 
Bu zaman aralıklarında bulunan temporal parçalar temporal konumlarını özellikleriyle 
birlikte korurlar. Biz nesnenin tamamına baktığımızda onun sürdüğünü, bir geçmişinin 
olduğunu ya da ileride göreceğimiz gibi, bir öyküsünün olduğunu fark ederiz. Başka 
bir yolla anlatılırsa, nesnelerin sürmesi, onların temporal parçalarının varolmaya 
devam etmesiyle ilgilidir. 

11 Bkz. Effingham, N., “Composition, persistence and identity”, The Routledge Companion to Metaphys-
ics, 2009, s. 304
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1.2. Temporal Parçalar Arasındaki Nedensel Bağıntı Sorunu

‘Temporal parça’ olarak kaşımıza çıkan bütünlüklü yapı ya da Miller’ın da vurgu-
ladığı gibi, dört-boyutlu tümlüğün bir parçasıdır ve biz buna X dersek, bu X temporal 
parçası kendi varolduğu zamanda (ya da zamanlardaki) uzaysal parçalarla bağdaşır.12 
Sözü edilen bu temporal parçaların bir tümlük oluşturmaları, onlar arasında nedensel bir 
bağıntının da olmasını gerektirir. Yukarıda verilen “ceviz ağacı” örneğine baktığımızda 
iki önerme bir ve aynı şeyin iki farklı zamandaki temporal parçasını betimlemektedir 
ve bu iki şey arasında nedensel bir bağıntıdan söz edilmezse, onların bir ve aynı şeyin 
temporal parçası oldukları da söylenemez, tersine herşeyin sürekli varolduğu ve yo-
kolduğu bir resim ortaya çıkar. Buna karşın, bir nesnenin sürmesi için onun varolmaya 
devam etmesi gerekir. Süregelimci ve dört-boyutçu görüş açısından, örneğin “ceviz 
ağacı yaprakları sararmadan önce de vardı” diyebilmemiz için nesnelerin değişime 
rağmen varolmayı sürdürdüklerini, süregeldiklerini kabul etmemiz gerekir. 

Buna göre, temporal parçalar metafiziğinde herhangi bir nesnenin özelliklerinden 
söz edildiğinde onların içinde bulunduğu zamandan da söz edilmelidir. Bu kurala 
uyarak “ceviz ağacının yaprakları yeşildir” önermesi yerine aslında “ceviz ağacının 
yaprakları ta zamanında yeşildir” önermesini kullanmak gerekir. Hatta, Haslanger’ın 
belirttiği gibi, her iki önerme yerine “geçici bir şeyin yaprakları yeşildir” demek daha 
doğrudur.13 Bunun yanında, dört-boyutlu nesnelerin sürdüklerinden söz edilirken onların 
bazı bakımlardan değiştikleri ve bazı bakımlardan da aynı kalabildikleri söylenebilir. 
Zaten zaman açısından baktığımızda değişim tam da bu tarzda gerçekleşir, bir şeyin 
bütünüyle yok olduğu ve yerine yepyeni başka bir şeyin varolduğu durum değişim 
değildir. Bu yolla ortaya çıkan değişim, aynı zamanda, temporal parçalar arasındaki 
nedensel bağıntın da olanağını ortadan kaldırır. Çünkü bir temporal dilimdeki herhangi 
bir şey (örneğin yeşil bir elma) bütünüyle yok olmuş olsaydı, bu durumda bir sonraki 
temporal dilimde varolan şey ile (örneğin, sarı bir elma) arasındaki nedensel bağıntı 
yitirilmiş olurdu. Bu durum da, her iki şeyin de (yeşil ve sarı elma) tek bir tümlüğün 
bağdaşık temporal parçaları olmasının önüne geçerdi. Son olarak da nesnenin zamanda 
süren ve kendine özdeş bir şey olduğunu söyleyemezdik.

Buna karşın, uzanımsal nesnelerin kendilerine özdeş olması gibi (yeşil bir elmanın 
kendine özdeşliğinde olduğu gibi) dört-boyutlu nesneler de kendilerine özdeştir. Ama 
yine de hiçbir uzanımsal yayılımlı bir nesnenin iki parçasının özdeş olmaması gibi, 

12 Bkz. Miller, Peristence, Composition, and Time, s. 54. Miller biraz daha ileri giderek sözü edilen dört-
boyutlu tümlüğün üç-boyutlu dilimlerinin anlık parçaları olduğunu ve yayılımlı temporal parçaların da 
temporal olarak birbirini izleyen üç-boyutlu dilimlerin bileşiği olduğunu ileri sürer.

13 Sally Haslanger, “Persistence, Change, and Explanation”, Philosophical Studies: An International 
Journal for Philosophy in the AnalyticTradition, C. 56, S. 1 1989, s. 1-28. Haslanger’e göre bu türden 
bir yaklaşım “geçici nesneler” [momentary objects] görüşüne dayanan bir ontolojiye dahildir. Bkz. S. 
8-9.
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dört-boyutlu nesnenin de iki temporal parçası özdeş değildir. Yukarıda verilen yeşil 
ve sarıl elma örneğine baktığımızda, ikisinin farklı elmalar olduğunu söyleyebiliriz. 
Ama yazının başından beri vurguladığımız anlamında, elma’ya süren bir tümlük olarak 
baktığımızda ancak sarı ve yeşil elma’nın aslında bir ve aynı şeyin temporal uzanımları 
olduğunu görebiliriz.14 

Bu yaklaşım yoluyla, “nesne” olarak işaret edilen şey artık bütünüyle şimdide 
ve burada olan şey olmaktan çıkıp, geçmiş ve gelecek bütün hallerini de kapsayan 
bir şeye dönüşür. Bu yolla, uzay ile zaman artık ayrı şeyler değil, gittikçe iç içe giren 
öğeler haline gelir. Yukarıda verilen örnekte olduğu gibi, birbirinden farklı uzamlara 
ve yayılımsal özelliklere, bağıntılara karşılık gelmelerine karşın, nesnelerin tüm bu 
farklı durumlarda bir ve aynı şey olarak kalması, onların zamanda (yok olmaya karşı) 
dayandığı [endure] anlamına gelir. Yani nesne, farklı temporal aralıklarda ya da zamanın 
farklı bölümlerinde ortaya çıkıp yok olmaz ama her birinde varolmaya devam eder.15 
Dayanımcı görüş açısından ise nesne içinde varolduğu zamanda temporal bir parça 
değildir, daha açık söylenirse, bir parça değil bir bütündür ve bir sonraki zamanda 
ya da bir önceki zamanda var değildir, şimdide vardır. Dolayısıyla, tek bir şimdide 
bütünüyle varolan bir nesnenin başka bir şimdide varolması olanaksız olacağından, o 
nesnenin birden fazla zamanda varolabilmesi ve kendi özdeşliğini koruyabilmesi için, 
nesnenin içinde bütünüyle varolduğu şimdiyle birlikte bir sonraki ana doğru hareket 
ediyor olması gerekir. Ancak bu biçimdeki bir şimdinin hareketi tasarımında zaman 
açısından bazı sorunlar ortaya çıkar.

Eğer şeyler sürekli olarak şimdi varolup yok olmuş olsaydı, bu durumda süren 
herhangi bir şeyden ve en sonunda da zamanın kendisinden söz etmek olanaksız 
olurdu. Çünkü (McTaggart’ta da gördüğümüz gibi) metafiziklerde zamanın iki temel 
özelliğinden söz edilir. Bunlardan biri zamanın geçmiş, şimdi ve gelecek yapısını ve 
diğeri de önce, sonra ve eşanlı olma yapısını taşımasıyla ilgilidir.16 Yalnızca önce ve 
sonra bağıntısıyla kurulan ve aralarındaki bağıntıların kalıcı olduğu bir zaman (B-serisi) 
tanımı yapmak güçtür. Bu da, zamanda süren herhangi bir nesnenin zaman serisinde 
yalnızca içinde bulunduğu temporal bölümü korumadığını ama bir de bir sonraki ve 
bir önceki temporal bölümün de geçmiş ve gelecek olmaları bakımından bir parçası 
olduğunu ileri sürmenin yolunu açar. Böylece, nesne yalnızca “hep şimdi varolan” 

14 Ayrıca Miller’ın verdiği örnek de bunu anlamayı kolaylaştırır niteliktedir. Bir topun t1 zamanında 
kırmızı ve t2 zamanında mavi olması durumunda bu nesnelerin her biri, topun farklı anlık temporal 
bir parçasıdır ve top farklı zamanlarda bu farklı temporal parçalara sahip olması bakımından zamanla 
değişir. Bkz. Miller, Peristence, Composition, and Time, s. 43.

15 Nesnelerin bütünüyle şimdide varolduğunu ve varolmaya gayret ettiğini savunan görüş olan dayanım-
cı, süregelimci görüşünün tam karşısında durur. Dayanımcı görüş bu çalışmanın devamı olan bir son-
raki çalışmamızın konusu olacaktır, bu nedenle burada ayrıntılı olarak bu konuya girilmemektedir.

16 McTaggart’ın teorisi içinde zamanın bu iki yönü her ne kadar birbiriyle çelişiyor gibi görünse de, her 
ikisi de zamana özsel bir biçimde bağlıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. J. E. McTaggart, The Nature of 
Existence I. London, Cambridge, 1927, s. 11, 18.
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bir şey olmaktan öte, şimdide “gelecek ve geçmiş olarak da varolan” bir karaktere 
bürünebilmektedir.17

Sözü edilen çıkarım, şimdici zaman görüşünün temel argümanıyla da çelişir. 
Çünkü dört-boyutçu yaklaşımda, şimdi varolan nesnelerin temporal karakteristikleri 
yalnızca içinde bulundukları zaman dilimi olan şimdiyle sınırlı değildir, önceki ve 
sonraki temporal bölümleriyle de bağıntı içindedir. Bu nedenle, bu görüşü savunanlar 
açısından zaman evreleri olan şimdi, geçmiş ve gelecek arasında hiçbir ontolojik ayrım 
söz konusu değildir, nesneler ister geçmiş ister şimdi isterse de gelecek karakteristiği 
taşısınlar, eşit ölçüde gerçektir.18 Böylece, dört-boyutçuluğun karşısına aldığı metafizik 
bir öğreti olan şimdici zaman görüşünde şimdi varolanların dışında kalan şeylerle olan 
ontolojik bağıntısı kapalı tutulur.19 

Dört-boyutçu görüşün neden “geçmiş”, “şimdi” ve “gelecek” arasında ontolojik 
bakımdan ayrım olmadığını ileri sürdüğü daha da belirginleşmiş oldu. Bu teorisyenlerin 
tartıştıkları sorun, geçmiş, şimdi ve gelecek arasında kesin bir ayrımın olmamasıyla 
ilgilidir. Bu ne anlama gelir? Eğer şimdi zamanı varolana ve oluyor olana işaret edi-
yorsa, bu durumda, geçmiş “olmuş olana” ve gelecek de “olacak olana” işaret eder 
deriz. Ama burada bir sorun vardır. Şimdi tam olarak ne zaman başlar ve ne zaman 
biter?20 Bunun tam bir belirleniminin yapılamayacağından dolayı, varolan ile oluyor 
olan arasındaki ayrım da ortadan kalkar.21 Bu da, dört-boyutçuluk açısından, zaman 
evreleri arasında ontolojik ayrımın yapılamayacağıyla ilgili bir yaklaşım geliştirme 
olanağı verir. Bu da, temporal parçalar arasındaki mesafenin evreler anlayışıyla kal-
dırılmasıdır. Bu biçimde bir yaklaşımla Sider’ın dört-boyutçuluğunda karşılaşırız. 
Buna göre, dört-boyutçu teorinin önemli savunucularından biri olan Sider’ın şimdiye 
kadar ele aldığımız soruna nasıl yaklaştığını ve ne gibi bağlamlarda bu sorunu tartıştığı 
üzerinde durabiliriz.

17 Benzer bir yaklaşımı Husserl’in içsel zaman-bilincinin fenomenolojisinde kökensel izlenimler-reten-
tion-protention yapısında görürüz.

18 Bu yaklaşım zaman felsefesinde oldukça önemli teorilerin ortaya çıkmasına da olanak sağlar. Ebedi-
yetçi görüşü [eternalism] ve büyüyen evren teorisi [growing block theory] bunlar arasındadır. Bu za-
man teoriler dört-boyutçulukla bütünüyle uyuşmamakla birlikte, şimdici görüşe karşı ortak argüman-
lar geliştirir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Donnelly, “Endurantist and perdurantist accounts of persistence”, 
Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy in the AnalyticTradition, 2011, 27-51, 
s. 29-30.

19 John Bigelow, “Presentism and Properties”, Noûs, c. 30. N 10, 1996 s. 47.
20 Bu soru sadece dört-boyutçu ve şimdici zaman teorileri açısından değil, diğer zaman felsefeleri açısın-

dan da oldukça önemlidir.
21 Bkz. Rea, Four-Dimensionalism, s. 254.
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2. Sider’ın Dört-Boyutçuluğu

Çağdaş dört-boyutçu teorinin önemli savunucularından biri olan Sider, temporal 
parçalar ve süregelimci görüşle ilgili önemli görüşler ortaya koya. Burada da üzerinde 
duracağımız gibi, Sider nesnelerin uzaysal yönünün yanında bir de temporal yönünün 
olması bakımından maddi dünyanın ontolojisi olduğunu savunur.22 Sider bu görüşünü 
şu şekilde betimler:

Yaşamının uzun bir hikâye olduğunu düşün. Bu hikâye narsist olsun: Kendin dışında kalan 
her bir ayrıntıyı dışarıda bırak. Böylece hikâyen bebeklikten (ya da belki de fetüsten) baş-
lasın. Bu [hikâye], bebeğin bir çocuğa ve sonra da bir ergenliğe doğru geliştiğini betimler. 
Ergen genç bir delikanlıya, sonra yetişkine, orta yaşlıya ve en sonunda da yaşlıya, sonra da 
ölüme dönüşür. Tüm hikâyelerin olduğu gibi, bu hikâyenin de parçaları vardır. Hikâyenin 
çocukluğu ilgilendiren parçasını yetişkinliği ilgilendiren parçasından ayırabiliriz. Yeterli 
ayrıntı verildiğinde, tikel günler, dakikalar ve hatta anlar bile ortaya çıkar.23

Sider’ın bu pasajı dikkatli incelendiğinde, burada her bir varolanın temporal 
yapılarını zamanda koruduğunu, her birinin zamanda sürdüğünü bize söylemeye 
çalıştığını görebiliriz. Bu anlayışa göre, hiçbir özel şimdi belirlemesi ve temporal 
bölümler arasında ontolojik ayrım olmaksızın, nesneler tüm temporal yapılarını za-
manda korumayı sürdürür. Böylece, Sider açısından nesnelerin üç-boyutlu uzanımsal 
parçalarının yanında bir de zaman serisinin çeşitli bölümlerinde taşıdığı temporal 
parçaları da vardır. Bu anlayışa göre, ilk bölümde dördüğümüz gibi, nesne sadece 
burada ve şimdi olan bir şey değil ama bir de geçmişte ve gelecekte de olan bir şey 
olarak karşımıza çıkar. Sider’a göre, nesnelerin ya da yukarıdaki pasajda olduğu gibi 
kişilerin zaman boyunca aldıkları yol, uzay boyunca aldıkları yola benzer.24 Nesnele-
rin temporal uzanımları onların zaman evrelerine karşılık gelir. Bu görüş, nesnelerin 
bütünüyle şimdi varolduğunu savunan üç-boyutçu görüşe karşıdır. 

Sider, nesnelerin zamanda sürmesi ya da süregelmesiyle ilgili bu yaklaşımıyla 
özdeşlik sorununu ve böylece nasıl oluyor da tikel bir nesnenin farklı zamanlarda kendi 
özdeşliğini koruyabildiği sorusunu gündeme getirir. Sider bu tartışmaya bizim kendi 
yaşantımızdaki birliğimiz analojisiyle girer. Buna göre, birinin geçmişte işlediği bir 
suçtan dolayı şimdi ceza alması ve gelecekle ilgili korkuları onun zamandaki özdeş-
liğini anlamamız açısından önemlidir. Aynı durum, bütünlüklü bir yapı oluşturmak 
için biraya gelmiş nesnelerin oluşturdukları yapılarda da karşımıza çıkar. Bu alandaki 
çalışmalarda en çok karşılaştığımız örneklerden biri “Theseus’un Gemisi”dir. Buna 

22 Bkz. Sider, Four-Dimensionalism, An Ontology of Persistence and Time, Oxford, Clarendon Press 
2001, s. XIII.

23 Sider, Persistence and Time, s. 1.
24 Bkz. Sider, Persistence and Time, s. 2, Sider nesnelerin zamanda sürmesi [perdure] görüşü olarak 

adlandırdığı dört-boyutçu teorinin aynı zamanda temporal parçalar öğretisi olarak da bilindiğini belir-
tir. Bkz. Sider 2001, s. 3.
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göre, geminin her bir parçası sırasıyla başka bir parçayla değiştirildiği durumda da 
gemi kendine özdeşliğini, Sider’a göre, ancak dört-boyutlu bir evrende sürdürebilir. 
Çünkü nesneler zaten bütünüyle şimdi zamanında varolmaz ama daha çok uzayzaman 
birlikleri olarak zamanda bölümlere ayrılmış bir yapı olarak karşımıza çıkar.25 

Böyle bir açıklama kabul edildiğinde, nesnelerin anlık temporal parçalarının farklı 
zamanlarda olduğu ve bu yolla farklı zamanlarda farklı özellikler taşıyabileceği de 
olanaklı olur. Çünkü süren her ne ise o, tıpkı şimdinin geleceğe doğru hareketi gibi 
ilerlemez, tersine, nesnenin her bir temporal evresindeki hâli içinde bulunduğu tempo-
ral aralıktan asla ayrılmaz, olduğu zaman bölümünde kalmayı sürdürür. “Theseus’un 
gemisi” örneğinde de görüldüğü gibi, geminin her bir parçasının değiştiği anlar birer 
temporal evreye karşılık gelir ve bu temporal aralıkları dolduran nesnenin her bir tem-
poral parçası bir diğerine özdeş değildir ama yine de bir ve aynı nesnenin parçasıdır. 
Bir başka anlatımla, nesnenin bir sonraki zaman evresindeki hâli, bir öncekindekiyle bir 
ve aynı değildir, onun değişmiş ya da yukarıda da üzerinde durulduğu gibi, başkalaş-
mış halidir. Bu yolla, Sider bu biçimdeki bir dört-boyutçu kurgu sayesinde nesnelerin 
özdeş olmaksızın birbirleriyle bağdaşabilmelerinin olanaklı hâle geldiğini düşünür. 
Sider’ın bu yaklaşımı, dört-boyutçu görüşte karşımıza çıkan nesnelerin uzayzaman’da 
sürmesi anlayışının da dışına çıkar ve uzayzaman evrelerini gündeme getirir. Şimdi, 
sözü edilen evrelerin ne olduğu üzerinde durabiliriz. 

Dört-boyutçu görüşün resmettiği dünyada nesneler uzayzaman bölümleriyle za-
manda yerini alırken, Sider’ın da belirttiği gibi, üç-boyutçuluk açısından ise, nesneler 
bütünüyle şimdi olarak farklı zamanda varolur.26 Diğer bir anlatımla, dört-boyutçuluğun 
tersine, üç-boyutçu görüşe göre nesneler zamana yayılmazlar. Sider’ın dikkat çektiği 
gibi, dört-boyutçu görüşte nesneler temporal olduklarından onların zamanda süregeldiği 
savunulurken, üç-boyutçu görüşte nesneler zamanın belli bir bölümünde bütünüyle 
varolmaya devam eder. Dolayısıyla, nenelerin zamanda süregelmesi özdeşlik sorununu 
gündeme getirmekle birlikte, dört-boyutçu görüşün ileri sürdüğü temporal evrelerin 
olduğu kabul edildiğinde, nesnelerin farklı zamanlarda taşıdıkları farklı özelliklere 
karşın kendilerine özdeş olabilmeyi sürdürebildiği düşünülür. Buna göre, dört-boyutçu 
görüşün geliştirdiği en belirgin düşünce, sınırlı uzaylarına ve uzanımsal bağıntılarına 
karşın nesnelerin ya bazı parçalarıyla, ya da bütünüyle temporal bakımdan bu sınırları 
aşabilmesiyle ilgilidir. Bu açıdan, “temporal parça” olarak herhangi bir nesnenin (X) 
belli bir zamandaki (T) temporal parçasını “X’in bir parçası yalnızca T zamanında 
varolur ve X ile aynı uzaysal konuma sahip olan şeydir” biçiminde tanımlamak dört-
boyutçuluk açısından kabul edilemez. Çünkü X’in temporal bir parçası X’in parçasından 
daha büyüktür.27 Bu nedenle Sider yeni bir formül önerir: X’in T zamanında Y’nin bir 

25 “Uzayzaman” olarak bitiş yazılan terim İngilizcede “spacetime” olarak kullanılmakta. Uzayzaman 
terimi uzayın ve zamanın gittikçe bir ve aynı şey olduğunu vurgulamak kullanılır.

26 Bkz. Sider, Persistence and Time, s. 53.
27 Sider nesnelerin temporal parçalarının uzanımsal parçalarından büyük olmasını, temporal parçanın 
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parçası olması ancak ve ancak X ve Y’nin birlikte T zamanında varolmasıyla, aynı 
şekilde X’in T zamanındaki geçici temporal parçasının da Y’nin T zamandaki geçici 
temporal parçası olmasıyla olur.28 Tam da bu biçimdeki bir yaklaşımla uzay ve zaman 
iç içe geçer, uzayın özellikleri zamana ve zamanın özellikleri de uzaya eşlik eder hâle 
gelir. Çünkü zamanın bir bölümü olan temporal parça ile uzayda üç-boyutlu olarak 
varolan şey bir ve aynı şeydir. Artık “nesne” olarak işaret edilen, XY’dir ve XY bir 
uzayzaman nesnesidir.

Bunun yanında, yukarı sözü edilen biçimdeki bir yaklaşım zaman açısından, başta 
değişim ve akış olmak üzere bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olur. Buna göre, 
akış nesnelerin gelecekten şimdiye ve şimdiden geçmişe doğru hareketleri olarak ve 
değişim de bu süreçte nesnelerin farklı karakteristikleri taşıması olarak tanımlanabilir. 
Sider da benzer bir biçimde zaman akışı düşüncesinin temelde nesnelerin hareketleriyle 
ilgili olduğunu ileri sürer.29 B-teorisinde karşımıza çıkan değişim anlayışına benzer 
bir yolla, Sider hareketi herhangi bir nesnenin farklı anlarda farklı yerlerde olmasıyla 
belirlendiğini düşünür. Örneğin, İstanbul’dan saat 11’de kalkan uçakla İzmir’e yolculuk 
etmektesiniz. İzmir’e vardığınız an ve İstanbul’da olduğunuz an arasındaki hem zaman 
hem de uzay farkı sizin hareketinizi temsil eder. Bu bakımdan, örnekte de olduğu gibi, 
zamanın hareketi şimdi’nin şuandan bir sonraki âna doğru hareketi olarak açıklanır. 
Buna karşın, Sider’a göre nesnelerin zamana uygun olarak hareket ettikleri ve buradan 
da zamanın kendisinin de hareket ettiği gibi bir sonuç çıkarılırsa, zamanın da bir başka 
zamana göre hareket ettiği sonucu çıkar. Şimdi’nin geleceğe doğru olan bu hareketi 
zaman felsefesi çalışmalarında oldukça önemli bir yer tutar. Ona göre şimdinin hareketi, 
zamandaki hareketleri, onların içinde bulundukları anın, yani şimdi zaman evresinin 
bir sonraki ana geçmesi ve daha önce gelecek olan evrenin şimdi olması biçimindedir. 
Burada nesne geleceğe doğru içinde bulunduğu şimdiyle hareket etmez ama nesnenin 
bir temporal parçasından bir sonrakine geçiş yapılır. Nesnenin bir önceki andaki, yani 
bir önceki temporal parçasındaki hali zaman çizgisinde olduğu yerini ve biçimini korur.

Bir zamanın başka bir zamana göre hareket etmesi birden fazla zamanın olup 
olmadığı sorusunu akıllara getirir. Nesneler zamanda hareket ettiklerinde, zamanın 
kendisinin de hareketini belirleyen bir üst zaman [hypertime] ortaya çıkar.30 Ama Sider 
bu şekilde tasarlanmış bir üst zaman fikrine yakın durmaz. Çünkü Sider açısından, 
sözü edilen üst-zaman’ın da belirlendiği başka bir üst-üstzaman [hyper-hypertime] 
varsayılmalıdır ki bu sonsuza kadar gider. Sider’ın argümanına göre, eğer zaman 
akıyorsa, öyleyse zamana benzeyen her şeyin aktığı söylenebilir ve eğer herhangi bir 

daha temel olduğu anlamına gelmediğine de vurgu yapar. Bkz. Sider, Persistence and Time, s. 60.
28 Bkz. Sider, Persistence and Time, s. 56-57 ve 59.
29 Bkz. Sider, T., “Time”, Riddles of Existence, A Guided Tour Metaphysics, Oxford, Clarendon Press, 

2005, s. 44.
30 Bkz. Sider, Time, s. 46-47, Üst-zaman fikri farklı biçimlerde başka filozoflarda da karşımıza çıkar. 

Newton’un mutlak zaman düşüncesi, McTaggart’ın C-serisi bunlar arasındadır. 
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şey akıyorsa, öyleyse bu şey kendisinden farklı olan başka boyuttaki bir şeye uygun 
olarak akmalıdır. Bu durumda da eğer zamanın aktığı kabul edilirse, zaman gibi akana 
sonsuz sayıda seriden söz edilir. Ama Sider açısından zamana benzeyen sonsuz sayıda 
seriden söz edilemeyeceğinden zamanın aktığı da kabul edilemez. 

 Bununla birlikte, akış fikri yukarıda sözü edilen dört-boyutçu görüşe de uy-
gun değildir, çünkü bu görüş açısından zamanın içinde uzayın akıp gittiği ya da tersi 
bir durum söz konusu değildir. Uzayzaman teorisine göre gerçeklik geçmiş, şimdi ve 
geleceğin tamamını taşıyan, birleşik bir yapıdır.31 Bu teori nesnelerin değişimlerini, 
hareketlerini ve farklı zamanlarda kendine olan özdeşliklerini koruyabildiği bir uzay-
zaman yapısını önerir. Uzayzaman grafiklerine bakıldığında, nesnelerin hareketleri 
sırasında uzaydaki ve zamandaki konumları arasında bazı bakımlardan farklılıkların 
olduğu görülebilir. Bunlardan birincisi, nesne uzayın iki farklı kolu (a, b) arasında 
gidip gelebilirken, zamanda geriye gidilmez ama yalnızca ileriye gidilir. Başka bir 
yolla anlatılırsa, nesne T1 zamanında a uzay noktasında bulunan biri, T2 zamanında b 
uzay noktasına varır ve daha sonra T3 zamanında a uzay noktasına geri döner. Burada 
uzay konumları arasında ileri ve geri yönde hareket edilebilirken, zamanda yalnızca 
ileriye gidilir. Uzayda yönler ise, Sider’a göre, kişinin bulunduğu konuma göre (aşağı, 
yukarı, ileri, geri şeklinde) değişir ve uzayın belli bir yönü yoktur. Burada belli anlamda 
görelilik söz konusuyken, zamanda ise, geçmişten geleceğe doğru ilerleme ise nesne 
bir yapıda karşımıza çıkar.32 

Sider’ın üzerinde durduğu uzayzaman diagramlarından biri de nesnelerin uzay-
zaman diagramında temporal parçalarıyla gösterilmesiyle ilgilidir.33 Uzayzaman 
grafiklerinde nesneler zamanın bütün anlarında gösterilebilir. Örneğin, uzayzaman 
grafiğinde bir insanın bebeklikten yetişkinliğe kadarki gelişimi beşer yıl arayla ge-
lişiminin gösterilmesi gibi. Zaman çizgisinde nesneler farklı noktalarda konumlanır. 
Nesneler zamanın tek bir anında bütünüyle değil, temporal bir parça olarak vardır. 
Sider nesnelerin zamandaki temporal parçaların toplamı olduğunu söyler.34 Yukarıdaki 
örnekte olduğu gibi, birinin 2000 yılındaki temporal parçası, 2001 yılındaki temporal 
parçası ve 2016 yılındaki temporal parçası arasındaki farkla değişim anlaşılabilir ve 
kişinin önceki temporal parçaları sonrakilerden daha küçüktür. Kişinin büyümesi tam 
da bu anlamdadır, uzanımsal değil temporal bakımdandır. Dolayısıyla, kişinin içinde 
bulunduğu son hâl, onun tüm temporal parçalarından daha büyüktür.

Böylelikle, uzay ile zaman analojisinde zaman uzaya benzetilecekse, bu durumda 
uzayın özellikleri ile zamanın özellikleri de benzetilir. Değişim açısından bakıldığında, 
uzayın her bir bölümü bir diğer bölümünden farklıdır. Ama Sider açısından değişim bu 

31 Bkz. Sider, Time, s. 50.
32 Daha ayrıntılı betimlemeler için bkz. Olson, Eric T., “Temporal Parts and Timeless Parthood”, Nous, 

2006, 738-752.
33 Bkz. Sider, Time, s. 49.
34 Bkz. Sider, Time, s. 49-50.
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yolla açıklanamaz. Değişim bir anda belli özellikleri taşıyan herhangi bir şeyin başka 
bir anda o özelliklerin bütününü ya da bir kısmını bırakması ve başka özellikler taşı-
masıdır. Sider’ın belirttiğine göre, uzayın heterojen bir yönünün olduğu ileri sürülebilir 
ama bu durum uzayın değişimi taşıdığı anlamına gelmez.35 Değişim ancak nesnenin 
zamana yayılmasıyla ortaya çıkar. Nesne zaman yayılan bir şey olarak varolduğunda, 
farklı temporal aralıklarda farklı özellikleri bağıntıları taşıyabilir ve böylece, kendine 
özdeş kalabilir hâle gelir.

Bunun yanında, temporal parça olarak alınan şeyin kendisinin zamansız olması 
riski de vardır. Çünkü şeylerin sürekli olarak değiştikleri ya da akış hâlinde oldukları 
kabul edildiği durumda onlar hakkında herhangi bir belirlenimde bulunmak gittikçe 
olanaksızlaşır. Sider’da ve temporal parçalar metafiziğinde gördüğümüz biçimde tem-
poral parçalar görüşünde, bize göre, bu açıdan bir belirsizlik vardır. “Temporal parça” 
olarak kabul edilen yapının kendisi hakkında tam bir belirlenimde bulunabilmek için 
onun zamansız olduğu kabul edilmelidir ve bu zamansız parçaların zaman içinde peş 
peşe sıralanarak bir seri oluşturdukları düşünülmelidir ya da temporal parçaların zama-
nın bütün yüklemlerini içerdiği, bir diğer söyleyişle, değiştiği ve akış hâlinde olduğu 
kabul edilmelidir. Bu durumda da, baştaki belirsiz duruma geri dönmüş oluruz. Bizim 
buradaki önerimiz temporal kapsayıcılık yönündedir. Bize göre, herhangi bir temporal 
parçadan söz edildiğinde, onun da içinde taşındığı, parçası olduğu bütünün temporal-
liği hakkında yeterli temporal belirlenim zeminine sahip olunmalıdır. Ancak bu yolla 
işaret edilen temporal parçanın temporal sınırları hakkında belirlenimde bulunulabilir.

Sonuç

Sonuç olarak, temporal parçalar tartışmasında iki önemli argüman karşımıza çık-
maktadır. Bunlardan birincisi, nesne artık üç-boyutlu olarak tek bir zamanda varolan 
ve içinde bulunduğu şimdiyle zaman çizgisinde ileriye doğru hareket eden bir şey 
değil, uzayzaman’a yayılan bir şeydir. İkincisi de, nesnenin tamamından, tümlüğünden 
söz edilirken onun zamandaki aldığı yola, geçmiş izine de bakılır ve nesnenin tanımı 
“burada ve şimdi” olan değil, öteden beri gelen ve geçmişiyle birlikte burada varolan 
olarak tanımlanır. Nesnenin temporal uzanımlı olması yoluyla geçmiş izleri, öyküsü 
ve tarihi edimsel olarak varolduğu uzayzaman bölümünde tespit edilebilir hâle gelir.

35 Bkz. Sider, Time, s. 53.
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MEANING AND TRUTH PROBLEM OF MODERN HUMAN IN 
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ÖZ
Modernite bireycilikle şekillenen, hayatının gayesi ilerlemecilikle ifade edilen, 
ahlâki alanda yararcı ve evrene, kendine, ötekine yabancılaşmış bir insan profili 
ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle modern insan anlam ve hakikat problemi içinde-
dir. René Guénon’a ve onun öncüsü olduğu Gelenekselci Ekol’e göre anlam ne 
insan zihninde ne de doğadadır ancak varlığı aşkın özlerde ve varlığı belirleyen 
metafizik ilkelerde bulunmaktadır. Modernite öncesi dönemlerde insanlık vahiy 
ve hikmet merkezli metafizik öğretiler ve teolojiler sayesinde varlığın özlerine ve 
metafizik ilkelere ilişkin bilgi sahibiydi. Modernite ile insanlık şüphenin neden 
olduğu bir kopuşla, birey-üstü hiçbir bilgi kaynağını tanımayan ve fenomenal 
alanla sınırlı bilginin varlığın anlamına dair bir çerçeve sunmadığı bir belirsizliğe 
terk edilmiştir. Gelenekselci Ekol Moderniteyi insanî hakikatten bir sapma olarak 
tanımlamaktadır. René Guénon’a göre problem modernitenin temel niteliklerin-
den neşet eder ve postmodern çözüm arayışları problemin temelleri bakımından 
bir sorgulamaya girişmemektedirler. René Guénon düşüncesi, modernitenin te-
mellerine ve onun varlık felsefesine, epistemolojisine, ahlâkına, insan tanımına 
ilişkin eleştiriler getirmekte ve modern insana anlam ve hakikat probleminin çö-
zümünde Geleneksel Öğretileri ve Geleneksel bir eğitim metodu olan inisiyasyo-
nu adres göstermektedir. Bu çalışmada modern bireyi kuran temel nitelikleri, bu 
niteliklerin anlam problemiyle ilişkisini ve Guénon’un insanın anlam ve hakikat 
problemine sunduğu çözümü ele alacağız. 
Anahtar Kelimeler: modern birey, anlam, hakikat, metafizik

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Eylül 2016, Sayı 31, s. 207-226

*  Doktora Öğrencisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 
(monatufan@gmail.com). Yazı geliş tarihi: 10.08.2016; kabul tarihi: 08.09.2016.



208 Mona Ahmed Tufan

ABSTRACT
Modernity formed a human profile which shaped by individualism, whose aim 
of life is progress, pragmatist in morality, alienated to the universe, to the other 
and even to himself. In spite of this modern human being struggles with the prob-
lem of Meaning and Truth. According to René Guénon and Traditionalist School 
which begins with him, the Meaning and the Truth is neither in human mind nor 
in nature but the Meaning and the Truth is in transcendental essences of Being 
and in metaphysical principles which determines it. Before modernity humanity 
is aware of these transcendental essences and metaphysical principles under the 
revelation centered and wisdom based theological and metaphysical doctrines. 
With Modernity, because of doubt, humanity broke with Tradition, refused all 
supra-individual source of knowledge and limited himself with the phenomeno-
logical section of being which he no longer has any konwledge about being in 
itself. Traditionalist School counts modernity as a deviation from the Truth of 
humanity. According to René Guénon problem is originated from the foundations 
of modernity and non of the postmodern solutions investigates the foundations of 
modern deviation. René Guénon critisizes these foundations, its ontological, epis-
temological and antropological definitions and adresses Tradition and initiation 
as a Traditional method of education in order to solve the Meaning and the Truth 
problem of modern individual. This dissertation deals with basic qualities which 
construct modern individual, relation of these qualities with Meaning problem 
and Guénon’s solution of Meaning and Truth problem of modern individual.
Keywords: modern individual, meaning, truth, metaphyisics 

...

Giriş

Anlam arayışı, insanın ayrılmaz vasfıdır. Anlam; nesnede midir, ona yönelen insan 
zihninde midir, yoksa anlam bu ikisi dışında başka aşkın bir kaynaktan mı gelmektedir? 
Empirizme göre insan duyuları yardımıyla nesneler dünyasından aldığı verilerle anlama 
ulaşır. İdealizmde zihin doğuştan idelere sahiptir ve insan nesnelerle karşılaştığında 
onların anlamını hatırlar. Rasyonalizmde ise insan rasyonel akıl sayesinde varlığa an-
lam vermekte, bu sayede şüpheye yer bırakmayan biçimde anlama erişmektedir. René 
Guénon’a göre ise ister duyu verilerinde temellensin, isterse rasyonel akla dayandırılsın, 
insan aklıyla nesneler arasında gelişen bu ilişki biçimi bize anlamı vermez.1 Anlam, 
nesnelerin dış özelliklerinde ya da rasyonel akılda bulunan bir şey değildir. Nesnelerin 
dış özelliklerini keşfeden duyular ve matematiksel, mantıksal ilişkiler ağı ören rasyonel 
akıl maddi ve niceliksel olana bağlıdırlar. Anlam; nesneye maddesi ve niceliği tarafından 

1 René Guénon, Doğu ve Batı, Çev. Fahrettin Arslan, 2. b., İstanbul: Ağaç Yayıncılık, 1991, s. 10-13.
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değil, özü ve niteliği tarafından verilir ve nesnenin özü, onun hakikati denebilecek me-
tafizik bir ilkeye bağlıdır.2 Ne duyular, ne rasyonel akıl, metafizik alana nüfuz edebilir. 
Guénon insanın modernleşme sürecinde nesneye anlamını veren, onun kendinde şey 
olarak hakikatini bildiren metafizik ilkeye erişimi kaybettiği kanaatindedir.

Guénon’un metafizik bilgi anlayışı aşkın kaynaktan edinilen bilgiyi ifade eder. Bu 
metafizik anlayışı, Aristoteles metafiziğinden farklı olarak aklın kurucu olmadığı ama 
kabul edici olduğu bir anlayıştır.3 Guénon’a göre bu tanımla ifade edilen bir metafizik 
olmadan nesneler özü itibariyle bilinemezler. Anlam özle kurulduğundan özü bilinmeyen 
şeyin ise anlamı bilinmez. Var olanın özü ise onun hakikatinden kaynaklanmaktadır. 
Hakikat ise var olanı bir anlamla var kılan metafizik ilkenin adıdır. Sonuç olarak eş-
yaya anlam verebilmek için bir sabit bir noktaya ihtiyaç vardır. Bu değişmeyen nokta, 
metafizik bir ilke olmalıdır. Fenomenal alan ise değişken mahiyettedir. Modern insanın 
anlam ve hakikat arayışı fenomenal alanla sınırlanmış olduğundan, anlamın ve hakikatin 
yokluğuna ya da bilinemezliğine hükmetmek zorundadır.4 Metafizik ilkeyi bir kenara 
ittiği için bilgisi daima yüzeyde kalmakta hiçbir şeyi özü itibariyle bilmemekte, haki-
katini anlayamamaktadır.5 Öte yandan insanlık modernlik öncesinde Geleneksel Me-
deniyetler’de söz konusu metafizik ilkelerin bilgisine sahip bulunmaktaydı. Geleneksel 
bir medeniyet Guénoncu tanımıyla tüm biçimleriyle vahye dayalı medeniyettir. Vahiy 
merkezli medeniyetler, varlığa ilişkin hakikati ve anlamı Tanrı’dan alırlar. Guénon’a 
göre hakikat, tarihsel bir olgu değildir fakat her Gelenekte içkin biçimde sembolik olarak 
taşınıp korunan içsel ve entelektüel öz, soyut bir ilkedir.6 Gelenekte zuhur eden vahye 
dayalı bu öz zaman ve mekânda değişmeden kalmaktadır. Guénon’a göre Ortaçağ’da 
Batılı insan Geleneksel bir yapı içinde yaşamış ve anlam problemine Hıristiyan teolojisi 
içinde zâhiri alanda Kilise Babaları’nın daha sonra Skolastik Geleneğin, bâtıni alanda 
ise Gül-Haç benzeri Hıristiyan ezoterik teşkilatlarının kendisine sunduğu metafizik bilgi 
ile çözüm bulmuştur.7 Geleneğin birikiminden bütünüyle kopuşu ifade eden Modernite 
ise başka bir düzlemde insan anlam ve hakikat ilişkisini kuramamıştır.

1. Modern İnsan Profilinin Tarihi Süreçte Teşekkülü

Modernite ile ilgili standart yorum, onun 17. yüzyılda Batı Avrupa ve Kuzey 
Amerika’da fizikte Galileo, epistemolojide Descartes ve siyaset teorisinde Hobbes 

2 René Guénon, Niceliğin Egemenliği ve Çağın Alametleri, Çev. Mahmut Kanık, 1. b., İstanbul: İz Ya-
yıncılık, 1990, s. 12-23.

3 René Guénon, Doğu ve Batı, s. 141-142.
4 René Guénon, Doğu ve Batı, s. 45.
5 René Guénon, Niceliğin Egemenliği ve Çağın Alametleri, s. 12-21.
6 Mehmet Evkuran, “René Guénon Düşüncesinde Temel Konu ve Kavramlar”, Bilimname, Vol. 10, 

(2006), s. 93-115.
7 198 René Guénon, İnisiyasyona Toplu Bakışlar 1-2, s. 355-364. 
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ile başladığı, kendisini rasyonel düşünceyle belirlediği yönündedir. Modern düşüncenin 
omurgasını 1600’lerde Galileo’nun gençlik dönemi çalışmaları ile 1687’de Newton’un 
Principa’sı arasında oluştuğu kabul edilir, Descartes’ın çalışmaları ise bu ikisi arasında 
yer alır. Modern dönemle ilgili standart görüş budur.8 Onu Rönesans’tan başlayarak ha-
zırlayan pek çok çabaya karşın modernliğe tam bir başlangıç noktası arandığında ise onun 
Descartes’ın Kartezyen cogito anlayışı olduğu söylenir.9 Ancak bu dönem ve öncesinde 
insanların böyle bir entelektüel değişikliğe uğraması için bir şeyler olmuş olmalıdır. Bu 
nedenle modern kırılmanın başlangıcını 14. yüzyıla dek geriye götürmek mümkündür. 
Guénon’a göre bu değişim Avrupa’nın İslam Medeniyeti karşısında siyasi, ekonomik, 
metafizik ve dini sıkışmışlığının neticesidir.10 Değişimin ilk adımı ticaretin gelişme-
sidir. Avrupa’da Orta Çağ sonları itibariyle Burjuva Sermaye yükselişe geçmiş, ticari 
iyileştirmelere gidilmiş ve refahta bir artış olmuştur. Burjuva Sermaye’nin ihtiyaçlarını 
karşılamak için Rönesans döneminde bazı teknik icatlar yapılmaya başlanmıştır.11 Maddi 
üretimsel yapının durumu, hayat şartlarını ve entelektüel yapıyı belirlemiştir.12 Ticaretin 
sağladığı dolaşım imkânına matbaanın icadı eklendiğinde Avrupa’da bilginin dolaşımı 
da gerçekleşmiş ve bu şekilde bilgi, ruhban sınıfın tekelinden çıkmış ve herkes için ula-
şılabilir hale gelmiştir. Bu durum Kilise’nin doktrininin sorgulanmasına kapı aralamıştır. 
Dönemin yaygın anlayışının şüphecilik olduğunu Descartes’ın eserlerinde bir yönteme 
dönüşen şüphe (dobito) ile görmekteyiz.13 Şüphecilik Katolik Kilisesi’ne yöneldiğinde 
kendini Protestanlığın ortaya çıkışı şeklinde göstermiştir.14 Sorgulama Kilise öğretisinin her 
yanına yayıldığı için kozmolojide, epistemolojide, felsefede değişimler yaşanmıştır. Artık 
Kilise’ye güven(e)meyen Avrupalıların kuşkuculuk batağından çıkış yolu rasyonalizmdir.15

Montaigne ve Descartes’ta şüphe dışında ortak olarak gördüğümüz bir vasıf da 
bireyciliktir. Dönemlerinin genel anlayışını da yansıtan bireycilikleri birbirini destekler 
mahiyette olmakla birlikte fakat farklı istikametlerde ilerlemiştir. Montaigne’de bireycilik 
hümanizme, Descates’da ise rasyonalizme yol açar. Hümanizm ve rasyonalizm diye 
adlandırılan iki ayak modern insanın entelektüel temellerini oluşturmaktadır. Hümanizm 
merkezinde Tanrı’nın yer aldığı bir kozmopolitsen, merkezinde insanın yer aldığı bir 
kozmopolise geçişi, rasyonalizm ise merkezinde Kilise doktrinindeki metafizik öğretinin 
yer aldığı düşünme yönteminden, merkezinde rasyonel aklın yer aldığı düşünme yönte-

8 Stephen Toulmin, Kozmoplis Modernitenin Gizli Gündemi, Hüsamettin Arslan (çev.), 1. b., İstanbul: 
Paradigma Yayınları, 2002 , s. 23.

9 Tülin Bumin, Tartışılan Modernlik Descartes ve Spinoza, 6. b., İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2014, 
s. 8.

10 René Guénon, Modern Dünyanın Bunalımı, s. 47-49.
11 Boris Hessen, Henryk Grossmann, Social and Economic Roots of Scientific Revolution, Gideon Freu-

denthal and Peter Mclaughlin (ed.), 1st Edition, Boston: Springer, 2009, s. 107-108.
12 Lorraine Daston, Science Studies and the History of Science, Critical Enquiry, Vol 35, No. 4 The Fate 

of Disciplines, s. 801.
13 Tülin Bumin, s. 53-55.
14 Stephen Toulmin, s. 25-27.
15 Stephen Toulmin, s. 83.
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mine geçişi ifade etmektedir.16 Descartes’la rasyonalizm yeni yönteme dayalı yeni bir 
bilim arayışı ile Kartezyen Mekanik anlayış olarak doğaya taşınır.17 Sonraları mekanik 
evren anlayışını sistemleştirilmiş biçimde Newton’un Principa’sında görmekteyiz.18 
Newton’un ardından Locke ve Hume’la bilgi anlayışının iç ve dış duyumla sınırlandığı, 
metafiziğin tümüyle reddedildiği dönem gelir.19 Üzerinde durduğumuz modern insan 
16. ve 17. yüzyılların şüphecilik, dünyevileşme, hümanizm, bireycilik, dînî sorgulama, 
rasyonalizm, empirizmle oluşturulmuş düşünce yapısının insanıdır.

Sonuç olarak Skolastik’ten kopuş iki yöndedir: Birincisi bilimsel bir devrim olarak 
astronomi ve fizikte yeni metotlarla yeni bir düşünüş tarzının ortaya çıkmasıdır, ikincisi 
ise felsefi yöndedir, bu da bilgi teorisinde önemli değişikliklere ve metafiziğin gözden 
düşüşüne yol açmıştır.20 Empirizm ve rasyonalizm modern düşüncenin iki ayağını 
oluşturur. Baconcu anlayışta bilmenin hakikate erişmek ve varlığa anlam vermekle 
değil, iktidarla ilişkisi vurgulanır. Descartes sonrası insan, bedensel (corporal), yer 
kaplayan (res extensa) ve mekanik bir varlık olarak mütalaa edilmeye başlanır. İnsa-
nın beden ve doğa üzerinden ele alındığını Hobbes’un eserlerinde de görmekteyiz.21 
Locke ve Hume üzerine şüphe edilmeyecek tek bilgi kaynağı olduğu zannıyla doğaya 
yönelmiştir.22 Bu anlayışta bilgi deneye, insan bedene hasredilir. Metafizik imkânı 
yoktur.23 Böyle bir tarihsel süreçte kurulan Modern insan zihni elinde kalan iki şeye 
yönelmiştir: bilimselcilik ve ahlâkçılık. Guénon’a göre bu onun rasyonel akılla duygu 
arasında sıkışmışlığını ifade etmektedir.24 Duyu ve duygu arasında gidip gelmekte olan 
insan bir anlam ve hakikat bunalımına düşmüştür. Nitekim problemin tespit edilmeye 
başlandığı postmodern dönemde Bergson, Sartre, Jaspers, Heidegger başta olmak üzere 
pek çok filozofun, insanın varoluş karşısında yaşadığı anlam ve hakikat problemini 
yeniden ele aldığını görmekteyiz. Ancak Varoluşçu düşüncede varlığın anlamına dair 
problemin fenomenal düzeyde çözümlenmeye çalışılması, öze ilişkin bir bilgi imkânının 
dışlandığı anlamına gelmektedir. Guénon’a göre özü ihmal eden hiçbir düşünüş tarzı 
anlam problemini çözemez. Bergson’a göre de varlık oluştan ibarettir.25 Oysa değişken 
olan oluşa bakılarak, öze ilişkin anlam ve hakikat problemi çözülemez. Heidegger’in 
de fenomenolojik metotla metafizik yapmaya çalıştığını görmekteyiz. Guénon’a göre 
fenomenal alanla sınırlı numene dair bilgi sunmayan düşünce tarzı, dünyaya ilişkin bir 

16 Stephen Toulmin, s. 57-68.
17 René Descartes, Felsefenin İlkeleri, Çev. Mesut Akın, 13. b., İstanbul: Say Yayınları, 2014, s. 107-138
18 Tülin Bumin, s. 70-80.
19 David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, Çev. Münevver Özgen, 1. b., İstanbul: 

Biblos Yayınları, 2014, s. 205.
20 Stephen Toulmin, s. 24.
21 Thomas Hobbes, Leviathan, Çev. Semih Lim, 6. b., İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2007, s. 92-121.
22 John Locke, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Deneme 1-2, Çev. Meral Delikara Topçu, 2. b., Ankara: 

Öteki Yayınevi, 2000 s. 158-171.
23 David Hume, s. 205.
24 René Guénon, Doğu ve Batı, s. 78.
25 Ali Osman Gündoğan, Bergson, 1. b., İstanbul: Say Yayınları, 2007, s. 52.
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metafiziksel sav olarak değil, ancak dünya hakkında konuşmanın alternatif bir yolu olarak 
gündeme getirilebilir.26 Guénon’a göre varoluş, değişken olanı, fenomenal olanı temsil 
eder, öz ise sabit bir hakikattir. Varoluşa, fenomene yönelmiş bir zihin, metafizik yapma 
kâbiliyetine sahip değildir. Zira anlam, öze dayalıdır ve öze dair bilgi de fenomenal alanı 
aşkın bir metafiziğe dayanmaktadır. Metafizik bilginin oluşla ilgisi yoktur, o varlıkla 
ilgilidir ancak Guénon’un çağdaşları olan filozoflar varlık kavramından sadece oluşu 
anlamaktadırlar.27 Guénon düşüncesinde varlığın bilgisi olan metafizik bilgi değişmeyen 
külli ilkelerin bilgisidir.28 Söz konusu varlık kavrayışı Guénon’u Platonculuğa yaklaşan 
bir Ortaçağ düşüncesiyle yan yana getirmektedir. Guénoncu eleştiri çağdaşı olduğu 
postmodern eleştiriden bu yönüyle farklılaşmaktadır.

2. Modern İnsanın Anlam Ve Hakikat Problemine Temel Teşkil 
Eden Nitelikleri

Modern İnsan Bireycidir

Modern insanın en başta gelen temel özelliğini bireycilik oluşturur. Bireycilik dini, 
siyasi, toplumcu her anlayışa karşı bireyin özgürlüğünü savunduğu savındadır. Bireyci 
düşünce için en belirgin özellik birey-üstü otorite kabul etmemek, bireyin karşısına ko-
numlanan ne olursa olsun bireyin önemini, önceliğini savunmaktır. Bireycilik, ontolojik 
açıdan bireyde temellenmeyen hiçbir fikri, değeri kabul etmez. Bireycilik nominalizme 
dayanır. Birey kendine yeterlidir, ad koyar, anlam verir, değer belirler. Anlam, değer, ad 
ve hakikat bireyde temellenir. Bireyciliğin bir başka dayanağı da hümanizmdir. Erasmus 
ve Montaigne’nin eserlerinde bir miktar ihtiyat içerse de bireyi önceleme, kesin hakikat 
iddialarına karşı bireyin şüphesini muhafaza etme titizliği görülmektedir. Hümanizm ve 
şüphecilikle ortaya çıkan bireycilik Descartes’ın cogitosuyla keskin bir rasyonel açıklama 
bulur, böylece bireyci anlayış rasyonalist çizgide yoluna devam eder. Guénon’a göre 
bireyciliğin rasyonalite ile birlikte ilerlemesi tabiidir zira bireysel akıl rasyonel akıldır. 
Rasyonel akıl neden sonuç ilişkileri, ilişkisellik, basamaklılık özelliklerine sahiptir ve 
evrensel bir mahiyete sahip olan intellektten farklı olarak sadece insan türüne özgüdür. 
Bu nedenle kozmosun merkezinden Tanrı’yı çekip, yerine insanı ikame eden hüma-
nizm bunun bir izdüşümü olarak evrensel olan intellektin yerine bireysel beşeri akıl 
olan rasyonaliteyi yerleştirmiştir.29 Newton’la başlayan fizikteki gelişmeler ve bunları 

26 Alan Musgrave, Sağduyu, Bilim ve Şüphecilik, Çev. Nur Küçük, 1. b., İstanbul: İthaki Yayınları, 2013, 
s. 183.

27 René Guénon, İnisiyasyona Toplu Bakışlar 1-2, Çev. Mahmut Kanık, 1. b., Ankara: Hece Yayınları, 
2010, s. 30.

28 René Guénon, Doğu ve Batı, s. 78-81.
29 Frithjof Schuon, Dinlerin Aşkın Birliği, Çev. Yavuz Keskin, 1. b., İstanbul: Ruh ve Madde Yayınları, 

1992, s. 148-150.
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yorumlayan İngiliz empiristleri Locke ve Hume sayesinde bireycilik, rasyonalizmin 
yanında empirizmden de destek bulur. Bunun sebebi rasyonel aklın dayanağı kendinde 
buluşu gibi, deneyci aklın da soyut ve aşkın unsurlar yerine, somut ve deneylenebilir 
bireyde temellenmeyi seçmiş olmasıdır.30 Böylece modern birey rasyonalite ile sensualite 
arasında kendine bir dünya kurar.

Bireyciliğin liberalizmle de yakın ilişkisi vardır. Liberalizmin tek vasıflı bir ta-
nımlamasını yapmak gerekseydi, herhalde; “Liberalizm bireyci bir toplum sistemidir” 
demek yeterli olurdu. 31 Bireyciliğin ilk olarak Saint-Simon’cular tarafından kullanıldığını 
görürüz.32 John Locke, Immanuel Kant, Bernard Mandeville ve David Hume ile modern 
anlamdaki algılanış biçiminin aslî unsurları ortaya konulmaya başlanan bireycilik an-
layışının,  Josiah Tucker, Adam Ferguson, John Stuart Mill, Frederic Bastitat ve Adam 
Smith gibi düşünürlerin çalışmaları ile olgunlaştığını göz ardı edemeyiz. Liberalizm 
bireyi sosyal düzenin, iktisadi ve siyasal yaşamın temel birimi olarak kabul ettiği gibi 
aynı zamanda bireyi hem epistemolojik, hem de ontolojik bir merkez olarak da kabul 
eder. Ekonomik anlamda bireycilik, toplum refahının bireysel servet kazanımından daha 
önemsiz olduğu anlamındadır. İktisadi bireycilik, iktisadi denetim ve düzenlemelere yer 
veren her türlü sosyal ve siyasal değere karşı çıkar. Bir sistem olarak bireycilik iktisadi 
özgürlük, iktisadi ve sosyal rekabet ve özel mülkiyet sistemidir.33 Bu nedenle başkası-
nın özgürlük alanına girmeksizin bireyin ön gördüğü her tür düşünce, inanç ve pratik 
onun tabii hukukunun bir gereğidir.34 Locke’un ifadesiyle bireyciliğin vazgeçilemez 
ve hiçbir aşkın amaç uğruna feda edilemez iki temel unsur özel mülkiyet ve birey-üstü 
otoritenin reddi oluşturur. Bu anlamda modern olmak, bireyci olmak, Gelenek ve dışsal 
otoriteler karşısında bir özerklik talep etmek, kendi inançlarını ve hayatını düzenleme 
hakkı elde etmek demektir.35

Guénon’a göre her bireyciliğin dikkate almadığı husus bireyciliğe dayanak olan 
‘ben’ in insanın fizik yapısına değil ‘iç âlemine’ ait olduğudur. Bu nedenle ben/zat klasik 
anlamdaki fiziğin değil, metafiziğin konusudur. İnsan benliği değişken olanda değiş-
meyeni temsil eder. Bu nedenle değişken olanın bilgisi/yöntemi ile değil, değişmeyen 
külli hakikatlerin bilgisi/yöntemi ile keşfedilebilir.36 Ancak kendisine mâlik olduğunu 
iddia eden modern bireyin kendi zâtını tanımadığı, temel dayanağının bilinemez olduğu 
çelişkisini karşımıza çıkarmaktadır. Guenon’a göre modern birey kendinden habersizdir 

30 Stephen Toulmin, s. 57-68.
31 Atilla Yayla, Liberalizm, 1. b., Ankara: Turhan Kitabevi, 1992, s. 137.
32 Hüsamettin İnaç ve Muhittin Demiray, “Siyasal Bir İdeoloji Olarak Neo-liberalizm”, Dumlupınar 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 1, (2004), s. 163-184.
33 Mustafa Özel, Birey-Burjuva-Zengin 1. b., İstanbul: İz Yayınları, 1994, s. 17.
34 Bahar Burtan Doğan, “Klasik Liberal Teoride Bireyciliğin Yeri ve Önemi ile Bireycilik ve Kalkınma 

Sorunsalı Arasındaki Etkileşimler”, Mevzuat Dergisi, Yıl.13, Sayı.152, Ağustos 2010.
a http://www.mevzuatdergisi.com/2010/08a/01.htm
35 Mehmet Küçük, Modernite Versus Postmodernite, 1. b., Ankara: Vadi Yayınları, 1994, s. 199-226.
36 Teoman Duralı, Sorun Nedir, 2. b., İstanbul: Dergah Yayınları, 2011, s. 158-159.
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çünkü bireycilik metafiziğin reddini ve bireyin ‘empirik ben’ olarak ele alınmasını ge-
rektirir. Ancak ‘empirik ben’ insanın zâtı/kendi denilebilecek ‘metafizik ben’in değişken 
ve cüzi bir görünümünden ibarettir. Birey-üstünün reddi metafiziğin de reddidir çünkü 
‘empirik ben’ ile ifade edilen birey cüzi bir varlıktır, metafizik ise küllidir. Cüzi olan 
ile külli olan bilinemez yani bireysel varlığın kavrayışıyla sınırlı iken metafizik bilgi 
edinmek mümkün olmaz. Birey daima ‘fizik’ alanında kalır. Ancak fizik alanda kalındığı 
müddetçe metafizik bir unsur olan ‘ben’ bilinemez kalmaktadır. İnsanın kendi zatından 
habersiz olduğu bir zeminde hakikatten, anlamdan söz etmek mümkün olmamaktadır.37 

Guénon’a göre birey kendi başına mutlak ve tam bir birim oluşturmaz, bu meyanda 
Guénon Leibniz’in monadı tarzında bir kapalı sistem kuramını reddeder. Ona göre birey 
göreli, parçasal (fragmantaire) bir birimdir. Bu da bireyciliğin bireyi ‘kendi kendine yeter’ 
tanımlamasına zıt bir durum arz eder. Birey bütün yayılımıyla birlikte düşünüldüğünde 
bile bütünsel/tamamlanmış bir varlık değilidir. Bu durumda Varoluşçu tamamlanmamış-
lığı anımsatan Guénon düşüncesi Varoluşçu düşünceden farklı olarak tamamlanmamış 
ancak yaşam süresince kendi kendine tamamlanacak olan birey anlayışına da karşı çıkar. 
Ona göre bireylik ayırt edici vasfı olan rasyonel akılla ve tüm varoluş halleri ile beraber 
sadece bir görünüm ve fragmandır. Birey göreli ve eksik varlıktır, varlığın belirli bir 
mertebesinde koşullanmış varoluş olanaklarının toplamıdır. Guénon’a göre insan ise 
salt birey değildir, ondan fazlasıdır. Guénon ‘zat’(soi) ve ‘birey’(moi) ayrımına gider ve 
insanın zatı ile bireyselliğinin birinin küllî diğerinin cüzî olduğunu ifade eder. Bireylik 
zatın bir düzlemde tezahür etmiş bir görünümünden ibarettir.38 Ancak modern dünyada 
zat bireye, küll cüze indirgenmiştir bu da onun bireyden zata, var olandan hakikat ve 
anlama yol bulmasına engel teşkil etmektedir. Bireycilik (individualité) sonrası bireyin 
dikey boyutunu oluşturan zâtı/kendi/nefsi (persona) yitirilmiştir.39 Bu nedenle bireycilik 
anlam ve hakikat krizinin temellerinden birini oluşturmaktadır.

Modern İnsan İlerlemecidir

Modern insanın anlam problemine mesnet teşkil eden ikinci niteliği onun ilerle-
meci bir anlayışa sahip olmasıdır. Modern bireyciliğin birey-üstü otoriteyi reddedişi 
gibi modern ilerlemecilik de eskilerin otoritesinin reddini gerektirmektedir. Modernlik 
Yeniler-Eskiler (Modernus-Antiqus) karşıtlığından beslenir. Eski-Yeni karşıtlığının kö-
kenine bakacak olursak bu çatışmanın ilk olarak M.S.5. yüzyıldan itibaren kullanılmaya 
başlandığını ve Hıristiyanlığın eski Yunan-Roma-Pagan anlayıştan farklılığını ifade 
etmek için icat edildiğini görürüz.40 12. yüzyıla gelindiğinde, Orta Çağ entelektüeli için 

37 René Guénon, Doğu ve Batı, s. 45-49.
38 René Guénon, Symbolism of The Cross, Angus Macnap (trans.), 3. rd Edition, Newyork: Sophia Pe-

rennis,1996 s. 1-5.
39 René Guénon, Symbolism of The Cross, s. 10-14.
40 Jürgen Habermas ve Seyla Benhabib, “Modernity vs. postmodernity”. New German Critique, No. 22, 
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Yeniler-Eskiler ayrımı devam etmekte, ancak bu ayrım Yeniler ile Eskilerin çatışmasına 
değil, aksine Yenilerin Eskilerden beslendiği, Eskilerin Yenilere önderlik ettiği olumlu 
bir ilişkiye işaret etmektedir.4116. yüzyılın sonlarında Montaigne çağdaşlarının eskiye 
nazaran daha çok şey biliyor olmasını, üst üste çıkmış insanlar örneksemesiyle anlatır.42 
Yine Eskilerden beslenen Yeniler söz konusudur, ama artık ne Eskiler yüceltilmekte, 
ne de Yeniler aşağı görülmektedir. Bu noktaya dek Batı’da Geleneğin devamından söz 
etmemiz mümkündür. 17. yüzyıla gelindiğinde artık Yeniler ile Eskiler arasındaki ayrım, 
bir bağ ve süreklilikten ziyade, bir çatışma ve kopukluğa işaret etmeye başlamakta-
dır.43 Eskilerin otoritesi her alanda yıkılmaya başlar. Bacon’a göre, kendimizi değil de 
dünyayı referans aldığımızda, biz Modernler Eskilerden daha genç olsak dahi, dünya 
Eskilerin dünyasından daha eskidir. Modernler dünya hakkında Eskilerden daha çok 
şey bilmektedir ve eğer bilgelik Eskilerin bir niteliğiyse, esas Eskiler, Modernlerdir. 44 
Modern bilimin keşifleri, teknolojik icatlar modern bireye kendinden önceki tüm insanlık 
tarihinden daha gelişmiş bir noktada olduğu zannını vermiştir.45 Bu nedenle modern 
birey geçmiş insanlık tecrübesine ihtiyaç duymamakta, her konuda seleflerinden daha 
ileri bir noktada olduğu kanaatini taşımaktadır. Böylece hayat da doğa da rasyonel aklın 
önüne serilmiş ve her an bir önceki ana göre daha fazla keşfedilmiş bulunmaktadır. İn-
sanın gözlerinin önüne serilene duyduğu ilgi, gizemli/örtük kalanı reddedişi bir biçimini 
dini ve aşkın anlamda metafizik doktrinlerin reddinde de göstermektedir. Modernite 
tam da bu nedenle her şeyi fenomene dönüştürme, görünür alana çıkarmaya dönük bir 
dinamizmi ve savaşımı içermektedir. Klasik dönemde değişken olanın üstünde sabit 
olanı arayan insan zihni, modern dönemde sabit hiçbir şeyin bulunmadığı, değişken 
olanın yüceltildiği bir zihne dönüşmüş bulunmaktadır.46

Aydınlanmanın ideali bilginin ilerlemesine dayanmaktadır. Aklın aydınlattığı 
doğrular ile beslenecek olan bu kültür sonsuz bir ilerlemeyi hedefler. Bu anlayış doğ-
rultusunda, tarihsel süreç içerisinde oluşan bütün kurumları aklın eleştirisinden geçi-
rilerek; toplumu dini ve eğitimi aklın ilkelerine göre yeniden düzenlemeye girişilir. 
Sonuçta, aklın göstermiş olduğu bu yolda durmadan ilerleyen entelektüel kültür temeli 
üzerinde insanlığın birleşeceğine inanılır.47 19. yüzyılda ilerleme kavramının Emile 

Special Issue on Modernism (Winter, 1981), pp. 3-14. 
41 Jaques Le Goff, Ortaçağda Entelektüeller, Çev. M. A. Kılıçbay, 1. b., İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 1994, 
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Akkaş, 1. b., Ankara: Doruk Yayıncılık, 1999, s. 51-52.
45 René Guénon, Doğu ve Batı, s. 60.
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Durkheim’a endüstriyalizmin daha çok yayılmasının, işbölümü ve ahlâki bireyciliğin 
birleştirilmesiyle bütünleşmiş, uyumlu ve doyurucu bir toplumsal yaşamı kuracağını 
düşündürdüğünü, Max Weber’in ise modern dünyayı, maddi ilerlemenin yalnızca bi-
reysel yaratıcılığı ve özerkliği ezen bir bürokrasinin genişlemesi pahasına elde edildiği 
paradoksal bir ortam olarak gördüğünü biliyoruz. Ancak Weber söz konusu paradoksa 
rağmen doğa bilimlerinde elde edilen ilerlemenin beşeri bilimlere de uyarlanabilece-
ğini ve bu şekilde ihdas edilen toplumbilimle, fen bilimlerinin doğa alanında sağladığı 
türden bir denetimin toplum üzerinde de kurulacağı kanaatine de sahiptir. Böylelikle 
bu yolla, kalkınma ve ilerleme gibi önemli görülen hedeflere ulaşmak için, sosyolojik 
altyapının teşkil edilmesini gerekli görmektedir.48 Böylece ilerleme doğa bilimlerinden, 
beşeri bilimlere uzanan ve yeryüzünün her bölgesinde aynı şekilde geçerliliği bulunan 
evrensel bir olgu sayılmıştır.

Guénon modern insanın kavrayışının intellektten, rasyonel akla, rasyonel akıldan 
duyuya indirildiği, bu nedenle modern insanın seleflerine göre maddi/teknik ilerlemesi 
oranında entelektüel olarak gerilediğini düşünmektedir.49 Guénon’a göre Modern Batılı 
insanın Orta Çağ insanından ya da günümüzün Doğulu insanından üstün olduğu tek yanı 
söz konusu maddi yandır. Guénon ‘ilerleme’ konusunda Pascal’ın külli insan (homme 
universel) tasavvurunu önemser. Pascal’a göre külli insan sürekli öğrenen bir şahs-ı 
manevidir. Pascal insanlığı hep var olan ve yüzyıllar boyu öğrenen bir ve aynı insan 
gibi mütalaa etmiştir.50 Bu anlayışın hatası insanlığın bir bütün olarak tek koldan bir 
gelişme takip ettiği kabulüne dayanmasıdır. Guénon düşüncesinde tarih, her devirde 
birbirinden bağımsız ve ayrı yönlerde gelişen, bazıları gerileyip ölürken bazıları ortaya 
çıkıp intişâr eden, çok sayıda ve çok yönde ilerlemeler ve gerilemeler içerir. Bu ilerleme 
ve gerilemelerde yeni medeniyetler her zaman eskilerin mirasını devralmaz, ya da yeniler 
her zaman eskilerden daha iyi olanı başarmaz. Bazen farklı yerlerde farklı başlangıçlar, 
birbirinden habersiz benzer gelişmeler yahut aynı koşullardan apayrı yönde ilerlemeler 
vuku bulur. Böyle bir şahs-ı maneviden söz etsek dahi ma’şeri insan Pascal’ın iddia 
ettiği gibi sürekli öğrenmemekte, bazen bildiklerini unutmakta, bazen öğrendikleriyle 
çelişmektedir. İlerleme iddiasına ilişkin ikinci problem Pascal’ın sınırlı bir alanda bazı 
belirtilere dayanarak kabul edilebilir saydığı ilerlemenin, hatalı olarak 18. yüzyılın 
sonlarına doğru Turgot ve Condorcet ile bütün faaliyet dallarına yayılmasıdır. Bu da 
Guénon’u Eskilerden öğrenecek hiçbir şeyimiz olmadığı konusundaki önyargıyla mü-
cadele etmeye, Gelenekten öğrenecek çok şeyin olduğunu ispat çabasına yöneltmiştir. 51

Guénon’un gerilediğini iddia ettiği entellektualite ile deneysel bilimlerde ve onların 
pratik uygulamalarındaki gelişmenin hiçbir ilgisi yoktur. Zira ona göre bu bilimlerdeki 
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49 René Guénon, Doğu ve Batı, s. 82-83.
50 René Guénon, Doğu ve Batı, s. 24-29.
51 René Guénon, Doğu ve Batı, s. 21-30.
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gelişme insanın eşyaya dair kavrayışına hiçbir şey eklememekte bilakis onu daha da 
bulanık hale getirmektedir. Entellektualite ise intellektin aktüel kullanımı ile ilgilidir. 
Bu da insanın varlığa, eşyanın özüne, hakikatine, niteliğine, anlamına ilişkin kavrayışını 
ifade eder. İntellekt insanın dikey düzlemde hakikatle ilişkisini belirleyen melekenin 
adıdır. Tanrı’ya, evrene ve kendine ilişkin hakikatin, metafizik bilginin edinilebilmesi 
içindir. Bu alanda bir ilerleme yoktur, bilakis insanın bireye dönüşmesinden neşet 
eden bir gerilemeden söz edilebilir. Modern insanın içinde bulunduğu anlam ve ha-
kikat problemi de söz konusu ilerleme sanısından kaynaklanmaktadır. Modern insan 
eskiçağların insanına göre ‘ilerleme’ kaydettiyse neden anlam ve hakikat bunalımına 
düşmüştür? Guénon’a göre duyu alanına (sensualite) kendini kaptıran, entelektüel 
alandan (intellectualite) uzaklaşır. Modern insan bireysel/rasyonel akıl üstü melekeleri 
inkâr ettiğinden beri sensualite ile rasyonalite arasında sıkışmış, entellektualite kavramı 
da bütünüyle yanlış olarak kullanılmaya başlanmıştır. İlerleme sanısı onu geriye dönüp 
yitirdiği şeylere bakmaktan alıkoymaktadır. 

Modern İnsan Yararcıdır

Modern insanın üçüncü temel vasfı onun yararcılığıdır. Yararcılık Latince yarar 
(utilis) kelimesinden türemiştir ve bir kişinin mutluluğunu hedefleyen hazcı (eudaimonist) 
anlayıştan farklı olarak ahlâkın temeline yararı koyan bir anlayıştır.52 Modern insanın 
ilerlemecilik iddiasının bir ayağını da yararcı ahlâk oluşturur.53 Utilitarist anlayışa göre 
eylem yöneldiği kimselere en büyük yararı getirdiğinde ahlâkidir, eylemin sonuçları 
azami haz, yarar, kâr getirdiğinde o eylem doğru/iyi bir eylemdir. Jeremy Bentham’a 
göre bir eylem ve davranışın içkin eğilimi topluluğun mutluluğunu arttırma bakımından, 
bunları azaltma eğiliminden daha fazlaysa, o eylemin yararlılık ilkesine uygun düştüğü 
söylenebilir. John Stuart Mill’e göre yararlılık ilkesi bütün ahlâki davranışların temelini 
oluşturur. Ancak Mill, Bentham’dan farklı olarak, niteliksel yararı öne çıkarır, ona göre 
manevi yarar, maddi yararın üstündedir. R.B. Brandt’a göre eylem utilitarizminde tek 
bir eylemin doğruluğu, dünyaya getirdiği sonuçlara bakarak belirlenir. Oysa kurallar 
utilitarizmi, bir eylemin yararlılığını onun nisbi yararına göre değil de bize önemli 
bir ahlâki kural sunma yararına göre belirler. Böylece Brandt, yararcılığı keyfi bir 
görünümden kurtarmak için ‘ahlâk yasaları’ cüzü tasarlar, böylece cüzi yararı herkes 
için yarara dönüştürmeye çalışır. Ancak J.L. Mackie utilitarizmin ahlâk için meşru bir 
zemin oluşturmadığını utilitaristlerin yarar konusunda ileri sürdükleri-bütün çıkarları 
ve amaçları kapsayacak- ortak bir ölçütün bulunmadığını belirtir. Yararcılığın bir başka 
çeşidi olan pragmatizm Amerikalı William James’le ortaya çıkar. James aldığı tıp ve 
psikoloji eğitiminin de etkisi altında kalarak insan bilincini bütünüyle empirist görüşe 

52 Annemarie Pieper, Etiğe Giriş, Veysel Atayman, Çev. Gönül Sezer, 2. b., İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 
2012, s. 228-230.

53 René Guénon, Doğu Batı, s. 30.
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dayalı, bedensel bir düzlemde değerlendirmiş, tüm fikir, kültür ve estetik yapımızı da 
bedene bağlamıştır.54 Pragmatizme göre bir düşünce ancak yaşamımıza yararlı olduğu 
sürece hakikat olarak benimsenebilir. Bir şey yararlı olduğu sürece iyidir. Hakikat 
pragmatistlere göre iyinin bir türüdür. Söz konusu iyi ise somut olarak belirlenebilir 
olandır.55 Ancak cüzi yararı herkes için yarara dönüştürmek mümkün olmadığından, 
ona bağlı olduğu varsayılan hakikat ve anlam göreli hale gelmektedir.

Guénon’a göre Yararcı Ahlâk duyguda temellenmektedir ve duygu ile madde 
birbirinin zıddı değil bilakis tamamlayıcısıdır. İkisi de duyulardan neşet etmektedir 
ve bedensel (corporal) düzleme, insan bedenine ve onun çevresiyle ilişkisine bağlıdır. 
Hakikatte maddilik ve duygululuk birbirine zıt değil fakat biri öbürü olmadan edemez 
durumdadır ve bu ikisi gelişmelerini ancak birlikte tamamlayabilirler. Entellektualite 
azaldıkça yerini duygululuk doldurmaktadır. Duygululuk entellektualitenin aksine 
pragmatist dünyada rağbet görür zira duygululuk kolaylıkla yönetilebilen, yarara/kâra 
dönüştürülebilen bir olgudur.56

Modernitenin yararcılık temelinde bir ahlâki ilerleme iddiası da bulunmaktadır. 
Utilitarist/pragmatist ahlâk anlayışı yarar merkezinde tanımlandığından, insanların 
doğa üzerine hâkimiyet kurduğu, geçmişe göre ondan daha fazla yararlanabildiği bir 
hayat düzeni, önceki hayat düzeylerine göre daha yararlıdır, bu da onu daha ahlâki 
kılar. Yararcılık zekâyı, Bergson’da da görüldüğü üzere, alet yapan olarak insanı da 
homo-faber olarak tanımlanmaktadır. Bu bilginin teknoloji ile özdeş kabul edilmesine 
yol açar. Modern dünyada makineler insanın doğaya hükmetmesinin ve bunun sonucu 
olarak insan yararının somut göstergeleri olarak sunulmuştur. Gelenekselci Ekol’e göre 
homo-faber tanımı insanın cüzi bir yönünü temsil etmektedir. Ancak modern tutum bu 
yönü insanın bütünü olarak ele alır yahut önemini fazlaca abartır. Yararcı ahlâk/değer 
kavrayışı canlı doğada ya da mekanik evrende temellendiğinden, tıbbın ve mühen-
disliğin yükselişi üzerinden temsil edilir. Tıp yüceltilir çünkü insanın bedeni yararına 
çalışmaktadır ve insan bütünüyle beden üzerinden tanımlanmaktadır. Mühendislik 
yüceltilir çünkü insan yararına olanı üretmektedir. Ancak mekanik evren anlayışı ve 
makinelerle çevrelenmiş ve alet yapan olarak tanımlanmış insanın kendisi de gitgide 
makine olarak kavranılmaya başlar. Makineci yarar, insanı gitgide kaba, sert, zevksiz, 
nicelikçi, budala ve makineye bağımlı hale getirmiştir.57 Hakikati yarar üzerinden ölçmek 
nisbiliğe, mutlak değer yoksunluğuna, niceliğin egemenliğine yol açmaktadır. Yararın 
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niceliksel olarak ölçülmesi, niteliğin ve ona bağlı anlamın yitirilmesine neden olmaktadır.

Modern İnsan Yabancıdır

Yabancılaşma postmodern filozofların modern insanın problemleri arasında ele 
aldıkları temel bir kavramdır. Filozoflar varlık karşısındaki yabancılaşmayı bulantı, 
fırlatılmışlık, varlıktan başka bir şey arayışı, saçmalık biçiminde ifadelerle dile getirir-
ler. Varoluşçu felsefenin önde gelen isimleri Sören Kierkegaard, Gabriel Marcel, Karl 
Jaspers, Martin Heidegger ve Jean Paul Sartre farklı kavramlar altında insanın varlık 
karşısındaki durumunu yabancılaşma olarak ifade edebileceğimiz biçimde betimlerler. 
Karl Jaspers’ta yabancılaşma, varlığın kırık dökük olduğunun anlaşılması, Heidegger’de 
ölüme doğru koşuş, Sartre’da bulantı ile ifade edilir.58 Heidegger, Marcel ve Sartre, 
Husserl’in fenomenolojik metodu kullanırlar. Husserl’e göre fenomenoloji öze dairdir, 
ilkeler olarak nesnelleştirici bilimin olanaklı olmasını sağlayan temel kavram ve ilke-
leri açıklar.59 Bu anlamda fenomenoloji, fenomenal alan dışında bilginin imkânsızlığı 
kabulünden hareketle, varolanı fenomenal alanda kalarak, şeyin özünü ise fenomenin 
zihinde belirmesi varsayarak temellendirmeye çalışan bir çeşit metafizik arayışıdır. 
Yani fenomenoloji şeyleri, arada bilimsel, toplumsal olarak eklenen tüm unsurları 
temizleyerek, bilince göründükleri gibi betimlemek ister, şeyi ne ise o olarak bu zihne 
belirme ile bilebileceğimizi iddia eder. Ancak insanın zihninden tüm bilimsel/toplumsal 
unsurlardan temizlediği varsayılsa bile şeyin bilince görünümü ile şeyin kendisi aynı 
mıdır? Bu görünümün ardında şeye ait örtülü kalan bir unsur var mıdır? Husserl gö-
rünür olanın ardına ilişkin soruyu yanıtsız bırakır. Ancak anlam ve hakikat sorusu tam 
da bu cevapsız bırakılan numenal alandan neşet eder. Guénon nazarından baktığımızda 
Husserl’in özü yeniden gündeme getirerek anlama ilişkin problemi çözecekmiş gibi 
yapıp kendini fenomenal alanla mukayyet sayması onun metafizik arayışının çıkmazını 
oluşturmaktadır. Yabancılaşma modern insanın kuruluşuna ait bir problemdir. Özün 
bilinemeyişi yabancılaşmayı doğuran sebeptir. 

Varoluşçu Filozoflar özü var saymamakla “Bilinçte beliren şey ile kendinde şey 
aynı mıdır?” sorusunu da iptal etmiş olurlar. Geriye sadece fenomenler ve onların 
tesiriyle bilinçte belirenler yani insanın kendine ve nesnelere yönelik izlenimleri kalır. 
Bu varlıkla bilinç arasına girmiş bir mesafeyi ifade eder. Bu mesafenin en iyi ifadesi 
yabancılaşmadır. Kendinde şeyle bilinçte beliren şey arasındaki mesafe sadece dış 
dünyanın nesneleriyle sınırlı kalmamaktadır. Bireyciliğin esası kabul edilen ‘ben’ de 
yabancılaşmadan payını almaktadır, zira fenomen alanında kalan ‘empirik ben’ ile 
kendinde şey olarak mütalaa edilebilecek ‘metafizik ben’ birbirinden farklıdır. Bu fark 
ölçüsünde insan kendine de bilinemez kalmakta, yabancılaşmaktadır. Sartre’a göre insan 

58 Karl Jaspers, Felsefeye Giriş, Çev. Mehmet Akalın, 2. b., İstanbul: Dergâh Yayınları, 1981, s. 10-11.
59 Edmund Husserl, Fenomenoloji Üzerine Beş Ders, Çev. Harun Tepe, 1. b., Ankara: Bilge Su Yayıncı-

lık, 2010, s. 84.
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varlıkta kendisini çevreleyen bir boşluğun içindedir. Bulantı, Sartre’ın fenomenolojik 
ontolojisinde insanın gerek dış dünya gerek metafizik ben karşısındaki yabancılaşmasını 
ortaya koyan temel kavramdır. Sartre’a göre, bulantı bir sürecin sonucunda ortaya çık-
maz. İnsanın kendi varoluşunu algılamasıyla ortaya çıkar. Özün, temelin, sabit noktanın 
bulunmayışı, sürekli akan varoluşu gözleyen insanda bulantıya sebep olmaktadır. İnsan 
bulantıyı hayatın her aşamasında yaşamaktadır. Sartre da kendinde varlık, sebepsiz ve 
izahsızdır. İnsan dayanaksız olarak mevcuttur.60 Dayanak olması gereken ‘metafizik 
ben’ bulunamamaktadır. 

Camus’ye baktığımızda ise anlam sorusunun cevaplanamayışının sonuçlarıyla 
karşılaşmaktayız. Camus’ye göre insan dış dünyayla karşılaştığı anda saçmayı fark 
eder. Saçma, akıldışı olan dünya ile insan bilinci arasındaki kopuştan kaynaklanır.61 
Albert Camus için dünya, anlamsız, saçma ve beyhudedir. O’na göre insan her an bir 
durum içerisindedir ve içerisinde olduğu durumun akıl karşısında saçma olduğunun 
farkındadır. İnsan hem kendisinin, hem de başka varlıkların anlamını sorar. Anlam 
sorusu saçmanın ilk habercisidir. Zamanın geçmesi, onun öldürücü bir unsur olarak 
algılanması ve geleceği değiştiremez oluşumuzun bilincine varılması da ‘saçma’ ile bir 
karşılaşmadır. İnsanın kendisine, başkalarına ve dünyaya yabancı oluşu ve başkalarıyla 
ayrılığın kesin bir biçimde bilincine varılması, ölümün zorunlu ve kaçı nılmaz bir son 
oluşunun ve ölümle birlikte her şeyin sona ereceğinin anlaşılması ile de ‘saçma’nın 
varlığı ortaya çıkmaktadır.62 Yaşamın anlamlandırılması, insanın anlamlandırılmasından 
geçer ancak tutku ile sarılı insan ile rasyonel akılla kavranan insan arasında paralellik 
yoktur. Bu mesafe insanın saçma olanı yapmasına, olanı saçma bulmasına neden olan 
şeydir. Oluş ve rasyonel aklın bir araya gelememesi saçmanın temelidir.63 

Kierkegaard anlam probleminin üstüne korku teorisiyle gider, varlık karşısında 
insanın tamamen çaresizliği ve insan kaderinin trajikliğini ifade eder.64 Eserlerinde 
modern insanın neyi seçerse seçsin kaçınılmaz olarak trajedi ile karşı karşıya olduğunu 
vurgular. Öyle çabalamak saçmadır. Ancak insan ölmeye korktuğu kadar yaşamaya da 
korkmaktadır. Ölüm karşısında trajediye rağmen insanın hayata tutunmaya çalışması 
da saçmadır.65

Marcel ise dünya içindeki insanı ve onun somut tecrübelerini temel alan somut 
felsefesini şekillendirmiştir. Somut felsefede insani tecrübenin “metafizik bir değere” 

60 Kenan Gürsoy, Jean Paul Sartre Ateizminin Doğurduğu Problemler. 1. b., Ankara: Akçağ Yayınları, 
1987, s. 49.

61 Ali Osman Gündoğan, “Saçmadan Başkaldırı Ahlâkına”, Akademik Araştırmalar, Vol. 3, 1996, s. 1.
62 Ali Osman Gündoğan, Albert Camus ve Başkaldırma Felsefesi, 2. b., İstanbul, Birey Yayınları, 1997, 

s. 64-65.
63 Neşe Demirdeler ve Erdem Dönmez, “Yabancı’da Saçma Kavramı”, Sakarya Edebiyat, 31. Ara-

lık.2012, http://sakaryaedebiyat.com/?p=553
64 Soren Kierkegaard, Korku ve Titreme, Çev. N. Ekrem Düzen, 1. b., İstanbul: Ara Yayıncılık, 1990, s. 

81.
65 Soren Kierkegaard, s. 11-22.
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sahip olduğunu vurgulayan Marcel’e göre, Varlık sırrına ancak aşk, sadakat, iman, umut 
gibi yoğun tecrübelerden hareketle ulaşabilmek mümkündür.66 Marcel’e göre insan, 
olmuş, tamamlanmış bir ürün olmayıp, oluş halindeki bir varlıktır. Yani o, somut bir 
durumdan bir diğerine geçecek surette daimi yolculuk halinde olan, gezgin bir varlık, 
Marcel’in ifadesiyle bir homo viator’dur. Umut, onun için bir yaşam biçimidir. Homo 
viator, her geçen gün kendisine yabancılaşan bir dünyada umut yoluyla kendisine 
ve dünyaya yabancılaşmayı reddederek yönünü tayin edebilecektir.67Ancak anlamın 
bilinmediği, rasyonel akılla oluşun arasındaki mesafenin kapanmadığı bir durumda 
insan ne kadar umut edebilir? Umudu koruduğu farz edilebilse bile, salt duygu anlam 
problemini çözmemektedir.

Gelenekselci Ekol varoluşçuluğun bir ‘idraksizlik ezoterizmi’ olduğu kanaatindedir. 
Gelenekselcilere göre Varoluşçular rasyonel aklın yerine varoluşu koymakla, Aydınlan-
ma ile intellektten rasyonel akla düşen modern insanı, rasyonel akıldan da uzaklaşmış, 
idrak edilemeyen/saçma bir varoluşu koyarak büsbütün idraksizliğe indirmişlerdir.68 
Tutunacak sabit bir noktası, üzerinde duracak sağlam bir temeli olmayan insanın varo-
luşunu anlamlandıracak bir şeyi umut etmeyi başarabilmesi mümkün değildir. İnsanın 
anlam ve hakikat problemi öze ve ilkelere gidilerek çözülebilir, bunun tek zemini olan 
metafizik, duyguyla değil entelektüel idrakle ilgilidir. Varoluşçu düşüncenin çalışma 
alanı olan fenomenal düzey ise metafizik alanı değildir. Guénon bu nedenle modern 
filozofların metafizik adı altında söyledikleri şeylerin yatay düzlemde kaldığını ve söz 
konusu felsefenin metafizik olamayacağını, metafiziğin olmadığı yerde ise insanın an-
lam probleminin çözülemeyeceğini ifade eder.69 Gelenekselci Ekol’e göre insanın salt 
varoluşsal tecrübesini dikkate alan düşünce sistemleri onun dikey boyutunu görmezden 
gelmektedir. Bu da insan için varlığa/kendine yabancılaşmanın ana sebebidir.70

3. Guenon’un İnsan Metafiziği

Guénon’un insan tasavvurunu Geleneğin insana bakışı belirler. Bu konuda hayatının 
önceki dönemlerinde Hint Öğretileri’nin sonraki dönemlerinde ise İslam Tasavvufu 
Öğretisi’nin belirleyici olduğunu görürüz. Birey oluş, kapasitesinin tüm imkânlarını 
düşünsek dahi insani varlığın sadece kısmi bir yönünü ifade eder. ‘Exist’ terimi ile ifade 
edilen varoluş sadece zuhur etmemiş varlığı içermekle kalmaz aynı zamanda bir ilkeye 

66 Emel Koç, Gabriel Marcel Üstüne,1. b., Ankara: Pegem Akademi Yayınları,2014, s. 4.
67 Emel Koç, “Bir Umut Metafiziği Olarak Gabriel Marcel Felsefesi”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sos-

yal Bilimler Dergisi, Vol: 18, 2008, s. 171-194.
68 Frithjof Schuon, Beşer Tecellisi, s. 11-12.
69 Henri Bergson, Gabriel Marcel, René Guénon, Metafizik Nedir? Mustafa Tahralı (Guénon Doğu Me-

tafiziği bölümü çev.), 1. b., İstanbul: Birey Yayıncılık, 1999, s. 99.
70 Frithjof Schuon, Beşer Tecellisi, s. 61.
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göre varlığın açılışı (zuhur) anlamına da gelir. (Lat.ex-stare) Bu nedenle ‘existance’ de-
diğimizde aslında her biri bir dünya olabilen sonsuz çokluktaki tüm imkân durumlarıyla 
evrensel varoluşu kast ederiz. Bu anlamıyla existance adını verdiğimiz evrensel zuhur 
kendinde birdir ve bölünemezdir. Sayısız zuhuru ifade eden durumlar ise onun kiplikleri 
(modalities) olarak değerlendirilebilir. Varlığın birliği zuhurun çokluğunu dışlamadığı 
gibi varoluşun (existance) birliği de kipliklerin çokluğunu dışlamaz.71 Guénon düşün-
cesinde evrensel varoluş için geçerli olan bu durum insani varoluş için de geçerlidir. 
Bireysel (individual) varlık, varoluş imkânlarının zuhur etmiş kısmıdır. Ancak insanın 
zatı/kendisi anlamında kullanabileceğimiz bir adlandırmayla nefs, insana ilişkin zuhur 
etmiş ve etmemiş tüm varoluş imkânları içerir.72 Ancak modern insan varoluşunu beşeri 
bireyselliği ile sınırlı olarak kavramaktadır.

Guénon’a beşeri bireysellikle insanın tüm mertebelerdeki tümel varlığını ayır-
mak önemlidir. Bu ayırım benlik (moi/ego) ile zat/nefs (soi/self) ayrımıdır.73 Guénon 
söz konusu ayrımı farklı bağlamlarda benlik/bireylik (ego) için individuality, zat/nefs 
(self) için de personality kavramlarını ikame ederek de kullanmaktadır. Personality 
ile ifade edilen zat/nefs, individuality ile ifade edilen benliğe göre kıdemlidir. Zat/nefs 
insanın aşkın ve daimi yönüdür, saf varoluşun sonsuz ve değişmeyen yönünü temsil 
eder. Parçalara ayrılamaz. Kendi tabiatı itibariyle değişmezdir ancak kendinde içkin 
sonsuz istidatları geliştirebilir bir yapıdadır. Bu onun değişmesi anlamına gelmez ama 
potansiyel durumdan aktüel duruma çıkması anlamına gelir. İnsan için gerçekleşebile-
cek kendiliğinde içkin olasılıklar sonsuz olduğu gibi bunların gerçekleşme mertebeleri 
de sonsuzdur. Zuhur açısından, nefsin çeşitli mümkün durumlardan çoklu gerçekleş-
me yöntemleriyle geliştirdiği varlığının sadece sınırlı özel bir belirlenimine ise insan 
benliği/bireyliği (individuality) denir. Nefs, insan varlığının tüm olasılıklarını içeren 
ilkenin adıdır. Hem insani durumu hem insan-üstü durumu hem de zuhur etmemiş 
durumu içine alır. Zat’a nispetle tezahür etmiş bireylik bu zat’ın geçici, alelade ve il-
keyi hiç etkilemeyen bir değişkesini oluşturmaktadır. Birey bütün yayılımıyla birlikte 
düşünüldüğünde bile bütünsel bir varlık değildir. Fakat sadece zat olan hakiki varlığın 
özel bir tezahürüdür.74 Bu nedenle insanı salt birey olarak ele almak onun tümel varlığı 
olan zatını gözden kaçırmak anlamına gelir ki Guénon düşüncesinde anlam ve hakikat 
problemi buradan neşet etmektedir.

Guénon düşüncesinde bireycilik, ilerlemecilik, yararcılık ve yabancılaşma modern 
insanın kuruluşundan kaynaklanan temel sorunlardır. Söz konusu unsurlarla terkip 

71 René Guénon, Symbolism of The Cross, Angus Macnap (trans.), 3. rd Edit, Ghent Newyork: Sophia 
Perennis, 1996, s. 4-5.

72 René Guénon, The Multiple States of Being, Henry D. Fohr (trans.), 2nd Impression, Hillsdale New-
york, Sophia Perennis, 2004, s. 61-62.

73 René Guénon, Man and His Becoming According To The Vedanta, Richard C. Nicholson (trans.) 3.rd 
Edition, Hillsdale Newyork: Sophia Perennis, 2001, s. 21-23.

74 René Guénon, Symbolism of The Cross, s. 2-3.
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edilmiş modern birey sadece yatay düzlemde bir varoluşa sahiptir. Bedeni ve rasyo-
nel aklı ile var olur. Çünkü ruh beden dualizmi ile insanı sembolize eden Kartezyen 
düzlem iki eksenli kurulmuştur.75 Guénon söz konusu ikili Kartezyen düzlemi yatay 
eksene yerleştirir. Burada insanın beşeri bireyselliği bulunmaktadır. Ancak ona göre 
insan dikey boyutta bir varlığa daha sahiptir. Guénon insan için yatayda bedensel ve 
psikolojik eksenlerin ve düşeyde entelektüel eksenin oluşturduğu üç eksenli bir va-
roluştan söz eder. Modern birey ise dikey varoluş imkânından habersiz, bedensel ve 
psikolojik eksenler arasında yaşam sürmektedir. Bu düzlemde anlam ve hakikate ilişkin 
bilgi bulunmaz. Anlam ve hakikat insanın geometrik derinliği denebilecek entelektüel 
yanıyla ilgilidir. Rasyonel akıl ise eşyanın ve insanın özüne ilişebilme yetisine sahip 
olmadığından bilinçteki nesne ile kendinde şey arasındaki mesafeden yabancılaşma 
problemi doğmaktadır. Modern dünyada insanın dikey boyutunu teşkil eden intellekti 
yok sayılmaktadır. Guénon insanın metafizik boyutunu intellektte temellendirir. Gué-
noncu tanımıyla intellekt insanın birey-üstü ile bağlantı kurabilen, metafizik bilgiye ve 
ondan yola çıkarak öze, anlama ve hakikate muhatap olabilen kısmıdır. Intellekt insanın 
zatına ilişkindir, küllidir, evrenseldir. Bu nedenle beşeri bireyselliğin erişemediği varlık 
mertebelerine erişim intellekt sayesinde mümkün olmaktadır. İnsanın dikey boyutunu 
oluşturan intellekt ve saf sezgi insanda evrensel aklın bir şubesi/yansımasıdır ve insanın 
bireysel olanın üstünde konumlanan hakikat ile yegâne irtibatıdır.76 Guénon’a göre ha-
kikat birey-üstüdür, beşeri bir ürün değildir.77 İnsan onu intellekt ve saf sezgi sayesinde 
alabilir/kabul edebilir yetenektedir ancak onu kendi kendine inşa edemez. Hakikatin 
inşa edilemez ancak kabul edilebilir oluşu Guénon’u Modern hakikat anlayışında yer 
bulamayan vahiy/ilham/irfân gibi Geleneksel kavramlara taşımaktadır. 

René Guénon ‘Gelenek’ (tradition) kelimesini bütün dini, manevi, nakli ilimleri de 
içine alacak bir biçimde kullanmaktadır. Gelenek, ‘an’ane’, Batı dillerinde ‘tradition’, 
Farsça’da ‘sünnetî’, Arapça’da ‘sekafe’ kavramları aynı mefhumun altını çizen kavram-
lardır. Tradisyonel Ekol’ün Guénon sonrası temsilcilerinden Seyyid Hüseyin Nasr’a 
göre ‘Gelenek’ kavramının İslam Geleneği’ndeki karşılığı ‘ed-din’ kavramıdır. Bunun 
diğer Gelenekler’deki karşılığı Hinduizm ve Budizm’de ‘darma’, Taoculukta ‘Tao’-ki 
yol demektir- Yahudilikte karşılığı ise Kabala’dır. Yani ‘Gelenek’ ya da ‘ed-din’ dedi-
ğimizde merkezinde Tanrı’nın olduğu, kökeninde de ilahiliğin, semaviliğin bulunduğu 
naklî bir şeyden bahsetmiş oluruz. Gelenek, temel vahiy metinlerine ilaveten, vahyin 
hakikatine uygun bir şekilde anlaşılması, yorumlanması ve uygulanması süreçlerini 
de içerir. Guénon anlamın da Geleneğin özünü ifade eden metafizik bilginin insana 
intikali ile ortaya çıktığı kanaatindedir. Bu anlayışta anlam, aşkın bir ilkeyi kabulde ve 
Tanrı insan arasındaki ilişkide ortaya çıkar. Guénon düşüncesinde yalnızca Gelenek 
insanın anlam problemini çözebilir çünkü yalnızca Gelenek hakikati ve anlamı ihtiva 

75 René Descartes, s. 52.
76 René Guénon, Doğu ve Batı, s. 31.
77 René Guénon, Modern Dünyanın Bunalımı, s. 96-97.
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eden metafizik ilkeye sahiptir.78 

Sonuç

Modernite birey merkezlidir. İnsanın birey olarak tanımlanması, birey-üstü otori-
tenin ve vahiy/ilham gibi birey-üstü bilgi kaynaklarının reddi modern insanı rasyonel 
aklın ve duyuların arasında anlam hakikati bulmaya mecbur etmekte ve bu düzlemde 
anlam ve hakikati bulmanın imkânsız oluşu sebebiyle de kendisine ve eşyaya yaban-
cılaştırmaktadır. Modern düşünce fenomen merkezlidir, fenomen merkezli düşünce ise 
görünüşün ardındaki hakikate ilişkin bir kavrayışa sahip değildir. Bu tür bir kavrayış 
ancak oluşun dışından bir nazarla mümkün olabilir.79Anlam ve hakikat problemi olarak 
zikrettiğimiz sorun modern insanın kuruluşundan ve bireycilik, ilerlemecilik, yararcılık 
ve yabancılık olarak tasnif edebileceğimiz temel niteliklerinden kaynaklanmaktadır. 
Modern bilim ve felsefe insana eşyanın özüne dair bir açıklama sunmamaktadır, ancak 
anlam ve hakikat öze ilişkindir. Guénon’a göre varlığın/insanın özünü bilmek için Tanrısal 
iradeyi bilmek gerekir. Bu tanım bir yönüyle bir şeyi bilmenin onun nedenini bilmekle 
özdeş olduğu Aristotelesçi bilgi tanımına yaklaşmaktadır. Varoluş/tecrübe biçimi/formu 
oluşturur dünya ile yatay düzlemde ilişkimizi belirler, bu belirlenim şartlı ve görecelidir. 
Bu varoluşsal tecrübenin bize ancak zaman ve mekân içerisinde mukayyet bir bilgi 
sunduğu anlamına gelir. Oysa insanın aradığı anlam ve hakikat özseldir, değişmesizdir, 
mutlaktır, aşkındır.80 Öze dair bilgisizlik Tanrı bilgisi olmaksızın aşılamaz. Yani gerek 
kendinde şey olarak varlığı gerek ‘metafizik ben’ olarak insanı bilmenin tek yolu Tanrı’yı 
bilmektir. Bu da ancak sahihliğini muhafaza eden bir Geleneğin yardımıyla mümkün 
olabilir. Görüldüğü üzere Gelenekselciler insana ilişkin bir tanım yapmaktan ziyade 
adres göstermeyi seçmektedirler. Onların bir açıdan temelden bir modernite eleştirisi ile 
saha temizliği yaptıkları ve anlam ve hakikat probleminin çözümünü Geleneğe bırak-
tıkları da söylenebilir. Bunu Guénon’un önce Hindu Geleneğine sonra İslam Tasavvuf 
Geleneğine müracaat eden tarihçe-i hayatından da görmekteyiz. 

Yabancılaşma problemi uyumsuzluk biçiminde kendini göstermektedir.81 Modern 
insan özünü bilmediği her şeyle uyumsuzdur/kavga halindedir. İnsan önce “Tanrı’nın 
hükümranlığı içinizdedir” ilkesi ile uyumsuzdur, bu onun dâhili yönde, bir başka deyişle 
kendi ile de uyumsuz olması anlamına gelir. İlk düzlemde insan-Tanrı, ikinci düzlemde 
insan-kendi, üçüncü düzlemde insan-âlem/öteki/diğer insan/şey uyumsuzluğu söz ko-
nusudur.82 Gelenekselciler uyumsuzluğu suç, hata, dengesizlik ya da başka bir terimle 
değil ‘günah’ ile belirlemektedirler, bu uyumun özüne, metafizik temeline dikkat çekmek 

78 René Guénon, Doğu ve Batı, s. 142.
79 René Guénon, Niceliğin Egemenliği ve Çağın Alametleri, s. 8.
80 Frithjof Schuon, Beşer Tecellisi, s. 63.
81 Frithjof Schuon, Beşer Tecellisi, s. 41.
82 Frithjof Schuon, Beşer Tecellisi, s. 43.
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içindir. Mutlak İyi’ye yabancı olan kötülük ise, insanın nihaî gayesine, ruhun yüksek 
ilkelerine karşı gelen, insanın manevi yönünü tehlikeye atan şeydir. Birey-üstünün ve 
Geleneksel mirasın reddi, yabancılaşma, saçmanın idraki, değer yoksunluğunda üreti-
len yararcı ahlâk insanın kuruluş gayesine ters bir insan kurgusu oluşturmuş olmaktan 
kaynaklanmaktadır. İnsanı kaynağından koparan, yanlış yere koyan söz konusu kurgu, 
Gelenekselcilere göre asli günah anlamına gelmektedir. Kendini yanlış yere koyan 
insanın, ötekileri de doğru yere koyması beklenemez. Modernitenin insanı yanlış kur-
ması ve konumlandırması, “Tanrı’nın hükümranlığı içinizdedir” ilkesine göre bâtında 
kendiyle de uyumsuzluğa düşmesi demektir. Gelenekselciler problemin asli nedeni 
ihmal edilerek yapılan her düzeltme çalışması hakkında İncil’deki şu ifadeyi zikrederler: 
“Benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demektir.”83
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relation of Heidegger thought with Zen and tries to clarify both Heidegger’s late 
philosophy and Zen.
Keywords: Heidegger, Asian Philosophy, Thinking, Zen, Far East, Nothing, 
Mu, Kyoto School.

...

Kaçınılmaz bir Diyaloğa Giden Yolda

“Birçok kez, Doğu dünyasının düşünürleriyle bir diyaloğun gerçekleşmesi bana 
ivedi bir şekilde önemli gözükmüştür.” Heidegger bu satırları 1969’da “Heidegger 
ve Doğu Düşüncesi” konu başlığı ile Hawaii Üniversitesi’nde yapılan konferansının 
başkanlığını yapan Albert Borgmann’a gönderdiği bir mektupta yazmıştır.1 O zamandan 
beri, Heidegger’in Asya felsefeleri ile, özellikle Taoizm ve Zen ile, olan ilişkisi birçok 
yoruma ve tartışmaya konu olmuştur. Bazıları Heidegger’in köklü bir şekilde Avrupa-
merkezli olduğu görüşünde kanaat getirmişken,2 bazıları da çabalarını, onun “Doğu Asya 
dünyası ile kaçınılmaz bir diyalog” dediği şeye, “gezegensel düşünme”nin radikal bir 
şekilde geleneklerarası olan söyleminin gelişimini mümkün kılacak olan bir diyaloğa 
(GA 9, 424/PA, 321) doğru bir yol açma olarak övmüştür. (VA, 43/QCT, 158).3As-
lında Heidegger bu tür bir diyaloğa girmeye hayat boyu süren bir ilgi göstermiştir. 
Rolf Elberfeld’in şunu iddia etmesi gerekçesiz değildir: “Heidegger, düşünce yolunda 
Asyalı filozoflarla yapılan diyalogların eşlik ettiği ilk büyük Avrupa düşünürüdür.”4

Ancak meslektaşlarına ve ziyaretçilerine sıklıkla gösterdiği Taoizm ve Zen’e 
duyduğu derin ilgiye rağmen, Heidegger’in Asya felsefelerine yaptığı yayımlanmış 
referansları oldukça az sayıdadır. “Heidegger üzerine yapılan çalışmalar, Heidegger’in 

1 Winfield E. Nagley, “Introduction to the symposium and reading of a letter from Martin Heidegger”, 
Philosophy East and West 20. 3 (1970), 221.

2 Özellikle Lin Ma, Heidegger on East-West Dialogue: Anticipating the Event (New York: Routledge, 
2008). Ayrıca benim bu konudaki inceleme yazım için bkz. Journal of the British Society for Pheno-
menology 41. 3 (2010), 327-9.

3 Özellikle Florian Vetsch, Martin Heideggers Angang der interkulturellen Auseinandersetzung (Würz-
burg: Königshausen & Neumann, 1992); ayrıca Reiner Thurnher, “Der Rückgang in den Grund des 
Eigenen als Bedingung für ein Verstehen des Anderen im Denken Heideggers,” in ed. Hans-Helmut 
Gander, Europa und die Philosophie (Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1993). Bu konuya 
dair benim incelemem için bkz. Bret W. Davis, “Heidegger’s Orientations: The Step Back on the Way 
to Dialogue with the East”, ed. Alfred Denker, Holger Zaborowski, Georg Stenger, Ryôsuke Ohashi, 
and Shunsuke Kadowaki, Heidegger-Jahrbuch 7: Heidegger und das ostasiatische Denken (Freiburg/
Munich: Alber Verlag, yayımlanacak).

4 Rolf Elberfeld, “Heidegger und das ostasiatische Denken: Annäherungen zwischen fremden Welten”, 
ed. Dieter Thomä, Heidegger Handbuch: Leben-Werk-Wirkung (Stuttgart: Metzler, 2003), 469. Aksi 
belirtilmediği sürece, bu bölümdeki tüm çeviriler bana aittir. Mevcut olan çevirileri değiştirdiğim yer-
lerde “tm” ibaresini yerleştirdim.
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düşüncelerinin Asya felsefeleri ile karşılaştırılmasına ciddi şekilde yönelmekle iyi eder” 
diyen Gadamer, bu durumun bir sebebinin Heidegger’in orijinal dilinden okuyama-
dığı bir düşünceye referanslarda bulunmaktan çekinmiş olması olabileceğini söyler.5 
Heidegger’in kendisi, Borgmann’a mektubunda, Doğu ile bir diyaloğun aciliyetine 
rağmen, “bu girişimdeki en büyük zorluk her zaman, görebildiğim kadarıyla birkaç 
istisna hariç Doğu dillerine dair ne Avrupa’da ne de Birleşik Devletler’de bir hâkimiyet 
olmamasında yatmaktadır” diye belirtmiştir.6 Heidegger, kendisinin –ve bizim– Asya 
dillerini; Asya felsefeleri ile bir diyaloğa girebilecek kadar bilme yetimiz konusunda 
endişesini ve uyarısını sıklıkla dile getirmiştir. Özellikle Doğu Asya dillerinin başka-
lığı; hem Batı metafiziğine olası alternatifler barındırması açısından onun Doğu Asya 
düşüncesine ilgisinin hem de bu düşünceyi Batı kavramları içine asimile etmeden 
anlama yetimize dair ihtiyatlılığının büyük ölçüde sebebidir. (GA 12, 85, 98/OWL, 
4, 15; GA 79, 145-6; LBH, 29).

Gerçekten de birden fazla yerde “felsefe”, doğası gereği Batı kökenli olduğu için 
“Asya felsefesi” diye bir şey olmadığını söylediği göz önünde bulundurulduğunda, 
Heidegger bu makalenin başlığına şüpheyle yaklaşırdı (GA 55, 3; WhD, 136/WCT, 
224; WIP, 31). Ancak onun bunu söylemesinin nedenlerinin, bugün bile burnu hava-
da ve cahil bir şekilde sadece Batılıların asli sorular üzerine derin ve titiz bir şekilde 
düşündüğünü varsayan kişilerin nedenlerinden oldukça farklı olduğunu belirtmek 
gerekir. Heidegger “Asya felsefesi” yoktur ve “Batı felsefesi” bir totolojidir dediğin-
de, “felsefeyi” Batı “metafiziğiyle” eş tutar, ki Heidegger’in kendisi bu metafiziğin 
üstesinden gelmeyi ya da bu metafiziği aşmayı denemişti. Bu yüzden O “felsefenin 
sonu ve düşünme görevi”nden bahseder (ZSD, 61-80/BW, 431-49), ve şöyle yazar: 
Gelecek olan düşünme artık felsefe değildir çünkü metafizikten –felsefe ile eş olan 
bir isim– daha asıl olarak düşünür” (GA 9, 364/PA, 276). Onun “felsefeye” dair kı-
sıtlanmış bu tanımına karşı çıkılabilse de, Heidegger’in Asya düşünmesine ilgisi ve 
saygısından şüphe duyulamaz.

5 Gadamer’in Graham Parkes ile kişisel yazışmalarından, şu eserin önsözünde de bahsedildiği gibi: 
Graham Parkes (ed.), Heidegger and Asian Thought (Honolulu: University of Hawaii Press, 1987), 5, 
7. Bu önemli derleme bundan sonra HAT kısaltmasıyla alıntılanacaktır.

6 Nagley, “Introduction to the symposium and reading of a letter from Martin Heidegger”, 221. Ayrıca 
bkz. GA 9, 424/PA, 321, bunun yanı sıra Heidegger’in şurada alıntılanan sözüne de bkz. Willfred 
Hartig, Die Lehre des Buddha und Heidegger: Beiträge zum Ost-West-Dialog des Denkens im 20. 
Jahrhundert (Konstanz: Universität Konstanz, 1997), 15-16. Heidegger’in Asya felsefesine dair kayıt 
altına alınmış ifadelerinin ve yazışmalarının çoğunu bir araya toplayan Hartig’in kitabı bundan sonra 
LBH kısaltmasıyla alıntılanacaktır.
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Yol’un (Tao) Etkisinin Belirtileri

Çoğu araştırmacı rastlantısal paralellikler ve benzerlikler aramış olsa da (farklar 
ve uyumsuzluklar da aradıkları gibi),7 son zamanlarda bazıları Heidegger’in düşünme-
sinin kendisinin gelişiminin onun Asya felsefeleri ile etkileşime geçmesinden kökensel 
olarak etkilendiğini tartışmaktadır.8 Düşüncesiz bir şekilde bazıları tarafından gözden 
kaçırılmış, bazıları tarafından da hevesli bir şekilde abartılmış olmasına rağmen belli 
bir oranda etkilenmenin olduğunu inkâr etmek zordur, bu etkilenmenin ne denli derin 
ve önemli olduğu hâlâ tartışılabilir olsa da. Reinhard May tarafından bir araya getirilen 
(bir davacı edasıyla yapılmış olmasına rağmen), yazılı kanıtlar ile birlikte Kyoto Oku-
lu’nun seçkin filozoflarından Nishitani Keiji’nin şu tarz anekdotları da bulunmaktadır. 
Nishitani 1937 ile 1939 arasında Freibur’da eğitim görürken, D. T. Suzuki’nin Essays 
in Zen Buddhism eserinin ilk cildinin bir kopyasını Heidegger’e hediye eder. Sonradan 
anlaşılır ki Heidegger bu eseri çoktan okumuştur ve üzerine tartışmaya heveslidir. 
Nishitani, Graham Parkes’a “Heidegger’in, kendisini Cumartesi öğleden sonraları Zen 
hakkında konuşmak için evine nasıl ‘istediğin zaman gelebilirsin’ diyerek davet ettiğini” 
aktarır (HHS, 100). Nishitani ayrıca Ban Kazunori’ye, sıklıkla Heidegger’in yaşadığı 
yere davet edildiğini ve “Zen’in bakış açısını Heidegger’e derinlemesine açıkladığını” 
da belirtmiştir. Hatta titiz bir şekilde notlar aldıktan sonra “Heidegger’in kendisinin bu 
fikirleri derslerinde Zen’den bahsetmeden dile getirdiğini!” bile söylemiştir.9

Ex oriente lux [Işık doğudan yükselir] gerçekten de çok daha öncesine dayanıyor 
olabilir. Örneğin In-der-Welt-sein terimi ilk olarak Heidegger tarafından değil ama 
Okakura Tenshin’in The Book of Tea eserinin Almanca çevirisinde ortaya atılan bir 
sözdür, ve aktarılanlara göre Heidegger bu çevirinin bir kopyasını 1919 senesinde 
almıştır.10 Okakura’nın “Taoism and Zennism” bölümünde ortaya çıkan “dünya içinde 
olma” ifadesi büyük ihtimalle Zhuangzi eserinden (örneğin 9.bölüm) alınmış chushi 

7 En önemli derlemeler: “Heidegger and Eastern Thought,” Philosophy East and West 20. 3 (1970); 
HAT; Hartmut Buchner (ed.), Japan und Heidegger (Sigmaringen: Thorbecke, 1989); LBH; and Den-
ker (ed.), Heidegger-Jahrbuch 7: Heidegger und das ostasiatische Denken. Buchner’in editörlüğünü 
yaptığı derleme, Japon filozoflardan önemli metinlerin yanı sıra Heidegger ile yazışmaları ve karşılıklı 
konuşmaları da içerir, bundan sonra JH şeklinde kısaltılacaktır.

8 Her şeyden önce Reinhard May, Heidegger’s Hidden Sources: East Asian Influences on His Work, Çev. 
Graham Parkes (New York: Routledge, 1996); ve Graham Parkes, “Rising Sun over Black Forest: Hei-
degger’s Japanese Connections,” ed. Reinhard May, Heidegger’s Hidden Sources: East Asian Influen-
ces on His Work (New York: Routledge, 1996), 79-117. Bu derleme bundan sonra HHS kısaltmasıyla 
alıntılanacaktır.

9 Ban Kazunori, Kakyō kara hanarezu: Nishitani Keiji sensei tokubetsu kōgi [Without Departing from 
Home: Special Lectures of Professor Nishitani Keiji] (Tokyo: Sōbunsha, 1998), 189-90, 201. Çin ve 
Japon isimlerin yazılışında genellikle öncelikle soyadların yazıldığına dikkat edilmelidir, Batı dillerin-
de yapılan yayımlarda Batıdaki gibi önce kişi isminin yazıldığı birkaç örnek hariç.

10 Tomonobu Imamichi, In Search of Wisdom: One Philosopher’s Journey (Tokyo: LTCB International 
Library, 2004), 123.
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(Japonca shosei) teriminin bir çevirisidir.11 Heidegger kesinlikle Martin Buber’in 
Zhuangzi eserine dair 1910 tarihli çevirisinden haberdardır, ya da en azından 1930’da 
bizim başkalarıyla birlikte olmamızı açıklamak için bu eserin 17. bölümüne gönderme 
yaptığında haberdardı.12 1944-45 tarihli Country Path Conversations eserini Zhuanzi’nin 
26.bölümden “zorunsuz olanın zorunluluğu” hakkında bir pasaj üzerine düşünerek 
bitirir (GA 77, 239/CPC, 156-7).

1946’da Heidegger Daodejing eserini Paul Shih-yi Hsiao ile ortak çevirmeyi 
teklif etmiştir ve bu proje sekiz bölümden sonra devam etmemiş olsa bile, bu çalış-
manın Heidegger üzerindeki etkisi büyüktür (HAT, 93-103). 1950’lerden bir metinde 
Heidegger şöyle yazmıştır: 

Tao böylece her şeyi hareket ettiren Yol olabilir [der alles be-wëgende Weg], ki biz bun-
dan; öncelikle aklın, zihnin, anlamın, logos’un layıkıyla -yani, kendi özlerinde- ne demek 
istediklerini düşünebiliriz…Yöntemler…sonuçta gizli ve yüce bir akıntının bir akışıdır, 
her şeyi hareket ettiren Yol’un, her şeyi kendisine katan Yol’un bir akışı. Her şey Yol’dur 
(GA 12, 187/OWL 92 tm).

En nihayetinde kendi Toplu Eserlerinin özlü sözü “yollar-çalışmalar değil” göz 
önünde bulundurulduğunda, Heidegger tao’nun hem “yol” hem de “söylemek” anlamına 
gelmesini merak uyandırıcı bulmuş olmalıdır. Heidegger için, varlık sürekli olarak, 
ondan doğru “dilin konuştuğu” (die Sprache spricht) söyleme (Sagen) aracılığıyla 
görünüşe gelir (GA 12, 30/PLT, 207). Dahası, bu söylemenin nihai kaynağı, hem 
Heidegger hem de Taoizm için söylenmemiş olan olarak kalmaktadır. “Söylenebilir 
olan (ke dao) Yol (tao), ebedi Yol değildir” (Daodejing, bölüm 1). Heidegger şöyle 
der: “Belki de, ‘Yol’, tao, kelimesinde, düşünce dolu Söyleme’nin tüm gizemlerinin 
gizemi saklanmış bir şekilde durmaktadır, keşke bu isimlerin, kendi içlerinde duran 
söylenmemiş olana geri dönmesine izin verebilseydik” (GA 12, 187/OWL, 92 tm).

Heidegger’in Asya felsefesi ile en aralıksız şekilde bir arada olduğu yerde, “Di-
alogue on Language between a Japanese and an Inquirer” (1953-4 senesinde yazılmış 
ve ilk kez 1959’da yayımlanan) yazısıdır, Heidegger “tamamen farklı” olan Batı ve 
Doğu Asya linguistik “varlık evleri”nin nihali olarak “tek bir kaynaktan çıkabileceğini” 
tereddüt dolu şekilde ileri sürer (GA 12, 85, 89/OWL, 5, 8). Diyalog, asıl bir sessizliğe 
dair paylaşılmış bir uyum sağlama çağrısı ile son bulur (GA 12, 144/OWL, 52-3). 
Radikal ve kültürlerarası bir diyaloğa, iddia edilen budur, daha da radikal olan bir 

11 Okakura Tenshin, Cha no hon/The Book of Tea (çift dilli basım), Çev. Asano Akira (Tokyo: Kodansha, 
1998), 92-3; ayrıca bkz. Dennis Hirota, “Okakura Tenshin’s Conception of ‘Being in the World’”, 
Ryūkoku Daigaku Ronshū, 478 (2011), 11, 31. Daodejing ve Zhuangzi eserlerinden bölüm numarala-
rına gönderme yaparak alıntı yapacağım. Güvenilir çeviriler için: The Daodejing of Laozi, Çev. Philip 
J. Ivanhoe (Indianapolis: Hackett, 2003) ve Zhuangzi: The Essential Writings, Çev. Brook Ziporyn 
(Indianapolis: Hackett, 2009).

12 Heinrich Wiegand Petzet, Encounters & Dialogues with Martin Heidegger 1929-1976, Çev. Parvis 
Emad ve Kenneth Maly (Chicago: University of Chicago Press, 1993), 18.
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diyasigetik’in, sessizlik aracılığıyla bir konuşmanın eşlik etmesine ihtiyaç olacaktır.13

Heidegger’in Hazırlığı ve Japon İlişkisi

Heidegger’in “Dialogue on Language” yazısı az çok Tezuka Tomio ve diğer Ja-
pon ziyaretçileri ile yaptığı gerçek sohbetlere dayanır. Genelde ise Heidegger, Doğu 
Asya düşüncesiyle meşgul olmak yerine bu düşünceyle “kaçınılmaz bir diyalog” 
için hazırlanmaya kendini daha çok adamıştı. “Grek düşünürler ve onların diliyle bir 
diyalog” Heidegger böyle demişti “Doğu Asya dünyası ile kaçınılmaz diyaloğun ön 
koşulu olarak önümüzde durmaktadır” (VA, 43/QCT, 158). Heidegger’e göre Batı-
lılar, yani, dili ve düşünmesi Batı’ya dair “varlık gönderimi” tarafından belirlenmiş 
olanlar bu karşılaşma için henüz hazırlıklı değildir. Bir yerde o bu hazırlığın 300 sene 
sürebileceğini bile iddia etmiştir (LBH, 269)!

Heidegger’in “insanın ve yeryüzünün Avrupalılaşması” dediğin şeyin hızlı geli-
şimi göz önünde bulundurulduğunda, ki bu “özsel olan her şeyin kaynaklarının bitip 
yok olması demektir, (GA 12, 99/OWL 16), asırlarca süren bir hazırlık, Doğuluların 
kendisinin gücünün yeteceği bir lüks değildir. “Dialogue on Language” yazısında 
Heidegger, Japonlara “Avrupa felsefesindeki en son gelişmeleri takip etmek yerine”, 
“kendi düşünmelerinin kutsal başlangıçlarına” odaklanmaları konusunda öğüt verir 
(GA 12, 124/OWL, 37). Ama 1966’daki Spiegel röportajında o, “bir geri dönüş için 
sadece tam da modern teknolojik dünyanın ortaya çıktığı yerde hazırlanılabileceğini 
ve … Zen Budizmi’nin ya da dünyada dair diğer Doğu deneyimlerinin benimsenme-
si aracılığıyla olamayacağını” iddia etmiştir (GA 16, 679). Bu, Doğuluların sadece 
kendi geleneklerine odaklanması gerektiği anlamına mı geliyor, bunlar bile teknoloji 
sorunundan dünyayı kurtaramayacak olsa bile? Neyse ki, bu hiç de Heidegger’in bu 
konuda söyleyeceği bir şey değil. Gerçekten de, Spiegel röportajında Heidegger zaten 
şunu söylemişti: “Ve günün birinde Rusya’da ve Çin’de insanlığın teknik dünya ile 
özgür bir ilişki kurmasını mümkün kılacak bir düşünmenin kadim geleneklerinin uya-
nıp uyanmayacağını kim bilebilir ki” (GA 16, 677). 1968’de makalelerinden birinin 
Japonca çevirisi için yazılan bir önsözde, Heidegger Batı ve Doğu düşünmesinin Au-
seinandersetzung’unun “insanın özünü aşırı teknik hesaplamanın ve insan Dasein’ının 
manipülasyonunun yarattığı tehlikeden kurtarma uğraşında yardımcı olabileceğini” 
tekrar teyit eder (JH, 230).

Japonlar, kendi paylarına düşen kısım olarak, hevesli bir şekilde 1920’den beri 
Heidegger’in düşünceleriyle ilgilenmektedir, zira Japonya’nın en önde gelen genç 
filozoflarından birçoğu Heidegger ile birlikte çalışmıştır.14 Gerçekten de Heidegger 

13 Benim “Heidegger’s Orientations” yazımın son kısmına bkz.
14 Bkz. HAT içinde Yasuo Yuasa’nın yazısına; JH içinde Ryōsuke Ōhashi’nin yazısına; Parkes’ın “Rising 
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düşüncesine dair yazılmış ilk makale Tanabe Hajime tarafından 1924’de (89-108) yazıl-
mıştır ve Heidegger üzerine ilk kitap da 1933’de Kuki Shūzō tarafından yayımlanmıştır. 
Dahası, muhtemelen ilk azımsanmayacak eleştiri Watsuji Tetsurō tarafından 1928’de 
gerçekleştirilmiştir. Watsjui Heidegger’in erken dönemlerde mekânsallığı ikinci plana 
atıp zamansallığa vurgu yapmasını eleştirir. “Mekânsallık” ile Watsuji’nin kastettiği 
ise Heidegger’in “birlikte-olma” (Mitsein) dediği kavramın daha radikal bir hâlidir: 
İnsanların asli bir sosyalliği ya da “aradalığı” (aidagara) (Watsuji burada “insan” için 
Japonca kelime olan ningen’in anlamının asıl olarak “kişilerin” “aradalığı” olduğuna 
dikkat çeker).15 Diğer taraftan “mekânsallık” Watsuji için ayrıca bizim doğal çevre 
ile asıl karşılıklı-bağlılığımıza da işaret eder (şimdi dikkat çektiği yer Japonca füdo 
kelimesidir, ki bu kelime hem “iklim” hem de “kültür” anlamına gelmektedir).16 Kendi 
tarzlarında, Tanabe ve Kuki de Heidegger’in erken dönemde mekânsallığı ikinci plana 
atıp zamansallığa vurgu yapmasını eleştirmişlerdir.17

Anlaşılan o ki, Heidegger daha sonraları erken dönemlerinde yaptığı varoluşsal 
mekânsallığı zamansallıktan türetme girişiminden vazgeçmiş (ZSD, 24/TB, 23), ve 
zaman ile mekânı, asli bir olay-olma (Ereignis) içinde eşit derecede ilksel olarak 
“bulunur” şekilde düşünmeye başlamıştır. Dahası, Heidegger’in varlığın tarihsiliği 
ve zamansallığı üzerine vurgusuna artan bir şekilde “açıklık” (Lichtung) ve varlığın 
“mekânı” ya da “yeri” (Ort, Ortschaft, Ortlichkeit) kavramlarının uzamsal dili eşlik 
etmiştir, o kadar ki Heidegger kendi düşüncesini varlık topolojisi olarak betimlemiştir 
(GA 15, 335/FS, 41).

Tüm bunlar, “mutlak hiçliğin mekânı”nın kendini-belirlemesinden bahseden, 
Japonya’nın en ünlü modern filozofu Nishida Kitarō ile bir karşılaştırmaya yönlen-
dirir. Parkes, “Heidegger’in Lichtung’u belki de Nishida’nın mu no basho’su, ya da 
hiçliğin topos’u olarak görülebilir” diyecek kadar ileri gitmiştir.18 Ama görünen o ki 
Heidegger Nishida’yı da “Batılı” olarak görmüştür, bunun karşılığında, Nishida ise 
Heidegger’in (erken dönem) düşünceleri üzerine pek düşünmemiştir. Bu yüzden, ne 
yazık ki, yirminci yüzyıl felsefesinin iki büyük ismi arasındaki olası Doğu-Batı diya-

Sun over Black Forest” yazısına; ve Mine Hideki’nin Haideggā to nihon no tetsugaku: Watsuji Tetsurō, 
Kuki Shūzō, Tanabe Hajime [Heidegger and Japanese Philosophy: Watsuji Tetsurō, Kuki Shūzō, Tana-
be Hajime] (Kyoto: Minerva, 2002) yazısına. Heidegger’in düşüncelerine Asya’dan gelen en yaygın 
ve uzun soluklu ilgi Japonya’da gerçekleşmiş olsa da, Hindistan (örneğin J. L. Mehta), Çin (tıpkı 
Chang Chung-yuan gibi) ve Kore’deki (tıpkı Park Chong-Hong, Ha Ki-Rak ve Cho Kah Kyung gibi) 
filozofların da gösterdiği ve önemli sayılacak bir ilgi vardır.

15 Watsuji Tetsurō, Watsuji Tetsurō’s Rinrigaku: Ethics in Japan, Çev. Yamamoto Seisaku ve Robert 
Carter (Albany: SUNY Press, 1996).

16 Watsuji Tetsuro, Climate and Culture: A Philosophical Study, Çev. Geoffry Bownas (New York: Gre-
enwood Press, 1988).

17 Bkz. Mine, Haideggā to nihon no tetsugaku, 43, 148-52, 250, 331.
18 Graham Parkes, “Heidegger and Japanese Thought: How Much Did He Know and When Did He 

Know It?”, ed. Christopher McCann, Martin Heidegger: Critical Assessments (New York: Routledge 
1992), 4. cilt, 394.
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loğu gerçekleşmemiştir, ya da daha doğrusu, onlar bu görevi kendilerinin düşünme 
patikalarının izinden giden bizlere bırakmıştır.19

Varlık: Hiçlik: Aynı

Nishida’nın hiçlik mekanı kavramından etkilenmemiş olsa da, Heidegger’in açık-
lık’a dair düşünceleri belki de Çince “hiçlik” karakterinden (wu, Japonca mu şeklinde 
ifade edilir) etkilenmiş olabilir. Bu karaktere dair bir yorum -León Wieger tarafından 
yazılmış bir metinden alıntılanacak olunursa, ki bu eseri Heidegger okumuş olabi-
lir- “bir kalabalığı...insanların bir ormandaki eylemlerinden oluşan, kesilince düşen 
ağaçlardan, ormanın ormanda ağaçların kesildiği yerde oluşan açık toprak alandan 
oluşan bir kalabalığı. [Karakterin] eskiden kullanılan biçiminde, ormanın ortadan 
kalktığı belirtilen bir kalabalığı” zorunlu olarak içerir.20 Bu, Heidegger’in açıklık’a dair 
daha sonraki açıklamalarını sadece andırmakla kalmaz (bkz ZSD, 72/BW, 441), ama 
1936’daki “The Origin of the Work of Art” yazısında zaten şu satırları okuruz: “Bir 
bütün olarak varolanların ortasında açık bir mekân gerçekleşir. Bir açıklık vardır, olan 
her şeyin etrafını saran, tıpkı o çok az bildiğimiz hiçlik gibi” (GA 5, 40/BW, 178).21 
Birkaç sene sonra bu ifade ettiği şeyi daha da keskinleştirir: “Açıklık’ın bu boşluğu 
başlangıçsal hiçliktir” (GA 71, 208).

Her ne kadar araştırmacılar bugün wu/mu karakterine dair daha başka bir etimo-
lojik açıklamayı tercih ediyor olsa da -bu açıklamaya göre karakter “dans” ile ilgilidir 
(belki de bu örnekte bir yağmur dansına)- ve yoğun bir bitki örtüsü arkasında kaybolan 
bir kişiyi betimliyorsa da, bu yorum bile açığa çıkma ve gizlenme arasındaki karşılıklı 
ilişkiye dair Heideggerci bir çağrışımı dikkat çekici şekilde içeriyor olarak anlaşılabilir. 
Bir Japon araştırmacı geçenlerde şunu yazmıştır (Heidegger’e bir göndermede bulun-
madan): “‘Hiçlik’ (wu/mu) tam da algılanması çok zor bir belirsizlik olduğu için, bir 
şeyin olası bir ortaya çıkışının beklentisi fikrini içerir… ‘Hiçlik’ bir taraftan etimolojik 
olarak ‘varlığın varlıktan çıkması’na (Entwerden) dair bir muğlaklık içerirken, diğer 

19 Bkz. Ōhashi Ryōsuke, Nishida-tetsugaku no sekai [The World of Nishida’s Philosophy] (Tokyo: 
Chikumashobō, 1995), 179-98; Elmar Weinmayr, “Thinking in Transition: Nishida Kitarō and Martin 
Heidegger”, Çev. John W. M. Krummel, Philosophy East and West, 55.2 (2005), 232-56; ve John W. 
M. Krummel, “The Originary Wherein: Heidegger and Nishida on ‘the Sacred’ and ‘the Religious’”, 
Research in Phenomenology, 40 (2010), 378-407.

20 HHS, 32-3; ayrıca bkz. Günter Wohlfart, Der Philosophische Daoismus: Philosophische Untersuc-
hungen zu Grundbegriffen und komparative Studien mit besonderer Berücksichtigung des Laozi (Lao-
tse) (Köln: chōra edisyonu, 2001), 66.

21 Burada ufak bir açıklama yapmakta fayda vardır. Heidegger’in “das Nichts” dediği kavramın her ne 
kadar daha çok “hiç” şeklinde Türkçeye çevrilmesi daha uygun olsa da, bu makalede bu kavram 
“varlık-hiçlik” ikililiği bağlamında ele alındığı için makale boyunca “hiçlik” kelimesinin kullanılması 
uygun görülmüştür [Ç.N].
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taraftan da ‘varlık-olmayanın varlığın olasılığını barındırması’ anlamını içerir.”22 Bunu 
bütünleyici bir tarzda Heidegger şöyle yazar: “Onu, mevcut olan herhangi bir şeyin 
mutlak negasyonu anlamında düşünsek de; hiçlik, kendi olmayışı [ab-wesend] içinde 
mevcut olmanın olasılıklarından biri olarak mevcut olmaya [Anwesen] aittir” (GA 
9, 413-14/PA, 312-13 tm). Ama Heidegger için, Taoizm ve Zen için de olduğu gibi, 
“hiçlik” mevcut olan şeyin negasyonu ya da yokluğundan çok daha fazla şey ifade eder.

Çarpıcı bir şekilde 1929 tarihli “What is Metaphysics?”23 dersinde ve 1966-9 ara-
sındaki Le Thor seminerlerine kadar sürekli olarak birçok metinde, Heidegger “varlık” 
ve “hiç”i (das Nichts) birbiriyle ilişkilendirir (GA 9, 105-22, 123, 360, 382-3, 410-20/
PA, 84-96, 97, 273, 289-90, 309-18; GA 5, 113/QCT 154; GA 65, §§128-9, 145; GA 
66, §§27, 74, 77-8, 84-5; GA 67, 59-61; GA 69, 109; GA 70, 48-50; GA 71, 121, 124, 
132-3, 148, 194, 208, 219-20, 223; GA 15, 346-9, 360-2/FS, 48-50, 56-8). “Ontolojik 
fark”a göre, “varolanın varlığının [Sein] kendisi bir varolan [ein Seiendes] değil“dir” 
(SZ, 6/BT, 5); bu yüzden de “‘Varlık’, tüm varolanlardan farklı olarak, bir ‘varolan’ 
değildir ve bu anlamda bir ‘hiç’tir (JH, 166). Başka bir deyişle, varlık hiç-lik‘tir’.24 Ya 
da, tersinden söylenecek olunursa: “Hiç’in kendisi, varlıktır” (GA 71, 121).

Heidegger birçok kez, kendisinin hiç ile kastettiğinin nihilist tarzda yanlış an-
laşılmalarına engel olmaya çalışmıştır. Bunun tam tersine, sert bir şekilde “belki de 
nihilizmin özü hiçliğe dair soruyu ciddiye almamakta yatmaktadır” diyerek cevap verir 
(N2, 53/NIV, 21; ayrıca bkz. EM, 155/IM, 217-18). Hiç, varlığın nihilist bir yok-olması 
değildir, ama aslında “beyng’in [Seyn] kendisinin özsel titremesidir ve bu yüzden de 
herhangi bir varolandan daha fazla vardır” (GA 65, 256/CP2, 209).

En kısa şekilde ifade edişinde, Heidegger şöyle yazar: “Varlık: Hiçlik: Aynı” (GA 
15, 363/FS, 58; ayrıca bkz. GA 9, 115, 421/ PA 91, 318; GA 66, 294). Bazen bu aynı-
lığı varlık ve hiçlik arasındaki karşılıklı ve özsel bir oyun olarak açıklar, tıpkı “özsel 
bütünlüğü üzerine henüz düşünemediğimiz bir akrabalıkta her birinin kendisini diğeri 
için çalıştırdığı” bir tarzda (GA 9, 419/PA, 317). Her ne kadar Heidegger Daodejing’in 
11.bölümünden açık bir şekilde alıntı yapmasa da, testinin boşluğu ya da hiçliğinden 

22 Mori Hideki, “Dōka ni okeru ‘mu’ no tetsugaku” [The Philosophy of Nothingness in Daoist Thinkers], 
Nihon no tetsugaku [Japanese Philosophy], 5 (2004), 35-6.

23 Varlık ve Zaman’da (1927), Heidegger zaten Angst’tan Dasein’ı “hiç’in varoluşunun ölüm olarak olası 
olanaksızlığı” ve “dünyanın hiçliği” ile yüz yüze getiren şey olarak bahseder, özellikle “anlamsızlığın 
içine çöktüğünde” (SZ, 265, 343; ayrıca bkz. 187, 308). Bundan kısa bir süre sonra, 1928’de Heide-
gger dünyadan daha olumlu bir şekilde “nihil originarium” yani “kendini ilksel olarak zamanlaştıran 
hiçlik” olarak bahseder (GA 26, 272/MFL, 210). Daha sonraki metinlerde bu; bizi, hiç olarak varlığa 
açan ölümlülüğümüz şeklinde kalmıştır. “Diğer varolanlardan farklı olarak hiç, varlığın saklanması-
dır” (GA 9, 312/PA, 238); ve “ölüm, hiç’in tapınağıdır” (VA, 171/PLT, 176) bizim ölümlü olmamızın 
deneyimi bizi “düşmüşlüğümüzden”, “varolanların ortasında koşarak” kurtardığı ” (GA 9, 116/PA, 92) 
ve bizi varlığın hiç-liğine açtığı sürece. “Ölüm; insanın varlığa en saf yakınlığıdır (ve bu yüzden de 
‘hiç’e)” (GA 71, 194).

24 Nichts kelimesinin etimolojisinin “hiç-lik” kelimesininkiyle benzer olduğuna dikkat edilsin; bkz NIV, 
18-19.
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testinin varlığının kavranamaz ama yine de özsel bir öğesi olarak bahsettiğinde açık bir 
şekilde bu bölümdeki bir düşünmeye dikkat çeker (GA 77, 130-1/CPC, 84-2; VA, 161/ 
PLT, 167).25 Daodejing, hiçlikten (wu) varlığın hem (you) özsel karşıt eşi (2. Bölüm) 
hem de kökeni (40. Bölüm) olarak bahseder. Heidegger için, varlığın mevcudiyeti 
hiçliğin hiçmesinden ya da yokluğundan ayrı değildir. Contributions to Philosophy 
eserinde Heidegger hiçlikten varlığın (ya da “beyng”in) derin karakteri olarak, varlığın 
kendini-geri çekmesinin ve reddinin (Verweigerung) “en yüce hediyesi” olarak bahse-
der, zira “beyng’in kendisinin bu olumsuzlanmışlığı sayesinde ‘hiçlik’; sürüp gitmesi 
tüm ‘yaratım’ın kökeni olan gerçekleştirici ‘güç’ ile doludur” (GA 65, §§128-9/CP2, 
193-4; ayrıca bkz. GA 66, §§26-7, 84-5; GA 71, 124; GA 5, 113/QCT, 154).

Heidegger için hiçliğin; varlığın gizlenmemişliğine her zaman eşlik eden gizlen-
mişlik olduğu söylenebilir. Hiçlik, özsel olarak varlığın kendini-geri çeken ve kendini-
gizleyen boyutudur; o aletheia’nın lethe’sidir, Olay-olma (Ereignis) içinde kapsanmış 
olan el-koyma (Enteignis)’dır, açıklık’ın herhangi bir sınırlı hâldeki açılmışlığının 
etrafını saran ormanın gizemi (Geheimnis)’dir. Bir yokluk ya da boşluk değildir, ama 
daha çok; bu ya da şu sınırlandırılmış anlamda varlığın –bu ya da şu anlam ufkunun, 
varoluşa geldiği sınırsız açık-alan’ın (Gegnet) bütünlüğüdür.

Hiçlik ve Mu: Benzerlikler

1963’de Kojima Takehiko’ya bir mektupta, Heidegger şöyle yazar:
Bu ders [“What is Metaphysics?”] 1930 gibi erken bir tarihte Japonca’ya çevrilmiş ve bu 
dersin sunduğu kavramlara dair Avrupa’da bugün bile hakim olan nihilist yanlış anlaşılma-
lara zıt olarak içeriği ülkenizde derhâl anlaşılmıştı, Bu derste hiçlik [das Nichts] denilen, 
varolana [das Seiende] ilişkin olarak, asla o varolanlardan biri değildir [niemals etwas 
Seiendes] ve bu yüzden hiçlik“tir” ve yine de oldukları hâliyle varolanları belirleyendir 
ve bu yüzden de ona varlık [das Sein] denir (JH, 225).

1969’da Roger Munier’e şöyle yazar: “Uzak Doğu’da, ‘hiç’in layıkıyla anlaşılma-
sıyla, onun içinde varlık için kullanılan kelime bulundu.”26 Heidegger, “Dialogue on 
Language” yazısında zaten Japon’un hiçlik kavramını anlama konusundaki yeteneğini 
takdir edişini dile getirmişti ve Japon konuşmacının ağzından şunu söylemişti: “Bize 
göre boşluk, sizin ‘varlık’ kelimesi ile söylemek istediğiniz için en yüce kelimedir” 
(GA 12, 103/OWL, 19 tm).

Heinrich Petzet, 1963’de Tayland’dan bir Theravada Budist keşiş olan Bhikkhu 
Mani ile karşılaşmayı şöyle aktarır.

25 Bkz. Wohlfart, Der Philosophische Daoismus, 2. Bölüm.
26 Şurada alıntılanmıştır: Ma, Heidegger on East-West Dialogue, 238. Ayrıca bkz. JH, 166.
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Heidegger, gizeme açılmışlıktan ve salıverilmişlikten konuşur ve böylece derin düşünmenin 
doğası üzerine konuşma başlar. Doğu insanlığı için derin düşünme ne demektir? Keşişin 
yanıtı oldukça yalındır: Derin düşünme “kendini bir araya toplama” demektir. İnsanlık 
kendisini daha fazla bir araya getirip konsantre olmayı daha çok başardıkça, iradenin güç 
sarf etmesi olmadan, kendisini daha çok bırakacaktır. “Ben”, geriye sadece tek bir şey 
gelene kadar çözülüp yok olur: Hiçlik. Ama bu Hiçlik, hiçlik değildir; o sadece karşı-bü-
tünlüktür. Kimse isimlendiremez onu. O hiçliktir ve her şeydir-bütünlük. Heidegger bunu 
anlar ve şöyle der: “Tüm hayatım boyunca benim söylediğim şey buydu.”27

Birkaç farklı yerde Heidegger kendi düşüncesi ve Budizm’in içerdiği düşünce 
arasındaki benzerliği hevesli bir şekilde dile getirmiştir. D. T. Suzuki’nin Zen üzerine 
bir kitabını okuduktan sonra şunu dile getirdiği söylenir: “Eğer bu adamı doğru an-
ladıysam, tüm yazılarımda söylemeye çalıştığım şey buydu!”28 Suzuki, Heidegger’i 
1953’de ziyaret etmiştir (bkz. JH, 169-72). Birkaç yıl sonra Heidegger, C. F. Weizäcker’e 
“kati olandan tamamen metafizik dışı bir tarzda bahseden ünlü bir Japon Zen Budist’in 
kendisine yaptığı bir ziyaret bıraktığı derin etkiden” “sanki burada bir kapının açılmış 
olması” şeklinde bahseder (LBH, 29). Heidegger’in bahsettiği ziyaret, bir kitabı daha 
sonraları Almancaya Die Fülle des Nichts olarak çevrilen Hisamatsu Shinichi’ye ait 
olabilir.29 1958’de Heidegger Hisamatsu ile görüşmesini şunu söyleyerek bitirmiştir: 
“Fikirlerimizle şimdi daha açık gördük ki, Japonların zaten hâlihazırda bulunduğu 
noktaya biz zar zor varabiliriz” (JH, 215).

Heidegger’in hiçliğe dair düşüncesi Budizm’in hiçliğe dair içerdiği düşüncelere 
ne kadar yakındır? Budizm’in ve Taoizm’deki birbiriyle ilişkili ama yine de ayrı 
olan “hiçlik” ve “boşluk”a dair bir inceleme bu yazının kapsamı dışında kalsa da,30 
bu kavramların bazı yanları gerçekten de Heidegger’in düşünmesindeki hâlleriyle 
benzerlik gösterir ve onun bu benzerliklere işaret etme konusundaki hevesine dair 
kayıtlar da mevcuttur.

Mu ve Hiçlik: Farklılıklar

Aynı zamanda, Heidegger anlaşılır bir şekilde kendi düşüncesi ve Budizm arasın-
daki farklılıklar hakkında da endişelidir. Hatta bu farklılıklar bazı bariz benzerliklerin 
üstünü de örtebilir. Contributions to Philosophy (1936-8) eserinin bir yerinde şöyle 
yazar: “İnsanlar daha az oranda varolanlar oldukça, olduklarını gördükleri şeye daha 
az inatla bağlı olurlar, Varlığa işte tam da bu zaman yaklaşırlar! (Bir Budizm değil! 

27 Petzet, Encounters & Dialogues with Martin Heidegger, 180; ayrıca bkz. GA 16, 592.
28 William Barret, Selected Writings of D. T. Suzuki (New York: Doubleday, 1996), Önsöz, xi.
29 Hōseki Shinichi Hisamatsu, Die Fülle des Nichts: Vom Wesen des Zen, Çev. Takashi Hirata ve Johanna 

Fischer (Stuttgart: Neske, 1994).
30 Bkz. Bret W. Davis, “Forms of Emptiness in Zen,” in ed. Steven Emmanuel, A Companion to Buddhist 

Philosophy (Hoboken: Wiley-Blackwell, 2013), 190-213.
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Tam tersi)” (GA 65, 170/CP2, 134). Ancak Heidegger burada büyük ihtimalle Scho-
penhauer’ın ve Nietzsche’nin Budizm’e dair yanlış anlayışını sürdürmektedir, zira daha 
sonraları Schopenhauer ve Budizm’den bahsederken ikisinin de “varlıktan kurtulma 
olarak anlaşıldığı için boş bir hiçliğe düşme anlamına gelen bir iradeden kurtulma 
içerdiğini” söylemiştir (VA, 113/NIV, 225). Bu alıntılanan kısım ile ilgili olarak Hei-
degger daha sonraları Hellmuth Hecker’a Nietzsche’nin bakış açısından konuştuğunu 
kabul etmiş ve “Budizm’in ve bunun yanı sıra Çin ve Japon düşüncesinin de, tamamen 
farklı bir yorumlanmaya ihtiyaç duyduğunu” belirtmiştir (LBH, 58).

Böyle bile olsa, Heidegger’in düşünceleri ile Budizm arasındaki hâlâ farklılıklar 
bulunmaktadır. Bhikkhu Mani ile sohbetinde Heidegger şöyle demiştir: “Budist öğ-
retilerine zıt olarak, Batı düşünmesinde insan ve diğer canlılar -yani bitkiler ve hay-
vanlar- arasında özsel bir ayrım vardır. İnsan dile sahip olması açısından ayrılır, yani 
varlığı bilmesi ile bir ilişki içinde durması açısından” (GA 16, 590). Heidegger başka 
bir yerde şöyle yazar: “İnsan: ‘Hiç’in vekili’ [GA 9, 118, 419/PA, 93, 316; GA 15, 
370/FS, 63] ve insan: ‘varlığın çobanı (ustası değil)’ [GA 9, 342/PA, 260] … Aynı’yı 
dile getirir” (JH, 225). Medard Boss’un “Hint düşüncesinde açıklık için bir gardiyana 
ihtiyaç yoktur” iddiasının izin giderek Heidegger şunu belirtmiştir: “Buna zıt olarak, 
benim için bir insanın insan olması çok önemlidir. Hint düşüncesindeki asıl nokta 
Da-sein’ın kendini varlığın saf parlaklığına dönüştürmesi anlamında ‘insan olmaktan 
vazgeçilmesidir’ [Entmenschlichung]” (ZS, 178).

Bu ifadelere yanıt olarak, öncelikle Hinduizm ve Budizm’in çoğu okulunda, 
insanların samsara’da diğer canlılar ile birlikte yeniden doğuş döngüsünü paylaştı-
ğına inanılsa da, yine de insanların eşsiz ve ayrıcalıklı bir konumda görüldüklerinin 
belirtilmesi gerekir; sadece bir insan formundayken nirvana’ya ya da aydınlanma’ya 
ulaşılabilir. Dahası, bazı ayrımların belirtilmesi gerekmektedir, Sadece Budizm ile 
Hindu düşünce okulları arasında değil ama aynı zamanda Bhikkhu Mani tarafından 
temsil edilen Theravada Budizmi ve “kalıcı-olmayan nirvana”, “samsara ve nirvana’nın 
ikili-olmama-durumu” gibi kavramlardan bahseden Zen gibi Mahayana Budist okulları 
arasındakilerin de. Zen’de, asılsız bir şekilde basite indirgenmiş ve ego olarak somut-
laştırılmış öz olarak “ben” çözülüp hiç içinde kaybolduğunda “hakiki öz” bu yaratıcı 
şekilde kendini sınırlandıran hiçliğin ya da “boşluğun boşalmasının” bir kendini-ifadesi 
olarak ortaya çıkar. Başka bir deyişle, sahte ya da asıl olmayan hâldeki öz radikal bir 
şekilde Zen’de olumsuzlanır, bu “büyük ölüm” sayesinde hakiki, asıl öz doğar ya da 
uyanır. Doğu Asya Mahayana Budist Zen okulunun bakış açısından; sözde Hinayana 
Budizm okulları, tıpkı Theravada gibi, ve Advaita Vedanta gibi Hinduizm okulla-
rı, asıl olmayan egonun ve onun ikicil ve basitleştirerek somutlaştıran ayrımlarının 
olumsuzlanmasından sonra karşılıklı olarak birbirleriyle bağlantılı olan bireyselliğin 
ve çokluluğun dünyasını yeteri kadar tekrar doğrulamamaktadır.

Ancak Heidegger insan ve varlık arasındaki linguistik ilişkiye dair düşünceleri 
açısından Budizm ile kendisi arasındaki bir farklılığa işaret etmesi açısından haklıdır. 
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Heidegger için insanın özsel özelliği varlığın talebine (Anspruch), hitabına (Zuspruch) 
ya da çağrısına (Geheiß) karşılık vermek (Entsprechen) ya da cevap vermesidir (An-
tworten) (GA 77, 23-5/CPC, 15-16; GA 12, 29-30/PLT 206-7; WIP, 68-77; WhD, 80, 
152/WCT, 114-15, 124). Heidegger için Dasein’ın ve Sein’ın “aynılığı” (das Selbe), 
insanın ve varlığın, özün ve hiçliğin, düşünmenin ve varlığın aynılığı, asla ayrımsız 
bir aynılık değildir ama daha çok bu çağrı ve yanıtın “birbirine aitliğidir” (ID, 30-2; 
WhD, 74/WCT, 79; GA 9, 407-8/PA, 308-9). Heidegger varlığı hiçlik olarak düşü-
nürken, insanın “hiçlik içinde tutunduğunu” ya da “hiçliğin vekili” olduğunu söyler, 
hiçliği hakiki öz ile eşleştirecek kadar ileri asla gitmez. Zen ise, bundan farklı olarak, 
sadece Mu’nun (hiçlik) ikicil ve nihilist yorumlarının değil ama ayrıca tüm linguistik 
ve düşünsel ayrımların da ötesine geçmeyi teşvik eder ve oturarak yapılan bütünsel 
bir meditasyon (zazen) ile kişinin kendisinin konsantrasyon aracılığıyla 360 kemiği 
ve 84 bin gözeneğini bu Mu’nun içine döküp “ ‘Mu’ olmasına” sevk eder.31 Ancak 
sadece o zaman “büyük ölüm” sürecinden geçilebilir ve diğerleriyle özverili bir şekil-
de şefkatli bir ilişki ve şeylerle yaratıcı bir bir-aradalık içinde hayata geri gelinebilir. 
Heidegger’in ölüm üzerine düşünceleriyle bazı önemli benzerliklere rağmen,32 burada 
varlığa uygunluk olarak Heidegger’in meditatif ya da hatırlayıcı düşünmesi (Besin-
nung Andenken) ile hem düşünmeyi hem “düşünmemeyi” (fu-shiryō) vurgulayan bir 
“düşünmeme-hâli” (hi-shiryō) aracılığıyla hiçliğe ikicil olmayan daha radikal bir inişi 
içeren Zen meditasyonu arasında önemli bir farklılık ile karşılaşırız. 

Bu öyle bir farklılıktır ki Nishitani Heidegger’in ifadesini eleştirirken aklında 
bu vardır: “Da-sein şu anlama gelir: hiçlik içinde tutunan [Hineingehaltenheit in das 
Nichts]” (GA 9, 115, 120/PA, 91, 95; ayrıca bkz. KPM, 162). Nishitani’ye göre; Hei-
degger hiçliği Dasein’ın bir korku (Angst) durumunda içinde sıkıştığı bir dipsiz boşluk 
olarak düşündüğü sürece, “hiçliğin bir ‘şey’ olarak ifade edilmesinin izleri [Dasein’ı 
dışarıdan tehdit eden] sürecektir.”33 Nishitani’den sonra Kyoto Okulu’nda onun yerine 
geçen Ueda Shizuteru, Heidegger’in hiçliğe dair düşüncesinin gelişiminin izini sürer 
ve bunun ardından da “What is Metaphysics?” (GA 9, 122/PA, 96) dersinin sonunda 
üstü kapalı bir şekilde ima edilen “hiçliğe salıverilmenin [Sichloslassen] Heidegger 
düşüncesinin daha sonraki Gelassenheit kavramında radikalleştiğini” ileri sürer.34 
Ueda’nın söylediklerinden yola çıkarak, birisinin kendini hiçliğe tamamen salıvermeyi 
başarabildiğinde, bu hiçliğin artık “dipsiz bir çukurun dehşeti” olarak (GA 9, 306-7/

31 Zenkei Shibayama, The Gateless Barrier: Zen Comments on the Mumonkan (Boston: Shambhala, 
2000), 19-20.

32 Bkz. Bret W. Davis, Heidegger and the Will: On the Way to Gelassenheit (Evanston: Northwestern 
University Press, 2007), 56-9.

33 Nishitani Keiji, Shūkyō to wa nanika [What is Religion?], Nishitani Keiji chosakushū [Collected 
Works of Nishitani Keiji] (Tokyo: Sōbunsha, 1987), cilt 10, 108; Nishitani Keiji, Religion and Not-
hingness, Çev. Jan Van Bragt (Berkeley: University of California Press, 1982), 96 tm.

34 Ueda Shizuteru, Basho: Nijū-sekai-nai-sonzai [Place: Being-in-the-Twofold-World] (Tokyo: 
Kōbundō, 1992), 59; ayrıca bkz. Davis, Heidegger and the Will, 57.



242 Bret W. Davis

PA, 233-4), ya da “acıdan kaynaklanan korku, hiçliğin deneyimi anlamında korku” 
olarak deneyimlenmeyeceğini söyleyebiliriz (GA 71, 220). Bunun yerine, Gelassen-
heit’ın kökensel uyum sağlamasında hiçlik; Angst yerine, varlığın “en derin anlamda” 
“verme” ya da “olmaya bırakması” (Seinlassen) içinde özsel olarak gizli boyutu olarak 
deneyimlenir (GA 15, 363/FS, 59).

Yine de Gelassenheit, Taoizm ve Zen’deki “yapmama-hâli” (wuwei, mu-i) ile tüm 
benzerliklerine rağmen, Heidegger için varlık ile özsel bir uzaklığı koruyan “uzak ile bir 
yakınlığa-gelme” ya da “yakınlığın-içine-gitme”yi isimlendirir (GA 77, 116, 152-7/CPC, 
75, 99-103). Hem Zen hem de Heidegger radikal bir “geri adım”ın atılmasına ihtiyaç 
olduğundan bahsetmişse de (Dōgen: taiho, Heidegger: Schritt zurück), Heidegger için 
“geriye doğru atılan adım, varılması gereken yer ile aradaki mesafeyi daha da kapatır” 
(ZSD, 32/ TB, 30). Nishitani’nin Zen felsefesinin bakış açısından, Heidegger’in varlığı 
daha radikal bir geri adımın yapılacağı patikada “parçalanıp geçilmesi” gereken bir dış-
sallık ya da “aşkınlık” öğesi içerir ya da “mutlak beri”ye “aşıp-geçmeyi”; ki bu, birinin 
kendi “asıl yüzü”nden başka bir şey olmayan boşluk alanına aşıp-geçme demektir.”35

Tsujimura Kōichi bir diğer Zen ustası ve aynı zamanda Nishitani’nin de öğ-
rencisidir; Ayrıca Japonya’da Heidegger üzerine araştırma yapan başlıca isimlerden 
biri olarak Heidegger’in Gesamtausgabe’sinin Japonca çevirisinin baş editörüdür. 
Freiburg’da 1956-8 arasında kaldıktan sonra, Heidegger onu oldukça takdir ederdi 
ve 1969’da Heidegger’in sekseninci doğum günü kutlamasında konuşma yapması 
için davet edilmişti.36 Tsujimura bunların yanı sıra Heidegger’in düşüncesi ile Zen 
arasındaki benzerlikleri anlamanın da yolunu açmıştır. Ayrıca Angst’ın kökensel uyu-
muna ve Heidegger’in erken dönem düşüncesinde faal gördüğü “aşkın iradeye” karşı 
eleştirel olmakla birlikte,37 Heidegger’in geç dönem düşüncesi ve Zen arasındaki kritik 
farklılıklara da işaret etmiştir. Özellikle, “Zen’in hakikatinin” “herhangi bir düşünce 
ile ulaşılamayacağını ve herhangi bir dil ile konuşmaya getirilemeyeceğini..ama buna 
zıt olarak [Heidegger’in] ‘varlığının hakikatinin’ ‘düşünme’ ve ‘dil’ temelinde sağlam 
bir şekilde kurulabileceğini” iddia eder.38 Heidegger’in konuştuğu “varlığın hakikatine 
sıçramak”, Tsujimura’ya göre, “kendisi artık –ve henüz– düşünce olmayan düşüncenin 
kökenine (Ursprung)” erişmez. Bu sebepten dolayı Heidegger “son tanrı”dan bahseder 
(GA 65, 406-17) ya da Spiegel röportajında, kurtulmamız için ihtiyaç duyulan bir tanrı-
dan (GA 16, 671); bunlar “düşüncenin düşünülemez olan kökenidir, bu köken düşünce 

35 Bkz. Bret W. Davis, “The Step Back Through Nihilism: The Radical Orientation of Nishitani Keiji’s 
Philosophy of Zen,” Synthesis Philosophica, 37 (2004), 139-59.

36 JH, 159-65; Kōichi Tsujimura, “Martin Heidegger’s Thinking and Japanese Philosophy”, Çev. Richard 
Capobianco ve Marie Göbel, Epoché, 12.2 (2008), 349-57.

37 Tsujimura Kōichi, Haideggā ronkō [Heidegger Studies] (Tokyo: Sōbunsha, 1971), 90-5; ayrıca bkz. 
Davis, Heidegger and the Will, 35-8, 315 n. 14.

38 Tsujimura, Haideggā ronkō, 44-5; Kōichi Tsujimura, “Die Wahrheit des Seins und das absolute Ni-
chts”, Çev. Daisuke Shimizu ve Ursula Baatz, ed. Ryōsuke Ōhashi, Die Philosophie der Kyōto-Schule, 
2. edisyon (Freiburg/Munich: Alber Verlag, 2010), 414.
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boyutunda yansırken”39 Tsujimura, Heidegger’in düşüncesinin sadece düşünce ufku 
içinde çevrelenemeyeceğini özellikle belirtir, zira düşüncenin ötesinde olanın çağrısına 
yanıt verir o, Heidegger’in Schelling’ten aldığı bir terim olan “ön-düşünülemez olan” 
(das Unvordenkliche) ile isimlendirdiği şeye (GA 77, 146, 231/CPC, 95, 150). Bu yüz-
den aradaki fark Heidegger’in düşünmesinin, düşünme ile düşüncenin düşünülemez 
kökenin arasında gerçekleşir, ama Zen o kökenin kendisi olmayı ve oradan konuşmayı 
amaçlar. Tsujimura şöyle der: “‘Varlığın hakikati’ ‘Zen’in hakikati’dir, ikincisi ‘düşün-
ceyi önceleyen’ olarak düşünce içine yansıyorsa. Varlığın hakikati, deyim yerindeyse, 
Zen’in hakikatinin gölgesidir ve Zen’in kendisinin hakikati değildir.”40

Kısacası, Heidegger’e göre, hakiki öz ve varlık ya da hiçlik, çağrının ve yanıtın 
linguistik bir ilişkisi içinde birbirine aittir. Hiçlik sadece varolanlardan farklı olması açı-
sından varlık için bir isim değildir ama ayrıca varlığın geriye çekilmiş ya da saklanmış 
boyutunu insandan ayıran örtüdür de. İnsan, hiçliğin içinde tutunur, hiçliğin vekilidir 
ama hiçliğin kendisi değildir. Zen’de ise, buna zıt olarak, hiçlik hakiki özün asıl yüzüdür; 
Tsujimura’nın ifade ettiği şekilde: “Bu hiçlik..budur, bizim olduğumuz şeydir.”41

Şüphesiz ki, çoğu Zen ustası ve Kyoto Okulu filozofları özün aslında her za-
man iki-katlı bir öz olduğunu iddia eder: bir varolan ve hiçlik. Öz hem diğer sınırlı 
varolanlarla birlikte ilişki içinde duran sınırlı bir varolan hem de bu ilişkilerin, onun 
içinde gerçekleştiği boşluk alanı.42 Nishida’ya göre, “öz, kökensel olarak bir kendiyle-
çelişmedir”, özü aşan şey özün içinde onun temeli olarak bulunduğu sürece.43 Özün 
“mutlak çelişik kendiyle-özdeşliği” ve bu “içkin olarak aşkın olan “ Buddha (yani, 
mutlak hiçlik) üzerine Nishida, Zen ustası Daitō Kokushi’nin ünlü sözünü alıntılar: 
“Sayısız sonsuzluklar birbirinden ayrıdır, ama bir an için bile bölünmüş değildir; tüm 
gün boyunca bir birinin karşısında durur, ama bir anlığına bile karşıt değildir.”44

Yine de, Tsujimura ile benzer bir şekilde, Heidegger düşüncesinin Zen’in kendi iç 
kavrayışlarını tarihsel ve kritik bir düşünmeye geliştirmekte yardımcı olabileceğini;45 
Zen’in de Heideggerci düşünürleri düşünce ve dilin sınırlarından öteye ya da aşağıya, 
kendi sessiz kökeninde daha doğrudan bir deneyime götüreceğini söyleyebiliriz.46

39 Tsujimura Kōichi, Haideggā no shisaku [Heidegger’s Thought] (Tokyo: Sōbunsha, 1991), 203.
40 Tsujimura, Haideggā ronkō, 44-8; Tsujimura, “Die Wahrheit des Seins und das absolute Nichts,” 413-

18; ayrıca bkz. Tsujimura, Haideggā no shisaku, 359-60.
41 Kōichi Tsujimura, “Ereignis und Shōki: Zur Übersetzung eines heideggerschen Grundwortes ins Japa-

nische,” in JH, 82.
42 Nishitani, Shūkyō to wa nanika, 170-1, 178, 186; Nishitani, Religion and Nothingness, 151-2, 158, 

166.
43 Nishida Kitarō zenshū [Complete Works of Nishida Kitarō] (Tokyo: Iwanami: 1987-9), 11. cilt, 418, 

433, 445.
44 A.g.e., 399.
45 JH, 165; Tsujimura, “Martin Heidegger’s Thinking and Japanese Philosophy”, 355; ayrıca Tsujimura, 

Haideggā ronkō, 53; Tsujimura, “Die Wahrheit des Seins und das absolute Nichts”, 425.
46 Tsujimura, Haideggā ronkō, 47-8; Tsujimura, “Die Wahrheit des Seins und das absolute Nichts,” 417-

18. Dilin sessiz kökeni ile ilgili olarak, bkz. GA 65, 36, 79; GA 12, 144, 241-2/OWL, 52-3, 122.
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ZİYA GÖKALP’İN DÜŞÜNSEL KAYNAKLARI ÜZERİNE NOTLAR:
 ALMAN SOSYOLOJİSİ ETKİSİ TARTIŞMALARI

Rıdvan Turhan*

NOTES ON ZİYA GÖKALP’S INTELLECTUAL SOURCES: 
DISCUSSIONS ON THE INFLUENCE OF GERMAN SOCIOLOGY

ÖZ
Ziya Gökalp Türkiye’de sosyolojinin kurucusu ve Türk düşünce dünyasının en 
etkili isimlerinden birisidir. Günümüzde bu etkiye bağlı olarak onun sosyolojik 
düşünceleri üzerine zengin bir literatür oluşmuştur. Gökalp’in düşünsel kaynak-
ları üzerine yapılan çalışmalar bu literatürde önemli bir yer tutar. Yaygın kanıya 
göre Gökalp, Fransız sosyolojisi ve özellikle Durkheim’dan etkilenmiş, düşünce 
sistematiğini bu geleneğe dayanarak oluşturmuştur. Ancak onun sosyolojisinin 
belirgin bir biçimde Alman düşünce geleneği ve sosyolojisinden etkilendiğini 
iddia eden çalışmalar da mevcuttur. Bu makalede Ziya Gökalp’in düşünsel kay-
nakları konusunda pek fazla üzerinde durulmayan Alman sosyolojisi etkisi tar-
tışmaya açılacaktır. Ancak bu tartışmaya girmeden önce Gökalp’in toplumsal 
meseleler karşısında bir tutum sahibi oluşu ve ardından Fransız sosyolojisi ve 
Durkheim’la kurduğu ilişki tanıtılacaktır. Böylece Gökalp’in düşünsel kaynak-
ları konusundaki farklı yaklaşımların karşılaştırılması için bir zemin oluşturula-
caktır.
Anahtar Kelimeler: Ziya Gökalp, Emile Durkheim, Ferdinand Tönnies, Fransız 
Sosyolojisi, Alman Sosyolojisi 

ABSTRACT
Ziya Gökalp is the founder of sociology in Turkey and he is one of the most in-
fluential names of the Turkish intellectual world. A rich literature was generated 
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about his sociological ideas based on his influence. Studies conducted upon his 
intellectual sources have a special place in the literature. According to common 
belief, Gökalp was influenced by French sociology, especially from Durkheim, 
and developed his system of thought based on this tradition. However, there 
are also some other studies claiming that his sociology was influenced by the 
German intellectual tradition and sociology. In this article, the influence of the 
German sociology, which is not elaborated much, will be opened up for discus-
sion regarding the intellectual sources of Ziya Gökalp. However, before dwell-
ing upon this discussion, Gökalp’s stance against social issues followed by his 
relationship with French sociology and Durkheim will be presented. Thus, a ba-
sis for the comparison of different approaches concerning Gökalp’s intellectual 
sources will be provided. 
Keywords: Ziya Gökalp, Emile Durkheim, Ferdinand Tönnies, French Sociol-
ogy, German Sociology 

...

Giriş

Ziya Gökalp hakkında yapılabilecek ilk değerlendirme kuşkusuz onun Türkiye’de 
sosyoloji biliminin kurucusu olduğudur. Ancak bu ifadenin birçok açıdan eksik kala-
cağını belirtmeliyiz. Ziya Gökalp hem Avrupa hem de Türkiye için oldukça çalkantılı 
bir dönem olan XX. yüzyılın ilk yıllarında olayların akışını anlamaya ve açıklamaya 
çalışan bir isimdir. Böylesine kapsamlı bir çaba onu sosyolojiyle buluşturmuş ve böy-
lece Gökalp önce çökmekte olan Osmanlı İmparatorluğu’nun nasıl ayakta kalabileceği 
sorusuna cevap aramış ardından da yeni dönemde yeni bir toplumu mümkün kılacak 
koşulların ne olabileceği üzerine yoğun bir mesai harcamıştır. Bu açıdan bakıldığında 
Gökalp sadece Türkiye’de sosyolojinin kurucusu değil, sosyoloji aracılığıyla bir siste-
matik içerisinde yaşadığı dönemin gelişmelerini anlamaya çalışan, gelişmelere müdahil 
olmaya çalışan bir düşünürdür. Dahası, böylesine kapsamlı bir çaba sadece sistematik 
olarak değil kuramsal açıdan da ilk defa Gökalp tarafından ortaya konulmuştur. Gökalp 
bu özelliği sebebiyle döneminin diğer isimlerinden ayrılır. 

Diğer yandan Gökalp döneminin temel meselelerini kavrama çabası içerisinde, 
var olan bilginin edinilmesine ek olarak kendi düşüncesini yine kendisi oluşturmuştur. 
Nitekim kendi sosyolojisini tanımlarken “benim sosyolojim hem teliftir hem de tercü-
medir” diyerek düşüncelerinin orijinal yönüne vurgu yapmaktadır1. Yaşadığı dönemin 
ve içinde bulunduğu toplumun meselelerine yaklaşırken takındığı bu özgün tavır Gö-

1 Ali Nüzhet Göksel, Ziya Gökalp’in Neşredilmemiş Yedi Eseri ve Aile Mektupları, İstanbul: Işıl Matba-
ası, 1956, s. 62.
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kalp’i döneminin isimlerinden ayıran bir diğer özelliktir. Sorunları ele alış tarzındaki 
ölçülü bütünsellik ve mümkün olan tek çözümü önermesi gibi özellikleri sebebiyle 
Gökalp, sadece sosyoloji alanında eksen isim olmakla kalmamış, çağdaş Türk siyaset 
düşüncesi için de bir zemin haline gelmiştir. Hilmi Ziya Ülken “Gökalp hepimiz için 
hareket noktası olan müşterek meseleleri vazetmiştir. Ve hepimiz, hangi şekilde cevap 
verirsek verelim o meselelerden hareket etmeye mecburuz” diyerek Gökalp’in temel 
meselelerdeki belirleyiciliğini dile getirmiştir2. Niyazi Berkes, Gökalp’i toplumsal bir 
kriz geçirmekte olan bir milletin sorunlarını sistematik bir biçimde ele alan ve çıkar-
dığı sonuçlarla dönemine etki eden bir düşünür olarak tanımlar3. Gökalp’in böylesine 
belirleyici oluşu sadece sosyologlar tarafından dile getirilmemiştir. Halil İnalcık’a göre 
de Gökalp kısa yaşamına rağmen yüzyıla damgasını vuran bir düşünür, savaşlar ve 
devrimlerle geçen dramatik bir dünyada müstesna bir kılavuzdur4. Gökalp’in çağdaş 
Türk düşüncesindeki önemini ve belirleyiciliğini dile getiren bu örnekler çoğaltılabi-
lir. Elbette Gökalp’in vefatından günümüze değin, geçen zaman içerisinde böylesine 
güçlü bir ismin düşünceleri ve sosyolojisi üzerine önemli bir külliyatın oluşması 
şaşırtıcı değildir. Türk sosyolojisi literatürüne bakıldığında Gökalp’in sosyolojisinin 
kaynakları, düşünce sistematiği, kullandığı kavramlar, kavramlara yüklediği anlam, 
sosyolojisinin zayıf yanları, meseleleri ele alış biçiminin yakın tarihimize ve günümüze 
etkileri gibi çok sayıda konunun ayrıntılı bir biçimde ele alındığını görebiliriz. Elbette 
önceki cümlede bahsedilen her bir konu başlığının Gökalp sosyolojisinin kavranması 
için oldukça önemli olduğu iddia edilebilir. Bu çerçevede Türk düşünce geleneğinin 
en önemli ve etkili ismi olarak kabul edilen Gökalp’in düşünsel kaynaklarının tespit 
edilmesi/tartışılması, Türk sosyoloji tarihi açısından önemli olduğu kadar Türk siyasal 
düşüncesinin yol izlerinin tespit edilebilmesi açısından da önemlidir. Bu çaba doğrul-
tusunda ortaya koyulan pek çok çalışmada Gökalp’in Fransız sosyoloji geleneğinden 
ve özellikle Emile Durkheim’dan beslendiği genel kabul görmektedir. Diğer yandan 
onun düşüncelerinin oluşumunda belirgin bir Alman düşüncesi/sosyolojisi etkisinin 
gözlemlenebileceğinin iddia edildiği çalışmalar da mevcuttur. Bu makalede Gökalp’in 
düşünsel kaynakları konusunda pek fazla üzerinde durulmayan ve sorgulanmayan 
Alman sosyolojisi etkisi tartışmaya açılacaktır. Ancak bu tartışmaya girmeden önce 
Gökalp’in toplumsal meselelerle ilgilenmeye başlaması ve bu çerçevede kendi düşün-
ce sistematiğini oluştururken Fransız düşüncesi ve Fransız sosyolojisiyle –özellikle 
Durkheim’la– kurduğu ilişkiye ve bu ilişkinin niteliğine değinilecek ve ardından 
Türk sosyolojisi literatüründe bu ilişkinin kavranış biçimleri ele alınacaktır. Böylece 
makalenin bu bölümünde Gökalp’in düşünsel kaynakları konusunda ortaya koyulan 
farklı yaklaşımların karşılaştırılabilmesi için bir zemin oluşturulacaktır.

2 Hilmi Ziya Ülken, “Hepimiz İçin Hareket Noktası”, İŞ, S. 19, 1939, s. 156-157.
3 Niyazi Berkes, “Ziya Gökalp’in Sosyolojisi”, Yurt ve Dünya, S. 7, 1941, s. 277.
4 Halil İnalcık, “Ziya Gökalp: Yüzyıla Damgasını Vuran Düşünür”, Doğu Batı, Makaleler I, haz., Şer-

min Korkusuz-Zeynep Uygurer, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2006, s. 91.
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Dönemin Genel Atmosferi ve Toplumsal Meseleler Karşısında 
Ziya Gökalp

Her düşünür kendi döneminin ürünü olarak ortaya çıkar. Dönemin toplumsal ve 
siyasal koşulları düşünce dünyasına form veren temel unsurlardır. Bu yüzden bir Türk 
sosyoloğunun düşüncelerinin anlaşılabilmesi için hem söz konusu ismin düşünsel 
serüveninin hem de yaşadığı dönemin genel özelliklerinin bilinmesi bir gerekliliktir. 
Elbette bu genellemeler Türkiye’de sosyolojinin kurucusu, yüzyılın en etkili düşünürü, 
İttihat ve Terakki’nin ideoloğu gibi sıfatlarla anılan Ziya Gökalp için de geçerlidir. 
Ziya Gökalp yaygın kabule göre Kanun-i Esasi’nin ilanından kısa bir süre önce 23 
Mart 1876’da Diyarbakır’da doğmuştur5. Yüzyılın son çeyreğine girerken Osmanlı 
coğrafyasında toplumsal, ekonomik ve siyasal açıdan sıkıntılı günler yaşanmaktadır. 
Bu yıllarda Osmanlı İmparatorluğu çeşitli alanlarda birçok zorlukla karşı karşıya kal-
mıştır. İmparatorluk bir yandan yaşanan ekonomik krizle boğuşmakta, diğer yandan 
da uluslararası sorunlar, ülkenin çeşitli bölgelerinde çıkan isyanlar, kötü yönetim ve 
yolsuzluklara karşı duyulan toplumsal öfkeyle yüzleşmek zorunda kalmaktadır. Bu 
gelişmeler sonucunda öğrenciler, bazı bakanlar ve ordunun bazı kesimlerinden olu-
şan bir koalisyon sultanı tahttan indirmiş ve yerine V. Murat getirilmiştir. Daha sonra 
sağlığı bozuk olan yeni sultanın da tahttan indirilmesiyle II. Abdülhamit tahta çıkmış 
ve kısa bir süre sonra Kanun-i Esasi’yi ilan etmek zorunda kalmıştır6. 

Gökalp’in doğduğu yıllarda ülkedeki genel atmosfer böylesine çalkantılıdır. Bu 
atmosfer Gökalp’in ilk gençlik yıllarını ve düşünce dünyasını da belirlemiştir elbette. 
İlkokul eğitiminden sonra Askeri Rüşdiye’ye giren Gökalp buradan mezun olduktan 
sonra Diyarbakır’da açılan İdadi-i Mülki’de eğitimine devam etmiştir. Eğitimi süre-
since amcasının yönlendirmesiyle Şark İlimleri ve İslam felsefesi dersleri almış, ayrıca 
Arapça, Farsça ve Fransızcasını ilerletmiştir. Bu yıllarda okuldaki bazı hocalarının ara-
cılığıyla eski Yunan filozoflarının düşünceleriyle de ilişki kuran Gökalp bakış açısının 
giderek genişlemesiyle birlikte yavaş yavaş yaşadığı dönemin toplumsal ve siyasal 
sorunları karşısında bir tutum sahibi olmaya başlamıştır. Elbette henüz 14 yaşında iken 
kaybettiği babasının, Gökalp’in Namık Kemal gibi bir vatanperver olmasını istediğine 
dair vasiyetini de unutmamak gerekir. Zira Gökalp, babasının bu telkininin kendisi 
üzerinde çok etkili olduğunu dile getirmiştir7. Buna paralel olarak İdad-i Mülki’de 
eğitimini sürdürdüğü dönemde, müfredatın zorunlu kıldığı kitapların dışında o yıllarda 
ülke sorunlarıyla ilgilenen diğer birçok genç gibi Gökalp de özellikle Namık Kemal, 

5 Cavit Orhan Tütengil, Ziya Gökalp Üstüne Notlar, Ankara: Varlık Yayınları, 1964, s. 3-4.
6 E. Attila Aytekin, “Kapitalistleşme ve Merkezileşme Kavşağında”, Osmanlı’dan Günümüze Türki-

ye’de Siyasal Hayat, haz., Gökhan Atılgan v. dğr., İstanbul: Yordam Yayınları, 2015, s. 70.
7 Ali Nüzhet Göksel, Ziya Gökalp, Hayatı-Eserleri, İstanbul: Ahmet Halit Kitabevi, 1949, s. 8.
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Ziya Paşa ve Ahmet Mithat Efendi gibi isimlerin yazılarını okumaktadır8. Gökalp’in 
Avrupa’daki Meşrutiyet yanlısı Türklerin çıkardığı bazı yayınları Diyarbakır’a getir-
terek okuduğu da bilinmektedir.9 Bunlara ek olarak 1890’ların başında kolera salgını 
nedeniyle Diyarbakır’a gönderilen İttihat ve Terakki’nin kurucularından Dr. Abdullah 
Cevdet’le kurduğu ilişkinin Gökalp’in toplumsal ve siyasal sorunlara ilgisini yoğun-
laştırdığı kadar Fransız sosyolojisi ile de ilişki kurmasını sağladığı belirtilir.10 Gökalp 
bu dönemde özellikle Gustave Le Bon ve Gabriel Tarde gibi Fransız düşünürlerin 
çalışmalarını okumuş11 ve sosyolojiye dair ilk izlenimlerini edinmeye başlamıştır. 

1894 yılında idadi eğitiminin yedi yıla çıkarılmasıyla birlikte, eski sistemde me-
zuniyeti hak etmesine rağmen Gökalp tasdikname alarak okuldan ayrılmıştır. Ailesinin 
çeşitli sebeplerle karşı çıkmasına rağmen amacı İstanbul’a gitmek ve yükseköğrenime 
devam etmektir12. Nihayetinde genç bir subay olan kardeşi Mülazım Nihat Bey’in 
yardımıyla İstanbul’a gitmiş ve 1895 yılında maddi imkânsızlıklar sebebiyle Mülkiye 
Baytar Mektebi’ne kaydını yaptırmıştır. Ülke sorunları karşısındaki ilgisi sebebiyle 
burada memleketi “zulüm ve istibdattan” kurtarabileceklerine inanan Meşrutiyet yanlısı 
Tıbbiyelilerle13 ilişki kurması uzun sürmemiş ve Gökalp Tıbbiyelilerin kurduğu gizli 
cemiyet için çalışmaya başlamıştır. Bu gelişmelerden kısa bir süre sonra Diyarbakır 
İdadisi’nden hocası olan Doktor Yorgi İstanbul’a gelmiş ve Gökalp’le ilk görüşmelerinde 
Türkiye’de yapılacak bir inkılabın Türk milletinin toplumsal hayatı ve yapısıyla ilişkili 
olması gerektiğini dile getirmiştir. Doktor Yorgi’ye göre bu ilişkinin kurulabilmesi için 
Türk milletinin psikolojisinin ve sosyolojisinin araştırılması gerekmektedir14. Gökalp 
“o günden itibaren (Baytar Mektebi’nin ilk sınıfında iken) Türk milletinin Sosyolo-
jisile Psikolojisini tedkik edebilmek için, evvelemirde, bu ilimlerin umumi esaslarını 
öğrenmeğe başladım” diyerek Doktor Yorgi’nin ifadelerinin kendisi üzerinde ne denli 
etkili olduğunu dile getirmiş15 ve böylece, sosyoloji ile kendi toplumu temelinde bir 
ilişki kurması gerektiğini kavramıştır. 

8 Enver Behnan Şapolyo, Ziya Gökalp, İttihat ve Terakki ve Meşrutiyet Tarihi, İstanbul: Güven Basıme-
vi, 1943, s. 16.

9 Uriel Heyd, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri, İstanbul: İlgi Kültür Sanat, 2010, s. 34; Şapolyo, Ziya 
Gökalp, İttihat ve Terakki ve Meşrutiyet Tarihi, s. 38.

10 Heyd, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri, s. 34.
11 Göksel, Ziya Gökalp-Hayatı ve Eserleri, s. 15.
12 Tülay Kaya, “Eserlerinden ve Yakınlarının Yazdıklarından Hareketle Ziya Gökalp Üzerine Biyografik 

Notlar”, Ziya Gökalp, haz., Korkut Tuna-İsmail Coşkun, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 2011, s. 17-20. 

13 Ziya Şakir, İttihat ve Terakki I-Nasıl Doğdu?, İstanbul: Akıl Fikir Yayınları, 2014, s. 63-69.
14 Ziya Gökalp, “Felsefi Vasiyetler II-Hocamın Vasiyeti”, Küçük Mecmua II, haz., Şahin Filiz, Antalya: 

Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Yayınları, 2009, s. 107-111. 
15 Fahrettin Kırzıoğlu, “Ziya Gökalp’in Kronolojisi”, Doğumunun 80. Yıldönümü Dolayısıyla Ziya Gö-

kalp ve Açılan Ziya Gökalp Müzesi, Diyarbakır Tanıtma Derneği Neşriyatı No: 3, Gökalp Külliyatı 
No: 4, İstanbul: Işıl Matbaası, 1956, s. 220; Mehmet Emin Erişirgil, Bir Fikir Adamının Romanı, haz., 
Aykut Kazancıgil-Cem Alpar, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2007, s. 35-36; Şapolyo, Ziya Gökalp, 
İttihat ve Terakki ve Meşrutiyet Tarihi, s. 23-24.
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Gökalp Düşüncesinde Fransız Sosyolojisi ve Emile Durkheim Etkisi

Gökalp toplumsal meselelerle ilgilenmeye başladıktan sonra Fransız düşünürlerin 
çalışmaları üzerinden sosyolojiyle ilişki kursa da, onun bu yıllarda henüz sistematik 
bir sosyoloji anlayışına sahip olduğu söylenemez. Siyasi faaliyetleri sebebiyle 1900 
yılında İstanbul’dan Diyarbakır’a sürülmesiyle birlikte pîrinin vasiyeti16 doğrultusunda 
yoğun bir okuma-yazma faaliyetine girişmiş ve böylece düşüncelerini zenginleştir-
menin yanında sistematikleştirme yolunda da mesafe kat etmeye başlamıştır. Gökalp, 
Diyarbakır’da kaldığı dokuz yıl boyunca başta Fransız düşüncesi olmak üzere Batı 
felsefesini, psikoloji ve sosyoloji disiplinlerini yoğun bir biçimde incelemiştir17. 1908 
yılında meşrutiyetin yeniden ilan edilmesinden kısa bir süre sonra Gökalp Selanik’te 
toplanan İttihat ve Terakki Kongresi’ne Diyarbakır temsilcisi olarak çağırılmış ve bu 
şehre yerleştikten sonra Avrupa sosyolojisi ve felsefesiyle ilişkisini giderek artan bir 
ilgiyle sürdürmüştür. Burada özellikle Gabriel Tarde ve Gustave Le Bonn gibi çağdaş 
Fransız düşünürlerin düşünceleri üzerine yoğunlaşmıştır. En çok okuduğu ve derslerinde 
konu edindiği isim ise idealist ve dayanışmacı eğilimleri ile tanınan Alfred Fouillée 
olmuştur18. 1911-12 döneminde Selanik İttihat ve Terakki Sultanisi’ne felsefe19 ve 
sosyoloji hocası olarak atanmış ve böylece ilk defa bir Türk okulunun müfredatına 
sosyoloji disiplini girmiştir. Bu gelişmeler sonucunda Gökalp Selanik’te bulunduğu 
dönemde hem Fransız sosyolojisiyle ilişkisini sıkılaştırmış hem de artık bir sosyoloji 
öğreticisi konumuna erişmiştir. 

Buraya kadar yazılanlardan da anlaşılacağı üzere Türk sosyoloji tarihi literatüründe 
Gökalp’in düşünsel kaynakları üzerine yürütülen tartışmalarda Diyarbakır ve Selanik’te 
geçirdiği yılların Fransız düşünce geleneği ile kurduğu ilişki sebebiyle öne çıkarıldığı 
görülebilir. Ancak bu çalışmaların önemli bir bölümünde Gökalp’in Fransız sosyoloji 
geleneği ile kurduğu ilişkinin oldukça yüzeysel bir biçimde ele alındığı da belirtilmelidir. 
Özellikle Gökalp’in Durkheim sosyolojisiyle hangi dönemde ilişki kurduğu ve hangi 
Fransız düşünürlerin kitaplarını okuduğunu aktarmakla yetinen bu çalışmalar büyük 
oranda biyografik özellikler taşımakta ve Gökalp’in kendi düşüncesini oluştururken 
Fransız sosyolojisi ve Durkheim’la kurduğu ilişkinin mantığı bir tür aktarmacılık olarak 
tarif edilmektedir. Bu tür çalışmaların tipik örneklerinden birisinin yazarı olan Enver 

16 Ziya Gökalp, “Felsefi Vasiyetler: III, Pîrimin Vasiyeti”, Ziya Gökalp Makaleler VII (Küçük Mec-
mua’daki Yazılar) haz., M. Abdülhalûk Çay, İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1982, s. 103-107. 

17 Heyd, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri, s. 40.
18 Taha Parla, Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye’de Korporatizm, İstanbul: İletişim Yayınları, 1993, s. 

37.
19 Ziya Gökalp ülkemizde sosyolojinin kurucusu olarak bilinse de sosyolojinin yanında yoğun bir biçim-

de felsefeye de ilgi göstermiştir. Devletin çöküşü, toplumsal değerlerin alt üst oluşu, kurumların çözü-
lüşü gibi yakıcı sorunlar karşısında yaşadığı dönemde ortaya çıkan bazı felsefe anlayışları Gökalp’in 
kaygılarını ifade etmesine yardımcı olmuştur. Gökalp’in felsefi düşünceleri hakkında derli toplu bir 
kaynak için bkz., Ayhan Bıçak, “Ziya Gökalp’in Felsefe Anlayışı”, Kutadgubilig, S.18, 2010, s. 51-72.
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Behnan Şapolyo Gökalp’in Durkheim’la kurduğu düşünsel bağın 1908 öncesinde Di-
yarbakır’da bulunduğu döneme dayandığını belirtmektedir. Şapolyo’ya göre Gökalp 
bu yıllarda Fouillée, Tarde ve Durkheim gibi düşünürlerin kitaplarını okumaktadır20. 
Yine Şapolyo’nun Gökalp’in arkadaşı olan Ali Haydar Bey’den aktardığına göre Gö-
kalp 1910 yılında Selanik’te bulunduğu dönemde etrafına topladığı gençlere Fouillée 
ve Durkheim’i anlatmaktadır. Ali Haydar, Gökalp’in kendisine Durkheim’in yöntem 
üzerine yazdığı kitabı hararetle tavsiye ettiğini belirtmektedir21. Gökalp-Durkheim 
ilişkisine dair benzer ifadeler Ali Nüzhet Göksel’in çalışmasında da tekrarlanmaktadır22. 
Hilmi Ziya Ülken ise Gökalp’in Selanik’te olduğu dönemde Genç Kalemler ve Yeni 
Felsefe gibi dergilerde yayınladığı makalelerde daha çok Fouillée’nin etkisi altında 
olduğunu, bunun yanında Le Bonn ve Tarde’ı da dikkatle izlediğini belirtir. Ülken’e 
göre Gökalp’in Durkheim’ın çalışmalarını okuması 1912 sonlarında İttihat ve Terak-
ki’nin genel merkez üyelerinden Hüseyinzade Ali’nin tavsiyesiyle gerçekleşmiştir23. 
Ülken’in Gökalp-Durkheim ilişkisi üzerine bu ifadeleri ilk bakışta yukarıda bahsedilen 
ve biyografik özellikler taşıyan çalışmalardaki değerlendirmelerle paralellikler gösterse 
de onun Gökalp-Durkheim ilişkisine belirli bir temel bulmaya çalıştığını da unutma-
mak gerekir. Ülken, bu temeli Batı’daki bilim-felsefe ilişkisinin gelişimi üzerinden 
açıklamaya çalışmıştır. Ülken’e göre Batı’da bilim ve felsefe arasında derin bir ilişki 
vardır. Ancak Tanzimat’tan sonra Batı bilimi ülkemize sadece teknik ihtiyaçlar sebe-
biyle geldiği için Batı biliminin felsefi kökenleri üzerine düşünülmemiştir. Bu temelin 
pozitivist felsefi düşünce olduğunu vurgulayan Ülken’e göre Jön Türkler Avrupa’da 
İttihat ve Terakki’yi kurdukları dönemde Batılı düşünce akımlarıyla ilgilenseler de bu 
ilgi hiçbir zaman bilimsel ve felsefi bir hüviyet kazanamamıştır. Çünkü aydınlarımız 
soyut felsefi tartışmalardan önce yaşanan geçiş döneminin dayattığı yakıcı toplumsal 
sorunları çözmek zorundadır. Din, ahlâk, terbiye, siyaset, iktisat, hukuk ya da bilim 
meselesi ayrı ayrı değil bir bütün olarak ele alınmalıdır. Ülken bu bütünü “içtimai 
mesele” olarak tanımlamaktadır. İçtimai mesele karşısında ise ülkemizde iki yaklaşım 
vardır: Materyalizm ve pozitivizm. Materyalizm geçiş halinde olan toplumumuzun 
sorunlarını köklerine inerek bütün çıplaklığıyla ortaya koymakta, realitenin bu sert 
ve çıplak izahı alışılmış anlayışlara çarparak kanaatleri zedelemekte ve toplum tara-
fından kabul görmemektedir. Oysa içtimai mesele öyle bir yöntemle ele alınmalıdır 
ki hem pozitif bilimlere dayanmalı hem de toplumu rahatsız etmemelidir. Böylece bu 
ihtiyaç İttihat ve Terakki’nin siyasi hamlesiyle paralel olarak Ziya Gökalp’in içtimai 
pozitivizmini doğurmuştur. Gökalp Türkçülüğü, İslamcılık ve Batıcılıkla birleştirerek 
imparatorluğun ihtiyaçlarına uygun bir ideoloji meydana getirirken bilime yani sos-

20 Şapolyo, Ziya Gökalp, İttihat ve Terakki ve Meşrutiyet Tarihi, s. 70.
21 Şapolyo, Ziya Gökalp, İttihat ve Terakki ve Meşrutiyet Tarihi, s. 74-75.
22 Göksel, Ziya Gökalp-Hayatı ve Eserleri, s. 25.
23 Hilmi Ziya Ülken, Seçme Eserleri I-Ziya Gökalp, haz., Yunus Koç, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kül-

tür Yayınları, 2006, s. 14. 
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yolojiye dayandığını ve bu bilimin de sadece Comte ve Durkheim tarafından temsil 
edildiğini iddia etmektedir. Diğer yandan Ülken, Comte ve Durkheim tarafından temsil 
edilen pozitivist anlayışın kolaylıkla bir toplumsal idealizme dönüşebilme potansiyeli 
olduğunu vurgulasa da idealizmin fazla şahsi olduğunu belirtmektedir. Sonuç olarak 
Ülken’e göre toplumsal meseleleri çözmek isteyen siyasi guruplar için materyalizm 
fazla haşin, idealizm ise fazla şahsi bir yaklaşımdır. Siyasi gurupların kitlelere düşün-
celerini benimsetebilmesinin en uygun yolu İslâm hukukunun mutlak idealleri yerine, 
Durkheim tarafından temsil edilen sosyolojinin bilimsel ideallerini koymaktır24. 

Görülebileceği gibi Gökalp’in düşünsel kaynakları ve Durkheim’la ilişkisi ko-
nusunda erken dönemde dile getirilen bu düşünceler görece yüzeysel ve Gökalp’in 
kendi toplumunun sorunlarıyla belirli bir sosyoloji anlayışı arasında kurduğu ilişki-
nin mantığına dair pek fazla ipucu içermemektedir. Bu tür değerlendirmelerde Ziya 
Gökalp’in Durkheim’dan niçin ve nasıl etkilendiği üzerinde yeterince durulmamış ve 
Gökalp-Durkheim ilişkisi bir Türk sosyoloğunun Batılı bir düşünürden etkilenmesi, 
onun düşünceleriyle bir tür aktarmacılık çerçevesinde ilişki kurması temelinde ele 
alınmıştır. Ya da Ülken’in yaklaşımında görüldüğü gibi bu ilişki, Durkheim sosyo-
lojisinin materyalizm ve idealizm arasında bir üçüncü yola izin vermesi temelinde 
açıklanmaya çalışılmıştır25. Oysa Gökalp’in Durkheim sosyolojisiyle ilişki kurması 
bir tesadüf olmadığı gibi daha kapsamlı bir açıklamayı gerektirmektedir. Elbette bu 
ilişki Durkheim’in kendi sosyolojisini inşa ederken sahip olduğu kaygılardan bağımsız 
değildir. Bu noktada Durkheim’ın temel çabasının dönüşümün ortasındaki toplumların 
özelliklerinin analizini yapmayı hedefleyen bir modernite sosyolojisi olduğu kadar, 
tam olarak modernliğe geçişten doğan bir entelektüel girişim olduğunu da hatırlat-
mak gerekiyor. Tıpkı sosyolojik düşüncenin diğer klasik isimleri gibi Durkheim da, 
can çekişmekte olan fakat daha tamamen yok olmamış eski rejim ile yapıları henüz 
oturmamış modern toplum arasındaki zorlu bir geçiş döneminde yaşamaktadır26. Bu 
çerçevede Durkheim yaşamı boyunca Fransa için tarihsel önemi çok büyük olan ve 
birbiriyle ilişkili üç önemli gelişmeye tanıklık etmiştir. 1870’te bir milli felaket olarak 
değerlendirilen Alman yenilgisi, hemen ardından oldukça kanlı bir biçimde bastırılan 
Komün deneyimi, eski geleneksel düzen ve onun devrimci dönüşümü sebebiyle giderek 
artan tansiyon ve bu sürecin sonunda yeni politik rejimin ifadesi olarak kurulan Üçün-
cü Cumhuriyet27. Fransız Devrimi’nden beri yaşanan bu toplumsal kriz ve sarsıntılar 
karşısında Fransız devleti ve toplumu dağılma tehlikesiyle yüz yüze gelmiş ve bu 
tehlike önünde Fransa’nın tarih içindeki yerinin ve kimliğinin belirlenmesi kaygısı öne 

24 Ülken, Seçme Eserleri I-Ziya Gökalp, s. 7-11.
25 Recep Ertürk, Ziya Gökalp Durkheim İlişkisi ve Bu İlişkinin Tarifi, Sosyoloji Dergisi, S. 10, 2005, s. 

86. 
26 Jacques Coenen-Huther, Durkheim’ı Anlamak, İstanbul: İletişim Yayınları, 2013, s. 11.
27 Mustafa Emirbayer, Emile Durkheim-Sociologist of Modernity, Cornwall: Blackwell Publishing, 

2003, s. 4.
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çıkmıştır28. Bu koşullar altında Durkheim bir toplumu mümkün kılmaya devam eden 
şeyin ne olduğunu sormuş ve böylesine derinden bir dönüşüm geçiren şartlar altında 
toplumsal bütünleşmenin nasıl sağlanacağı üzerine yoğun bir mesai harcamıştır. Dur-
kheim’ın bu sorulara verdiği cevaplar dayanışma kavramı çerçevesinde şekillenmiştir. 

Aynı dönemde Türkiye’de Avrupa’daki gibi endüstriyel kapitalizmin yarattığı 
sorunlardan bahsedebilmek mümkün olmasa da bir an evvel çözülmesi gereken başka 
problemler kendisini dayatmıştır. Özellikle Balkanlardaki milliyetçi ayaklanmalar, 
iktisadi kriz ve yönetim sorunları gibi meseleler İmparatorluğun uzun ömürlü olacağı 
konusunda endişelere yol açmıştır. Öte yandan bu dönem iktisadi, siyasi, kültürel, askeri 
ve diplomatik açıdan uluslararası bağların fazlasıyla belirginleştiği ve İmparatorlukla 
dünya arasındaki ilişkilerin yoğunlaştığı bir zaman dilimidir29. Böylece bu yıllarda 
Avrupa’da kurulmakta olan yeni dengede Türkiye’nin yerinin ve bu yerin tarihi ve 
kültürel temellerinin belirlenmesi sorunu öncelik kazanmış ve Türkiye’nin dünya ve 
tarih içerisindeki yerine sahip çıkacak ve bunu gerçekleştirecek kitlelerin bulunması 
ve örgütlenmesi bir başka sorun olarak ortaya çıkmıştır30. Bu noktada Durkheim’ın 
dayanışmacı yaklaşımı devletin sorunlarına toplum düzeyinde bir çözüm arayan Gö-
kalp için bir çıkış noktası olmuştur. Her iki sosyoloğun kurguladığı toplumsal dünya 
dayanışma üzerine kuruludur31. Aynı şekilde kolektif bilinç (conscience collective), 
Gökalp’in dayanışmacılık çerçevesinde Durkheim’dan etkilendiği başka bir kavram 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Durkheim’ın ifadesiyle kendi başına bir gerçekliği 
bulunan bu bilinç32, tarihin akışı ve toplumların gelişimi üzerinde etkili olmaktadır. 
Gökalp’in yaşadığı dönemde İmparatorluğun bütün zaaflarına karşılık Avrupa’da hala 
gelişmeleri etkileyen önemli bir siyasi güç olması bu gücün kaynaklarının saptanma-
sını zorunlu kılmaktadır. Bu gücün kaynağı, bu dönemde toplumların tarihsel evrimi 
ve gücünü saptama konusunda Avrupa’daki temel yaklaşım olan üretim ilişkileriyle 
açıklanamamaktadır. Türkiye’nin zenginliği ve gücü öncelikle tarihi ve dünya için-
deki yerinin kendisine kazandırdığı imkânların bir ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. 
Karşılaşılan sorunların çözülmesi Türkiye için önemli olan bu zenginliğin kavra-
nabilmesi toplum içinde canlı tutulabilmesidir. Böylece bu kavram Ziya Gökalp’e 
Türkiye’nin sorunlarını açıklamada büyük imkânlar vermektedir33. Bu çerçevede 
Durkheim sosyolojisi Türkiye’nin yaşadığı kimlik, kültür ve varlık kaygısı gibi temel 
sorunlar karşısında sistematik bir düşünce biçimi olarak Gökalp’in ilgisini çekmiş ve 

28 Baykan Sezer, “Ziya Gökalp ve Durkheim”, 60. Ölüm Yıldönümünde Ziya Gökalp, İstanbul: İstanbul 
Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları, 1986, s. 23.

29 E. Attila Aytekin, “Kapitalistleşme ve Merkezileşme Kavşağında”, s. 75.
30 Sezer, “Ziya Gökalp ve Durkheim”, s. 23.
31 Mehmet Karakaş, “Ziya Gökalp’e Yeniden Bakmak”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, S. 11, 

2008, s. 447-449.
32 Emile Durkheim, Toplumsal İşbölümü, İstanbul: Cem Yayınevi, 2006, s. 109-110.
33 Sezer, “Ziya Gökalp ve Durkheim”, s. 24.
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sorunların çözümünde yöntem açısından da Gökalp’e çeşitli kolaylıklar sağlamıştır34. 
Durkheim’ın Fransa’nın toplumsal meseleleri için önerdiği çözüm önerileri ve araç-
larına Gökalp kendine has müdahalelerle yeni bir form kazandırmış ve bu araçları 
kendi toplumunun sorunlarının çözümü için kullanmıştır. Konu bu çerçeve içerisinde 
değerlendirildiğinde Gökalp-Durkheim ilişkisinin aktarmacılıkla açıklanamayacak 
ölçüde kapsamlı olduğu görülebilir. 

Türk sosyoloji literatüründe Gökalp-Durkheim ilişkisi yüzeysel bir biçimde 
aktarmacılık ya da Gökalp’in temel kaygılarıyla bağlantılı bir biçimde daha derinlikli 
analizler çerçevesinde ele alınsa da her iki tutumun sahiplerinin Gökalp düşüncesinde 
Durkheim etkisinin belirleyici olduğu konusunda mutabık olduğunu belirtmeliyiz. 
Ancak Gökalp’in düşünsel kaynakları konusunda Durkheim etkisini tartışmaya açan 
farklı bir yaklaşımın da olduğunu belirtmek gerekiyor. Makalenin bu bölümünde Gö-
kalp sosyolojisinin asıl kaynağının Alman sosyolojisi olduğunu iddia eden yaklaşımlar 
kısaca tanıtılacak ve tartışılacaktır.

Gökalp Düşüncesinde Alman Sosyolojisi Etkisi

Gökalp’in 1924’te ölümünün ardından onun sosyolojisi ve düşünceleri üzerine 
–elbette düşünce dünyasındaki etkisi ve gücüne bağlı olarak– bir külliyatın oluşmaya 
başlaması şaşırtıcı değildir. Makalenin ilk bölümünde de belirtildiği gibi onun düşünsel 
kaynakları söz konusu külliyatın faillerinin ilgilendiği temel konulardan olmuştur. 
Büyük oranda biyografik özellikler taşıyan bu metinlerde Gökalp’in düşünce dünyasını 
etkileyen temel ismin Durkheim olduğu belirtilse de erken dönemden itibaren onun 
sosyolojisinde Alman düşüncesinin de etkili olduğu iddia edilmiştir. Böyle bir iddiayı 
ortaya atan ilk isimlerden olan Şapolyo, Gökalp’in kendisine daima XIX. yüzyılın 
idealist Alman filozoflarından Schelling ve Fichte’yi hatırlattığını ifade etmekte ve 
onun milliyetçilik ve Türkçülük çerçevesindeki faaliyetlerinin ve bu doğrultuda eği-
tim, Darülfünun, propaganda, iktisadi ve siyasi meselelere verdiği önemin Fichte’nin 
Prusya’daki faaliyetlerine oldukça benzediğini belirtmektedir35. Göksel de Gökalp’i 
Fichte’ye benzetenlerle aynı fikirde olduğunu ancak Gökalp’in Türkiye’deki rolünün 
Fichte’nin Almanya’daki rolünden daha önemli olduğunu ifade etmektedir36. Heyd, 
Gökalp’in milliyetçilik üzerine düşünceleri ile Alman romantikleri arasındaki benzer-
liklere dikkat çeken bir başka isimdir. Heyd’e göre Gökalp’in teorilerinden birçoğu 
Fransız sosyolojisi ve felsefesine dayansa da milliyetçiliği daha çok orta Avrupa ve 
Alman tipidir37. Heyd’e göre Gökalp milletin ruhunda gizli kalan şeyleri açığa çıkarmak 

34 Sezer, “Ziya Gökalp ve Durkheim”, s. 23.
35 Şapolyo, Ziya Gökalp, İttihat ve Terakki ve Meşrutiyet, s. 99.
36 Göksel, Ziya Gökalp-Hayatı ve Eserleri, s. 85.
37 Heyd burada Gökalp’in milliyetçiliğinin Alman tipi olduğunu belirtse de Alman düşüncesinin Gö-
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amacıyla eski Türk tarihinde milli harsı aramakta ve Türklerin ahlâki üstünlüklerini 
temellendirmeye çalışmaktadır. Bu çabasıyla Gökalp, Tacitus’un Germenia adlı ese-
rine dayanarak Töton ırkının üstünlüğünü kanıtlamaya çalışan Alman romantiklerine 
benzemektedir. Heyd, Gökalp’in geleneksel Türk üstünlüklerine ilişkin görüşlerinin 
de Herder’in Almancılığa dair görüşleriyle örtüştüğünü belirtmektedir38. 

Gökalp’in düşüncelerini, özellikle de onun milliyetçiliğini, Schelling, Fichte ve 
Herder gibi Alman romantik/idealist düşünürlerle ilişkilendiren bu değerlendirmeler 
kapsamlı bir analizi içermemekle birlikte var olduğu iddia edilen düşünsel bağa dair 
ikna edici bir perspektif de ortaya koyamamaktadır. Bu noktada Gökalp’in milliyet-
çiliğinin ırk üstünlüğünü savunan Alman romantiklerinin bakış açılarından açık bir 
biçimde farklı olduğunu hatırlatmalıyız. Gökalp’in Durkheim’dan aldığı millet kavra-
mını kullanış biçimlerine baktığımızda onun bu kavrama yeni anlamlar yüklediği ve 
kavramı Durkheim’ın toplum kavramını karşılayacak şekilde tanımladığı görülebilir. 
Gökalp kavramın tanımını en açık biçimiyle Türkçülüğün Esasları isimli kitabında 
yapmaktadır. Gökalp’e göre millet ne ırki, ne kavmi, ne siyasi, ne de iradi bir zümre 
değildir. Millet, dil, din, ahlâk ve sanatta ortak olan, yani aynı terbiyeyi almış bireylerden 
oluşan bir zümredir39. Gökalp bu tanımı yaparken özellikle ırk temelli bakış açılarıyla 
arasına net bir çizgi çekmektedir. Küçük Mecmua dergisinde yazdığı “Millet Nedir” 
isimli makalede de benzer bir bakış açısı ortaya koymaktadır. Bu yazıda toplumların 
özellikle benzeşmeler, göçler ve evlilikler yoluyla birbirine karıştığını belirtmekte ve 
bu gibi sebeplerle ne tarih öncesi zamanlarda ne de günümüzde saf ırk arayışlarının 
abesle iştigal olduğunu ifade etmektedir40. Bu çerçevede Gökalp’e göre bir milleti 
oluşturan bireyler birbirlerine ırk gibi maddi bağlarla değil manevi bağlarla bağlıdır. Bu 
manevi bağların birincisi ortak duygulardır ki Gökalp bunların tamamını kolektif vicdan 
kavramıyla somutlaştırır. Bu kolektif vicdanın yarattığı manevi ilişkiyi tanımlarken 
de yine Durkheim’ın terminolojisine sadık kalarak mekanik dayanışma kavramına atıf 
yapar. Bir toplumun bireylerini birbirine bağlayan ikinci manevi bağ ise Gökalp’e göre 
toplumsal işbölümünden doğmaktadır. Bir toplum içerisinde çeşitli meslek dallarında 
uzmanlaşmış bütün bireyler birbirlerine muhtaçtır. Bu şekilde ortaya çıkan manevi bağ 
yoluyla bireyler sadece birbirlerine değil topluma da bağlıdırlar. Gökalp bu ilişkiyi 
yine Durkheim’a referansla organik dayanışma kavramıyla tanımlamaktadır41. Böylece 
Durkheim’ın toplum kavramına yüklediği özellikler, Gökalp sosyolojisinde millet 

kalp’i dolaysız şekilde etkilediğini gösteren kanıtların pek fazla olmadığı şerhini düşmektedir. Heyd, 
Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri, s. 178.

38 Heyd, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri, s. 128-129.
39 Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, haz., Mehmet Kaplan, İstanbul: Kültür Bakanlığı Ziya Gökalp 

Yayınları, 1976, s. 17-18.
40 Ziya Gökalp, “Millet Nedir?”, Makaleler VII (Küçük Mecmua’daki Yazılar), haz., Abdülhalûk Çay, 

Ankara: Kültür Bakalnlığı Yayınları, 1982, s. 226-231. 
41 Ziya Gökalp, “Türk Meşrutiyetinin Tekâmülü”, Makaleler VII, s. 120-123. 
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kavramında karşılığını bulmakta ve toplum ile millet aynı anlama gelmektedir42. Bu 
çerçevede Gökalp’in birçok çalışmasının merkezinde olan Türk kavramının da yine 
etnik bir içeriğe sahip olmadığını söyleyebiliriz. 

Diğer yandan Alman romantizmini yaratan tarihsel koşulların kendine özgülüğü, 
Gökalp’in milliyetçiliği ile Alman romantik düşünürler arasında düşünsel bir bağ kurmayı 
olanaksızlaştıran başka bir noktadır. Bunun için Alman milliyetçiliğinin ve modernite 
karşıtlığının geliştiği temel zemin olarak Alman romantizminin XVIII. yüzyılın orta-
larında ortaya çıkış koşullarına kısaca bakmak yeterli olacaktır. Alman romantizmi asıl 
olarak Aydınlanma düşüncesine yönelik bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Alman romantik 
düşünürler, Aydınlanmacıların insanlığın genel olarak ilerlediği, yeni şeyler keşfettiği, 
boş inançları, zalimliği ve cehaleti ortadan kaldırarak, toplumu daha mutlu, özgür, 
adaletli kılacak yeni bir bilim kurma yolunda mesafe kat ettiğine yönelik düşüncesine 
karşı tepkisel bir tutum geliştirmiştir43. Bu tepki aslında Alman tarihsel gelişimindeki 
bazı kritik noktalarla ilişkilidir. Almanların merkezi bir devletten yoksun oluşu ve Otuz 
Yıl Savaşı’nın insan kaynaklarını ve muhtemel bir kültürel gelişme zeminini yok etmesi 
Alman kültürünü parçalamış ve taşralaştırmıştır. Buna karşılık aynı dönemde Fransa 
güçlü bir merkezi devlete sahiptir. Bununla birlikte Fransa’nın bilim, sanat ve insan ya-
şamının bütün alanlarına o döneme dek görülmemiş bir başarıyla egemen olması, Alman 
ruhunda kalıcı bir keder ve aşağılanmaya sebep olmuştur44. Almanların Aydınlanmaya 
yönelik bu tepkisi, Aydınlanmanın büyük oranda düşman olarak görülen Fransa’yla 
özdeşleşmiş olmasıyla ilişkilidir. Böyle bir iklimde romantikler, Aydınlanmanın insanın 
yaratıcı güçlerini kuruttuğunu düşünmekte ve bu yaratıcı gücün özgürleştirilmesi için 
çabalamaktaydılar. Bu düşüncenin gelişmesinde Herder gibi romantiklerin Alman halk 
kültürü üzerine yaptığı araştırmaların etkili olduğu belirtilir45. Bu çerçevede roman-
tik düşünürlerin genel tutumu ile Gökalp’in milliyetçiliğinin ve eski Türkler üzerine 
yaptığı araştırmaların benzer olduğu gibi bir algı ortaya çıksa da motivasyonlarının 
farklı olduğunun altı çizilmelidir. Gökalp’in mefkûre kavramına yüklediği anlam ve 
bu kavramın onun milliyetçiliği ile olan yakın ilişkisi söz konusu motivasyon farkının 
somutlaştığı temel nokta olarak saptanabilir. Gökalp ilk olarak 1910 yılında yazdığı 
“Yeni Hayat ve Yeni Kıymetler” başlıklı makalede mefkûre kavramının tanımını İkinci 
Meşrutiyet’le bağlantılar kurarak yapmıştır46. Kavramı sosyoloji bilimine dayanarak 
tanımlama çabasında olan Gökalp’e göre mefkûre öncelikle bir gerçeklik olmakla bir-

42 Mehmet Karakaş, “Ziya Gökalp’e Yeniden Bakmak: Literatür ve Yeniden Değerlendirme, Türkiye 
Araştırmaları Literatür Dergisi, S.11, 2008, s. 460.

43 Isaiah Berlin, Romantikliğin Kökleri, haz., Henry Hardy, Çev., Mete Tunçay, İstanbul: Yapı Kredi 
Yayınları, 2010, s. 49. 

44 Berlin, Romantikliğin Kökleri, s. 55.
45 Necmettin Doğan, Alman Sosyoloji Geleneği, İstanbul: Kitabevi, 2012, s. 34-35.
46 Ziya Gökalp, “Yeni Hayat ve Yeni Kıymetler”, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, haz., Osman 

Karatay, Ankara: Akçağ Yayınları, 2013, s. 111-117. 
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likte47 gelecekte ulaşacağımız bir amaç ya da hedef değildir. Mefkûre toplumsal kriz 
zamanlarında yaşanabilen bir hayat tarzıdır. Sıradan zamanlarda insanların bireysel bir 
yaşam sürmeleri sebebiyle toplumsal yaşamın bir tür uyku halinde olduğunu belirten 
Gökalp, ulusun hayatının tehlike altında olduğu dönemlerde toplumun kendisini kur-
tarmak amacıyla bu derin uykudan uyandığını ve bireylerin ruhunda ortak bir heyecan 
ve ihtirasın hüküm sürdüğünü söyler. Gökalp insanların böylesi galeyanlı anlarda 
yaşadığı bu tatlı saadet hayatına mefkûre adını verir48. Başka bir ifadeyle mefkûre kriz 
zamanlarında toplumun kendi varlığını idrak etmesi, kendisini kendi bilinci temelinde 
kavraması olarak tanımlanabilir49. Gökalp’e göre bu kavrayışı mümkün kılacak yegâne 
unsur ise dil ortaklığına dayanması sebebiyle milliyettir50. Böylece milliyet düşünce-
sinin kollektifleşmesinin ifadesi olarak Gökalp sosyolojisindeki en yüce mefkûrenin 
milliyetçilik olduğu söylenebilir. Kavramın içeriğine yönelik düşüncelerini geliştirdiği 
başka makaleler de51 yazan Gökalp’in düşünce sistematiğinde milliyetçilik ve mefkûre 
arasında organik bir bağ vardır. Mefkûre, Gökalp’in analitik düşünce sisteminin zemini 
olarak değerlendirilirse, milliyetçilik bu zemin üzerinde yükselen en önemli ideal olarak 
tanımlanabilir. Milliyetçiliğin Gökalp sosyolojisindeki en önemli ideal olması toplumsal 
kriz dönemlerinde toplumsal birlik ve dayanışmanın kültürel harcı olması sebebiyledir. 
Böylece Gökalp düşüncesinde milliyetçilik somut bir toplumsal temele oturtulmakla 
kalmamış, aynı zamanda dayanışmayı mümkün kılacak ön koşul olarak Gökalp’in 
toplum modelinin en güçlü payandası olarak onun düşünce sistematiğini belirlemiştir. 
Sonuç olarak Alman romantizmi daha önce de belirtildiği üzere Fransız Aydınlanmasına 
yönelik bir tepki iken52, Gökalp’in kültür temelli milliyetçiliği son tahlilde Durkheim’cı 
anlamda toplumsal birlik ve dayanışmayı mümkün kılacak temel unsur olarak karşımıza 
çıkar53. Dolayısıyla eski kültür araştırmaları54 konusunda çabalarının benzer olduğu 

47 Ziya Gökalp, “Mefkûre ve Şe’niyet?”, Makaleler VII, s. 48-52.
48 Ziya Gökalp, “Mefkûre”, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, haz., Yalçın Toker, İstanbul: Toker 

Yayınları, 1992, s. 51-56; Ziya Gökalp, “Mefkûre Nedir?”, Makaleler VII, s. 41-47. 
49 Gökalp’in kavramı geliştirirken Durkheim’ın toplumu kavrayışıyla paralel bir tutum sergilediği açıkça 

görülebilir. Gökalp, tıpkı Durkheim gibi toplumun bireylerin toplamından fazlasını ifade ettiğini be-
lirtmekte ve ancak toplumsal kriz zamanlarında bireylerin toplumun görünmeyen varlığını sezdiğini 
ifade etmektedir. Bkz., Ziya Gökalp, “Mefkure Nedir?”, Makaleler VII, s. 46.

50 Ziya Gökalp, “Milliyet Mefkûresi”, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, haz., Yalçın Toker, İs-
tanbul: Toker Yayınları, 1992, s. 70-71.

51 Ziya Gökalp, “Manevi Hayat ve Deruni Hayat”, Makaleler VII, s. 53-58; “Mefkûrenin Nev’ileri ve 
Derecatı”, Makaleler VII, s. 59-61; “Mefkûrenin Harikaları”, Makaleler VII, s. 62-66; “Tekamül Mef-
kûresi”, Makaleler VII, s. 78-80.

52 Besim Dellaloğlu, Romantik Muamma, İstanbul: Bağlam Yayınları, 2002, s. 31-32.
53 Tam da bu noktada Durkheim için işbölümünün bir toplumsal parçalanma faktörü olmaktan çok uzak 

olduğunun ve esasında yeni bir dayanışma türüne (organik dayanışmaya) hayat verdiğinin anlaşılması 
çok önemlidir. 

54 Gökalp’in eski Türk kültürü üzerine yaptığı araştırmalar –masallar, efsaneler, bilmeceler, menkıbeler 
vs.– tarih ile sosyolojinin ilişkisini ortaya koymanın yanında pedagojik bir amaç da gütmektedir. Gö-
kalp bu çalışmaların özelde yeni nesillere genelde ise topluma mefkûreyi gösterme potansiyeline sahip 



272 Rıdvan Turhan

gibi bir algının varlığından söz edilebilse de Alman romantik düşünürlerle Gökalp’in 
epistemolojilerinin farklı olduğunu söyleyebiliriz. 

Gökalp’in fikirlerini Alman düşüncesiyle, daha özelde de Alman sosyolojisiyle 
ilişki kurarak açıklamaya çalışan görece daha kapsamlı bir çerçeve ise ilk olarak Uriel 
Heyd’in 1950 yılında İngiltere’de yayınlanan Foundations of Turkish Nationalism 
başlıklı doktora tezinde ortaya koyulmuştur55. Gökalp’in sosyolojisinin merkezinde 
olan kültür ve medeniyet teorisine dikkat çeken Heyd, Gökalp’in bu teoriyi dolaylı 
olarak56 Alman sosyolojisinden ve muhtemelen de Ferdinand Tönnies’in 1887’de 
yayınlanan Gemeinschaft und Gesellschaft adlı eserinden aldığını belirtmektedir57. 
Tönnies’e göre kültür, üyelerinin doğal iradesine dayanan ve onların duygusal karak-
teristiklerini yansıtan topluluk (Gemeinschaft) ya da organik toplumun simgesidir. 
Buna karşılık zekânın bir ürünü olan ve ona bağlı kalan özgür veya toptan irade, yapay 
toplumu (Gesellschaft) ve onun simgesi olan medeniyeti oluşturur. Böylece Heyd’e 
göre Tönnies, Gemeinschaft’ın organik olarak halktan geliştiğini, ortak duygular, 
inançlar ve geleneklerle, üyeleri arasındaki kardeşlik ve uyum duygusuna dayandığı-
nı belirterek kültür ve medeniyet arasında yaptığı ayrım ve bu kavramlara yüklediği 
anlam sebebiyle Gökalp’le benzeşmektedir58. Ancak Heyd’in bu yorumu sadece her 
iki ismin kullandığı kavramlar ve bu kavramlara yüklediği anlamlardaki örtüşmeleri 
düşünce düzeyindeki genel bir etki temelinde ele alması sebebiyle sorunludur59. Da-
hası Heyd, Gökalp üzerinde var olduğunu iddia ettiği Tönnies etkisinin esas olarak 
Durkheim üzerinden takip edilebileceğini, ancak Durkheim’ın Tönnies’le uyuştuğu 
noktalar olduğu kadar onun düşünce sistematiğine yönelik oldukça net itirazları oldu-
ğunu da görmezden gelmektedir60. Oysa bu itirazlar Gökalp’in düşünsel kaynaklarını 

olduğunu söylemektedir. Başka bir ifadeyle en yüce mefkûre olan milliyetçiliğin toplumsallaşması eski 
Türk kültürü araştırmaları ile gerçekleşecektir. Bkz., Ziya Gökalp, “Tarih İlim mi, Yoksa Sanat mı?”, 
Makaleler VII, haz., Abdülhalûk Çay, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1982, s. 195-196; “Tarihte 
Usül”, Makaleler VII, s. 197-199; “Tarih Usulünde Şahitler”, Makaleler VII, s. 200-202; “Tarih Usulün-
de An’aneler”, Makaleler VII, s. 203-206; “Tarih Usulünde Abideler”, Makaleler VII, s. 207-208. 

55 Bu çalışmanın ilk Türkçe çevirisi 1979 yılında Kültür Bakanlığı Yayınları tarafından Türk Ulusçulu-
ğunun Temelleri başlığıyla yayınlanmıştır. 

56 Heyd, Gökalp’in çalışmalarında gönderme yaptığı sosyologlar arasında Tönnies’in adının geçmeme-
sine rağmen, Gökalp’in çalışmalarını incelediği Fransız sosyologların Tönnies’in çalışmalarından et-
kilendiğini ifade etmektedir. Bkz., Heyd, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri, s. 79.

57 Benzer bir değerlendirme için bkz., Suavi Aydın, “Türk Düşüncesinde Alman Etkisi”, Modern Türki-
ye’de Siyasi Düşünce-Dönemler ve Zihniyetler, İstanbul: İletişim Yayınları, s. 947-970.

58 Heyd, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri, s. 79-80.
59 Batılı ekol ya da düşünürlerin ülkemizdeki etkisi üzerine düşünce üretilirken her ekol ya da düşünce 

sisteminin ortaya çıktığı ülkenin toplumsal koşullarının bir ürünü olduğunu unutmamak gerekiyor. 
Konu sadece etki, ilham ya da benzerlik temelinde ele alındığında düşünürlerimizin Batılı yazarlarla 
hangi sebeplerle ilişki kurduğunu kavramak pek mümkün görünmüyor.

60 Durkheim-Tönnies ilişkisini tartışmaya açan başka bir isim de Orhan Türkdoğan’dır. Türkdoğan, her 
iki ismin toplumları ikili karşıtlıklar temelinde ele aldığını ancak Durkheim’ın Tönnies’ten çok 1885-
1886 yılları arasında sosyoloji ve eğitim alanında çalışmalar yaparken Spencer, Schaffle ve Espi-
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tespit edebilmek açısından kritik önemdedir. Durkheim ve Tönnies’in benzeştiği ve 
ayrıştığı noktalara kısaca değinirsek; ilk olarak her iki düşünürün de toplum tiplerini 
sahip oldukları bütünleşme şekillerinin zıtlığından hareketle ikiye ayırma noktasında 
hemfikir oldukları görülebilir. Durkheim, birbirine zıt iki kavram olan Gemeinschaft 
ve Gesellschaft’ı benimsemekle birlikte61 Tönnies’in demografik evrim sonucunda bir 
toplum tipinden diğerine geçiş hakkındaki önermesine de itiraz etmemektedir. Ancak 
Durkheim, Tönnies’in Gesellscahft hakkındaki yorumunu net bir biçimde reddetmek-
tedir. Tönnies’e göre modern hayatın nitelikleri, büyük insan kalabalıklarını tamamen 
mekanik ve tam anlamıyla bütünleşmemiş bütünlere dönüştürür62. Başka bir ifadeyle 
Tönnies cemaatleri canlıya, cemiyetleri de makineye benzetmektedir. Böylece açık bir 
karamsarlığı da içeren Tönnies’in düşüncesine göre Gemeinschaft’tan Gesellschaft’a 
geçiş bir ilerleme olarak değerlendirilmez. 

Oysa Durkheim tam tersine, modern kentsel alana baktığında eskinin topluluk 
kavramı ile benzer nitelik taşıyan organik bir bütünün izlerini görür. Burada ortak ya-
şam, Gemeinschaft’ta baskın gelen şeklinden çok farklıdır; öte yandan o tanıma göre 
daha az aktif değildir ve onun gibi örgütlenmiş bütünleşme şekillerine dayanmaktadır63. 
Bu açıdan bakıldığında Tönnies’in sınıflandırması Durkheim’ın toplumsal dikotomi-
sinin zıddıdır. Çünkü Tönnies’in organik toplum dediğine Durkheim mekanik toplum 
demektedir64. Oysa tıpkı Durkheim gibi Gökalp de toplumların evriminin, unilinear 
bir biçimde mekanik dayanışmadan organik dayanışmaya doğru gerçekleştiğini ifade 
etmektedir. Her iki düşünürün mekanik ve organik dayanışma kavramlarına yükledikleri 
anlamların aynı olduğu görülebilir. Toplumların evrimi konusunda Gökalp’in Durk-
heim’dan farklılaştığı kimi noktalar olsa da teorilerinin ana hatlarıyla aynı olduğunu 
söyleyebilmek mümkündür. İslam Mecmuası’nda yayınlanan “İçtimai Neviler” başlıklı 
makalesinde Gökalp’in Durkheim’ı hatırlatan toplumsal evrim teorisinin ana hatları 
görülebilir65. Bu yazıda Gökalp toplumları ilkel ve millet olmak üzere ikiye ayırır 

nas’ın evrimci düşünce tarzlarının etkisi altında kaldığını belirtmektedir. Bu çerçevede Türkdoğan’a 
göre Heyd’in ileri sürdüğü gibi Gökalp’in Tönnies’ten etkilendiğini kabul etmek son derece güçtür. 
Orhan Türkdoğan, Ziya Gökalp Sosyolojisinde Bazı Temel Kavramların Değerlendirilmesi, Atatürk 
Üniversitesi Yayınları, Ankara: Baylan Matbaası, 1973, s. 15. Başka bir çalışmasında Türkdoğan yine 
Gökalp’in dikotomi tarzının Tönnies’i hatırlattığını belirtmekle birlikte, Gökalp’teki kültür medeniyet 
ayrımının 1914-1918 arasında Darülfünuna gelen birkaç Alman ekonomistin etkisi altında gelişmiş 
olabileceğini ifade etmektedir. Ardından Gökalp’i dönemin çapraz ve değişik yönlü ortamı içerisinde 
belirli bir görüşün izleyicisi olarak düşünmenin zor olduğu şerhini düşmektedir. Bkz., Orhan Türk-
doğan, Ziya Gökalp Sosyolojisinin Temel İlkeleri, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Vakfı Yayınları, 1998, s. 20-27. 

61 Bu tür ikili ayrımlar ilk bakışta mekanik dayanışma-organik dayanışma karşıtlığına oldukça yakın 
görünmektedir. Kaldı ki sosyolojiye giriş niteliğindeki çok sayıda kitapta da bu kavramlara aynı ev-
rimsel şemanın farklı değişkenleri olarak değinildiği görülebilir.

62 Coenen-Huther, Durkheim’ı Anlamak, s. 55.
63 Coenen-Huther, Durkheim’ı Anlamak, s. 55.
64 Türkdoğan, Ziya Gökalp Sosyolojisinde Bazı Temel Kavramların Değerlendirilmesi, s. 15. 
65 Karşılaştırınız. Emile Durkheim, Toplumsal İşbölümü, s. 99-141 ve 143-165.



274 Rıdvan Turhan

ve Türk toplumunun bu gelişim şemasındaki yerini tayin etmeye çalışır. Gökalp’in 
tasnifinde Türkler, şehirlerde toplumsal işbölümünün sonucu olarak esnaf birliklerinin 
ortaya çıktığı, bireysel mülkiyet ve özgürlüğün köylere yayıldığı şehir esasına dayalı 
bir toplum (Camiavi cemiyet) olarak tanımlanmaktadır. Türkler bu gelişim çizgisinin 
sonunda giderek milli bir özellik kazanacak ve Gökalp’in medeniyetin en yüksek şekli 
olarak tanımladığı korporatif bir millete dönüşecektir66.

Böylece Gökalp’in Tönnies’ten etkilendiğine yönelik yorumları değerlendirirken 
öncelikle Durkheim’ın Tönnies’le olan tartışması ve aralarındaki düşünsel farklılıkları 
dikkate almak gerektiğini belirtmeliyiz. Aksi bir tutum Gökalp’in –elbette Tönnies’in 
de– düşüncelerinin oluştuğu tarihsel ve sosyolojik bağlamı gözden kaçırma gibi önemli 
bir riski içinde barındırır. Çünkü Gökalp ve Tönnies’in kendi kuramlarını oluştururken 
kurguladıkları ikili karşıtlıkların hem epistemolojik zemini hem de saikleri farklıdır. 
Tönnies’in Gemeinschaft-Gesellschaft ayrımını yaparken temel amacı dönemin birçok 
Alman düşünürü gibi modern toplumun geleneksel toplumdan hangi açılardan farklı 
olduğunu tespit etmektir. Tönnies, tıpkı çağdaşları gibi Avrupa’daki baş döndürücü 
toplumsal, kültürel ve ekonomik dönüşümü anlama çabasındadır67. Ona göre kapitalistik 
toplumun gücünü artırmasıyla birlikte Gemeinschaft benzeri toplumsal örgütlenmeler 
dönüşecek ve Gesellschaft bilinci gitgide büyüyen bir insan kitlesinin bilinci haline 
gelecektir68. Dahası Tönnies, kuramının merkezinde olan ikili karşıtlığı modernite-
nin sebep olduğu değişimi anlamak ve açıklamak için kullanırken, Gökalp kültür 
ve uygarlık kavramlarını XIX. yüzyılda yeni bir kimlik ve siyaset arayışı içerisinde 
olan Osmanlı’nın muasırlaşma çabalarıyla ilişkili olarak kullanır. Türkiye’nin dünya 
üzerinde yeri ve kimliğinin yeniden tanımlanmasının bir gereği olarak muasırlaşmayı 
sosyoloji çerçevesi içerisinde savunmuş ve iddialarını kültür ve uygarlık kuramı ara-
cılığıyla dile getirmiştir69. Gökalp’e göre kültür ve uygarlık ayrı alanlardır. Uygarlık 
uluslararası niteliği sebebiyle kültür alanına zarar vermeden değiştirilebilir özellikler 
göstermektedir.70 Bu çerçevede kendi kimliğimizden vazgeçmeden Doğu uygarlık ala-
nından Batı uygarlık alanına kolayca geçilebilecek ve Batı yanlısı bir siyasi pozisyon 

66 Ziya Gökalp, “İçtimai Neviler”, Makaleler VIII, haz., Ferit Ragıp Tuncor, Ankara: Kültür Bakanlığı 
Yayınları, 1981, s. 36-42. “Bir Kavmin Tedkikinde Takib Olunacak Usul” başlıklı makalede de Gö-
kalp toplumsal evrim konusunu Durkheim sosyolojisinin yöntem ve kavramlarıyla ele almaktadır. 
Söz konusu makalenin sonunda Gökalp’in “bu makalede usule ait kaideler Durkheim’dan mülhem-
dir” dipnotunu düştüğünü hatırlatalım. Ziya Gökalp, “Bir Kavmin Tedkikinde Takib Olunacak Usul”, 
Makaleler III (Milli Tetebbular Mecmuası’ndaki Makaleler), haz. M. Orhan Durusoy, Ankara: Kültür 
Bakanlığı Yayınları, 1977, s. 3-16. 

67 Doğan, Alman Sosyoloji Geleneği, s. 168.
68 Ferdinand Tönnies, “Gemeinschaft ve Gesellschaft”, Şehir ve Cemiyet-Weber, Tönnies, Simmel, haz., 

Ahmet Aydoğan, İstanbul: İz Yayıncılık, 2000, s. 216-217.
69 Baykan Sezer, “Ziya Gökalp Üzerine İki Değerlendirme”, İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yükseko-

kulu Yıllığı I, İstanbul, 1988, s. 226-232.
70 Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, haz., Mehmet Kaplan, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1976, s. 

25-41. 
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belirlemenin önünde de bir engel kalmayacaktır. Böylece Gökalp, Tönnies’ten farklı 
olarak kültür ve uygarlık kavramlarını Batı yanlısı bir siyaseti savunurken karşılaşılan 
sorunları açıklamak ve çözmek için kullanmıştır71. 

Gökalp ve Tönnies arasındaki bütün bu farklılıklara ek olarak Gökalp’in kültür ve 
medeniyet karşıtlığını oluştururken çok daha kapsamlı bir perspektif ortaya koyduğunu 
da belirtmemiz gerekiyor. Gökalp öncelikle bu karşıtlığı somut toplum modellerine 
(liberal toplum modeline karşı solidarist toplum modeli) dayandırmaktadır. Bu konu-
daki düşünceleri oldukça net olan Gökalp, solidarizmi (kültürün dayanışmacılığını) 
liberalizme (uygarlığın bireyciliğine) tercih etmektedir. Dolayısıyla, aslında Heyd’in 
de kabul ettiği gibi72, Gökalp’in kültür ve medeniyet arasında yaptığı ayrım Tönnies’in 
topluluk ve toplum arasında yaptığı ayrımdan çok daha geniş kapsamlıdır; iki alternatif 
analitik model ve normatif toplum felsefesi olarak liberalizmle solidarizmin karşı karşıya 
konuluşudur73. Bu çerçevede Gökalp’in kullandığı bazı kavramlar ve bu kavramların 
içini dolduruş biçimi, ya da Alman sosyolojisinden tevarüs ettiği öne sürülen kültür ve 
uygarlık karşıtlığı gibi benzerlikleri açık bir etkinin kanıtı olarak değerlendirebilmek 
pek mümkün görünmemektedir. Elbette Batı’daki farklı düşünce geleneklerinin bir-
birlerinden etkilendiği ve Gökalp’in de doğrudan ya da dolaylı olarak farklı düşünce 
geleneklerinin etkisinde kaldığı iddia edilebilir. Ancak farklı toplumların düşünce 
geleneklerindeki kimi benzerlikleri ele alırken, bu toplumların farklı tarihsel serüven-
leri ve bu farklılık temelinde ortaya çıkan farklı toplumsal sorunları olduğu gerçeğini 
unutmamak gerekiyor. Bu çerçevede Gökalp sosyolojisi üzerinde doğrudan ve açık bir 
Alman sosyolojisi etkisinden söz edebilmenin çok mümkün olmadığını söyleyebiliriz.

Sonuç Yerine

Türkiye’de sosyoloji kuruluşundan itibaren Türk düşüncesinin izlenebileceği en 
temel alan olma özelliği taşır. Bu iddianın geçerliliği sadece kurucu sosyolog Ziya 
Gökalp’in kişisel serüveni üzerinden bile kolaylıkla kanıtlanabilir. Ziya Gökalp, belirli 
bir süre ülke siyasetini yöneten İttihat ve Terakki’nin ideoloğu konumunda olmuş ve 
sosyoloji biliminden özel bir siyasi programı gerçekleştirebilmek için yararlanmıştır. 
Elbette sosyolojik düşünceleri ülke siyasetinden ve dönemin temel sorunlarından 
bağımsız olarak değerlendirilemez. Bu çerçevede Gökalp’in düşüncelerinin özellikle 
İkinci Meşrutiyet döneminden Türkiye’de tek parti döneminin sona erdiği 1940’ların 
ikinci yarısına kadar sadece siyaset değil devlet, toplum ve ekonominin yeniden ya-
pılandırılmasında temel belirleyici olduğu genel kabul gören bir iddiadır. Gökalp’in 

71 Sezer, “Ziya Gökalp Üzerine İki Değerlendirme”, s. 231.
72 Heyd, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri, s. 75-80
73 Taha Parla, Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye’de Korporatizm, s. 66-67.
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böylesine belirleyici oluşu onun düşünsel kaynaklarının sağlıklı bir biçimde tespit 
edilmesini ayrıca önemli kılmaktadır. Onun düşünsel kaynakları konusunda iki farklı 
yaklaşım olduğu yukarıda belirtilmişti. Birinci yaklaşıma göre Gökalp’i etkileyen en 
önemli isim Durkheim’dır. Ancak Türk sosyolojisi literatürünün belirli bir döneminde 
Gökalp üzerindeki Fransız sosyolojisi ve Durkheim etkisi çoğunlukla bir aktarmacılık 
çerçevesinde ele alınmıştır. Bu yüzden konu daha kapsamlı bir açıklamayı gerektir-
mektedir. Fransız ve Türk toplumunun yaşadığı benzer sorunlar Gökalp’i, Durkheim 
sosyolojisinin temel kavramlarını kendi düşünsel çerçevesini oluşturmak için kullan-
maya yöneltmiş, başta birey, toplum, ulus, ortak bilinç, toplumsal evrim ve din gibi 
temel konularda Durkheim sosyolojisi onun düşüncelerini sistematikleştirirken yarar-
landığı asıl araç olmuştur. Özellikle son kitabı olan Türk Medeniyeti Tarihi’nin, belki 
de Gökalp-Durkheim ilişkisinin en somut biçimiyle gözlemlenebileceği bir çalışma 
olması sebebiyle, altı çizilmelidir.

Gökalp’in Alman sosyolojisinden esinlendiğini iddia eden ikinci yaklaşıma göre 
ise Gökalp’in milliyetçiliği büyük oranda Alman romantizminin form verdiği Alman 
milliyetçiliğinden beslenmektedir. Gökalp’in millet, kültür ve halk kavramları üzerin-
den kurguladığı Türk milliyetçiliğinin aslında Fichte gibi Alman romantiklerinin bakış 
açısıyla örtüştüğünü iddia eden bu perspektif, Gökalp’in özellikle millet kavramını 
Durkheim’ın toplum kavramıyla aynı anlamda kullanışını dikkate almamakta, dahası 
ırk üstünlüğü vurgusu yapan Alman milliyetçiliği ile Gökalp’in dayanışmayı esas alan 
kültür temelli milliyetçiliğini eşitlemektedir. Oysa Gökalp için millet toplumdan daha 
fazla bir şey değildir. Bu yüzden bireye akıl yoluyla değil de duygu yoluyla hâkim 
olan irrasyonel Alman milliyetçiliğinin izlerini Gökalp’te aramak yersizdir. Diğer 
yandan Gökalp’in kültür kavramını kullanışı da Alman romantik düşünürlerin kültürü 
abartılı bir biçimde yüceltmelerinden farklıdır. İlk bakışta kültür kavramını kullanış 
biçiminin Alman milliyetçiliği ile ilişkili olduğu düşünülebilirse de, Gökalp’in birçok 
çalışmasında bireysel ve toplumsal akla yaptığı vurgu dikkate alındığında böyle bir 
ilişki ya da esinlenmenin olmadığı söylenebilir. 

Gökalp’le Alman sosyolojisi ilişkisinin kurulduğu başka bir nokta onun kültür-
medeniyet dikotomisinin Tönnies’in kurguladığı ikili toplum tipiyle örtüşmesidir. 
Ancak her iki düşünürün kurguladığı ikili karşıtlıkların farklı tarihsel bağlamlara 
sahip olduğunu unutmamak gerekir. Gökalp kültür-medeniyet ayrımını Batılılaşma 
siyasetinin karşılaştığı sorunları çözebilmek amacıyla kullanırken, Tönnies geleneksel 
toplum-modern toplum ayrımı üzerinden Alman toplumundaki değişimi ve dönüşümü 
kavrama çabasındadır. Diğer yandan Gökalp ve Tönnies arasında teorik çerçeve ve 
kullanılan kavramlar açısından benzerlikler olduğu bir gerçekse de bu benzerlik asıl 
olarak Durkheim üzerindeki Tönnies etkisi sebebiyledir. Bu noktada Durkheim’ın 
Tönnies’le girdiği tartışma sonucunda kendi özgün teorik çerçevesini oluşturması ve 
ortak bilince yaptığı vurgunun Gökalp için de belirleyici olduğunu belirtmek gerekiyor. 

Bitirirken Gökalp sosyolojisinin düşünsel kaynaklarını saptayabilmenin birkaç 
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ön koşulu olduğunu belirtmeliyiz. Birinci önkoşul Gökalp’in düşüncelerinin bütünsel 
olarak değerlendirilmesi olarak saptanabilir. Elbette bu, onun geride bıraktığı çalışmalar 
üzerinden yapılabilir. Ancak ölümünün üzerinden yaklaşık bir asır geçmiş olmasına 
rağmen Gökalp’in geride bıraktığı külliyatın eksiksiz bir biçimde basılmadığını ha-
tırlatalım. Başka bir önkoşul ise Gökalp’i ele alırken onun ölçülü bir bütünsellik içe-
risinde kurguladığı teorik çerçeveyi parçalara ayırmamak, seçilen kimi kavram ya da 
ifadelerin söz konusu bütünselliğin bir parçası olduğunu unutmamak olabilir. Ancak bu 
koşulda yapılan değerlendirmeler sayesinde Gökalp’in daha iyi anlaşılması mümkün 
olabilir. Gökalp’in başta kimlik meselesi olmak üzere toplumumuzun sorunları olarak 
tespit ettiği meseleleri bugün hala çözemediğimiz düşünülürse, onun düşüncelerinin 
bütünsel olarak kavranmasının ne denli önemli olduğu anlaşılabilir. Böylece hem ku-
rucu sosyoloğumuzun düşünce geleneğimiz içerisinde hak ettiği yeri alması mümkün 
olabilecek hem de onun toplumsal sorunlarımızla ilgili çözüm önerileri daha sağlıklı 
bir biçimde değerlendirilebilecektir. 
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SİRÂCEDDİN EL-URMEVÎ’NİN RİSÂLE Fİ’L-FARK BEYNE MEV-
ZÛ‘AYİ’L-İLMİ’L-İLÂHÎ VE’L-KELÂM ADLI ESERİ: 

ELEŞTİREL METİN VE ÇEVİRİ

Tuna Tunagöz*

SİRĀJ AL-DĪN AL-URMAWĪ’S WORK ENTİTLED
RİSĀLA FĪ L-FARQ BAYNA MAWḌŪ‘AY AL-‘İLM AL-İLĀHĪ WA L-KALĀM: 

CRİTİCAL EDİTİON AND TURKİSH TRANSLATİON

ÖZ
Bu makalede, Sirâceddin el-Urmevî’nin (ö. 682/1283) metafizik ile kelamın ko-
nuları arasındaki farkı açıklamak üzere kaleme aldığı Risâle fi’l-fark beyne mev-
zû‘ayi’l-ilmi’l-ilâhî ve’l-kelâm (Metafizik ile Kelamın Konuları Arasındaki Far-
ka Dair Risale) adlı eser tahkik ve tercüme edildi. Makalede, öncelikle risalenin 
içeriğine dair açıklamalar yapıldı. Urmevî’nin metinde, metafiziğin konusunu 
var olması bakımından varolan (el-mevcûd bi-mâ hüve mevcûd); en önemli araş-
tırmasını Tanrı’nın varlığı; kelamın konusunu ise Allah’ın zatı olarak belirlediği 
tespit edildi. Bunun ardından, risalenin muhtemel yazım dönemine işaret edildi 
ve mevcut nüshaları tanıtıldı. Tahkik ve çeviri yöntemine dair açıklama yapıl-
dıktan sonra, risale Türkiye ve İran kütüphanelerindeki elyazmaları üzerinden 
tahkik edildi ve Türkçeye çevrildi.
Anahtar Kelimeler: Sirâceddin el-Urmevî, İlk Felsefe, Metafizik, Kelam.

ABSTRACT
In this article I critically edit and translate into Turkish Sirāj al-Dīn al-Urmawī’s 
work entitled Risāla fī l-farq bayna mawḍū‘ay al-‘ilm al-ilāhī wa l-kalām (Trea-
tise on the Difference between Subjects of Metaphysics and al-Kalām) which 
aims to explain the difference between subjects of the first philosophy and Is-
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lamic theology. I primarily explain about content of the treatise in the article. I 
determine that al-Urmawī results that the subject of first philosophy is the ex-
istent qua existent (al-mawjūd bi-mā huwa mawjūd), its major problem is the 
existence of God, and the subject of al-Kalām is the essence of God. After that, 
I point to the probable writing period of treatise and introduce its available cop-
ies. I explain about methods of edition and translation. Finally, I edit the treatise 
through copies which in Turkey and Iran libraries and translate it into Turkish.
Keywords: Sirāj al-Dīn al-Urmawī, First Philosophy, Metaphysics, Islamic 
Theology.

...

Giriş

İslam kültür ve medeniyeti açısından 7/13. yüzyıl, mantık, kelam, felsefe ve tasav-
vufun yakın etkileşim içerisinde olduğu, her biri kendi sahasında çok değerli âlim ve 
düşünürlerin yetiştiği ve büyük metafizik geleneklerin inşa edildiği bir zaman dilimine 
tekabül eder. Fahreddin er-Râzî (ö. 606/1210), Muhyiddin İbnü’l-Arabî (ö. 638/1240), 
Kemâleddin b. Yûnus (ö. 639/1242), Esîrüddin el-Ebherî (ö. ykl. 663/1265), Sadreddin 
el-Konevî (ö. 673/1274), Ali b. Ömer el-Kâtibî (ö. 675/1277), Kutbüddin eş-Şîrâzî 
(ö. 710/1311) gibi önemli isimler, aralarında esaslı düşünsel farklılıklar olabilse de, 
İslam coğrafyasındaki nazarî faaliyeti devam ettirmiş ve sonraki dönemlere damgasını 
vuracak eserler kaleme almıştır.1

Bu dönemde yaşayan ve İslam düşünce geleneğinin sonraki dönemlerine etki 
eden düşünürlerden birisi de, Sirâceddin el-Urmevî (ö. 682/1283) olmuştur. Urmevî, 
ilmî faaliyetlerinin önemli bir kısmını, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Malatya 
ve Konya’da sürdürmüş ve başkadılık (Kâdılkudât) görevini sürdürürken 682/1283 
yılında Konya’da vefat etmiştir. Düşünürün fıkıh, mantık, kelam ve felsefe sahalarında 
yazılmış on altı eseri tespit edilmiştir.2 Bu makalede de, Fahreddin er-Râzî sonrası 

1 Bu dönemi ve temel özelliklerini anlatan önemli bir çalışma için bkz. Ömer Türker, “İslam Düşünce-
sinin Gaye Nedeni Olarak 13. Yüzyıl ve Sonrası”, Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu 
Bildirileri, ed. M. Demirkol - M. Enes Kala (Ankara: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi Yayınları, 2014), s. 63-71.

2 Fıkıh: (1) et-Tahrir ve’t-takrîr fî şerhi’l-Vecîz; (2) en-Nüket fi’l-mesâili’l-hilâfiyye fi’l-fıkh; (3) Risâle fî 
emsileti’t-taarruz fî usûli’l-fıkh; (4) Es’iletü’l-Kâdî Sirâciddîn; (5) et-Tahsîl mine’l-Mahsûl fî usûli’l-fıkh; 
Mantık: (6) Şerhu’l-Mûcez fi’l-mantık; (7) er-Resâil fî ilmi’l-cedel; (8) el-Menâhic fi’l-mantık; (9) el-Me-
bâhic fî şerhi’l-Menâhic; Kelam: (10) Lübâbü’l-Erba‘în; (11) Gâyâtü’l-âyât; Felsefe: (12) Metâli‘u’l-
envâr; (13) Şerhu’l-İşârât ve’t-tenbîhât; (14) Letâifü’l-hikme; (15) Beyânü’l-hakk ve lisânü’s-sıdk; (16) 
Risâle fi’l-fark beyne mevzû‘ayi’l-ilmi’l-ilâhî ve’l-kelâm. Eserlere dair bilgi için bkz. Hasan Akkanat, Kadı 
Sıraceddin el-Ürmevî ve Metâliu’l-Envâr (Tahkik, Çeviri, İnceleme), Yayımlanmamış Doktora Tezi, An-
kara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, c. 3, s. 18-22; Mustafa Çağrıcı, “Sirâceddin el-Urmevî”, 
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2009), c. 37, s. 263.
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geleneğin önemli simalarından Urmevî’nin metafizik ile kelamın konuları arasındaki 
farklılığı konu edinen Risâle fi’l-fark beyne mevzû‘ayi’l-ilmi’l-ilâhî ve’l-kelâm isimli 
eseri tahkik ve tercüme edilecektir.3 Makaleye, risale ve yazmaları hakkında bilgilerle 
başlanacak, sonra tahkik ve çeviriye yer verilecektir.

I. Risale Hakkında

Risâle fi’l-fark beyne mevzû‘ayi’l-ilmi’l-ilâhî ve’l-kelâm, Urmevî’nin eserleri 
hakkında bilgi veren klasik tabakât kaynakları olan Miftâhu’s-saâde, eş-Şekâiku’n-
Nu‘mâniyye ve Keşfü’z-zunûn‘da Urmevî’ye ait eserler listesinde gözükmemektedir. 
Fakat gerçekte herhangi bir aidiyet sorunu söz konusu değildir ve buna yönelik birkaç 
kanıt ortaya konabilir: 

Öncelikle, risalenin tüm yazmaları müellif olarak açık biçimde Urmevî’yi zikret-
mektedir.4 Diğer taraftan, risale ile Urmevî’nin diğer kitaplarının ilgili içeriği uyum-
ludur.5 Ayrıca, Şerhu’l-Makâsıd ve Şerhu’l-Mevâkıf, risalede ileri sürülen kelamın 
konusunun Allah’ın zatı olduğu fikrini bizzat Urmevî’nin adını anarak eleştirmektedir.6 
Dolayısıyla, Taşköprizâde (ö. 968/1561) ve Kâtib Çelebi’nin (ö. 1067/1657) bu risale-
den bahsetmemiş olmasını, bir nispet sorunu değil; bu yazarların –en azından anılan 
eserlerini telif ettikleri dönemde– bu risaleden haberdar olmadıkları veya bu risaleye 
sehven yer vermedikleri şeklinde yorumlamak yanlış olmayacaktır.

Risalenin muhtevası, İbn Sînâ’ya ait eş-Şifâ’nın İlahiyyât Kitabı’nın birinci ma-
kalesinin ilk dört faslı ile Burhân Kitabı’nın altıncı faslında çizilen çerçeveye oldukça 
yakındır. İbn Sînâ, İlâhiyyât’ta, metafiziğin konusu olduğu ileri sürülen hususları birer 
birer ele almakta, var olması bakımından varolan sonucuna ulaşana dek diğer seçenekleri 

3 Bu makale daha önce yayımladığım bir makaleyi tamamlayıcı niteliktedir. Önceki çalışmada Ur-
mevî’nin bu risaledeki görüşlerini incelemiş ve makale metnine eleştirel metin ve Türkçe çeviri ekle-
meyi arzu ettiğimi, fakat yurtdışındaki birkaç elyazmasının temini geciktiği için bu çalışmayı ileri bir 
tarihe ertelemek zorunda kaldığımı ifade etmiştim. Yazmaları temin edip söz konusu engeli aşınca bu 
çalışmayı yapmak istedim. Bkz. Tuna Tunagöz, “Sirâceddin el-Urmevî’nin İslam Düşüncesine Yön 
Verecek Disiplin Arayışı: Risâle fi’l-fark beyne mevzû‘ayi’l-ilmi’l-ilâhî ve’l-kelâm Üzerine Bir İncele-
me”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016 (16:1), s. 37-82.

4 Bkz. Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eserler Ktp., nr. 403/7, vr. 71b; Kitâbhane-i Mar‘aşî-yi Necefî, 
nr. 12461/3, vr. 58b; Süleymaniye Ktp., Ragıp Paşa, nr. 1461/38, vr. 198b; Kitâbhâne-i Âstân-i Kuds-i 
Razavî, nr. 1187/27, s. 369.

5 Bkz. Sirâceddin el-Urmevî, Şerhu’l-İşârât ve’t-tenbîhât, Topkapı Sarayı Ktp., III. Ahmed, nr. 3269, vr. 
93b; a.mlf, Beyânü’l-hakk ve lisânü’s-sıdk, Atıf Efendi Ktp., nr. 1567, vr. 53a; a.mlf., Risâle fi’l-fark 
beyne mevzû‘i’l-ilmi’l-ilâhî ve’l-kelâm, pr. 3. Risaleye yapılan atıflarda makale sonundaki tenkitli met-
nin paragrafları esas alınmıştır (T.T.). 

6 Sa‘deddin et-Teftâzânî, Şerhu’l-Makâsıd, nşr. A. Umeyra (Beyrut: Âlemü’l-Kütüb, 1998), c. 1, s. 180; 
Seyyid Şerif el-Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf: Mevâkıf Şerhi, nşr. ve çev. Ö. Türker (İstanbul: Türkiye 
Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2015), c. 1, s. 139.
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elemektedir.7 Burhân’da ise, burhânî ilimlerin konu, ilke ve meselesi çerçevesinde bir 
inceleme gerçekleştirmektedir.8 Urmevî ise, risalesinde bu iki bölümü birleştirmekte 
ve incelemesine kelamı da dâhil ederek kendi katkısını sunmaktadır. Onun risaledeki 
görüşleri ve ulaştığı sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:

Her bilimin bir konusu (mevzû‘) vardır. Konu, o bilim içerisinde belirlenir. Her 
bilimin araştırdığı şeyler (metâlib/mesâil) vardır. Konu ile araştırılanlar birbirinden 
farklıdır. Araştırılanlar, o konunun özsel ilintilerdir (el-avârızu’z-zâtiyye). Bir bilimdeki 
araştırma, ilkeler (mebâdi’) üzerine kurulur. Bir bilim olarak metafiziğin (el-ilmü’l-ilâhî) 
konusu, araştırdıkları ve ilkeleri vardır. Metafiziğin konusu, var olması bakımından 
varolandır (el-mevcûd bi-mâ hüve mevcûd). Metafiziğin konusu (a) özel mevcut (el-
mevcûdü’l-hâss), yani Tanrı; (b) mutlak nedenler; (c) özel nedenler değildir. Metafizik 
dört şeyi araştırır: (a) Maddeyle ilişkisiz şeyler; (b) Madde kurucu unsur olmaksızın 
maddeyle karışık şeyler; (c) Madde haricinde var olabilen nedensellik ve birlik gibi 
şeyler; (d) Sadece varlık sahibi olmaları açısından hareket ve durağanlık gibi maddî 
şeyler. Kelamın konusu ise Tanrı’dır. Kelam, Tanrı’nın sıfatlarını ve fiillerini araştırır. 
Kelamın konusu olan Tanrı, metafiziğin bir meselesidir.9

Urmevî’nin İbn Sînâcı perspektife sahip bu tespitleri, metafiziği kelamın üzerinde 
bir mevkie yerleştirme çabasıdır ve Gazzâlî’nin kelamı en üst bilim olarak konum-
landırmasına10 karşıt bir tezdir. Urmevî, diğer taraftan, bu görüşleriyle vahdet-i vücûd 
nazariyesinin Aristocu metafizik üzerinden inşasına geçit vermeyen bir tutuma da 
yönelmektedir. Zira onun makalede metafiziğin konusunun var olması bakımından 
Tanrı’nın varlığı olamayacağını söylemesi, kendisinden dokuz yıl önce vefat eden yakın 
arkadaşı Sadreddin Konevî’nin Miftâhu’l-gayb’daki11 görüşlerine bir atıftır. Dolayısıyla 
risale, felsefeye, kelama ve tasavvufa dikkat çekici atıflar ve İslam düşüncesi üzerine 
çok önemli değerlendirmeler yapan önemli bir eser konumundadır.12

Risalenin telif tarihi ve Urmevî külliyatındaki yeri, risalenin kendi yazmaları 
üzerinden belirlenememektedir. Fakat Urmevî’nin benzer konuları inceleyen Şerhu’l-
İşârât ve Beyânü’l-hakk ve lisânü’s-sıdk adlı eserleri ile el-Mebâhic fî şerhi’l-Menâhic 
adlı mantık eserinin yazmaları bazı çıkarımlar yapmaya imkân tanır:

Topkapı Sarayı Kütüphanesi III. Ahmed koleksiyonunda, 3269 numarayla kayıtlı 

7 İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ: Metafizik I, nşr. ve çev. E. Demirli - Ö. Türker (İstanbul: Litera Yayınları, 
2004), s. 1-26.

8 İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ: II. Analitikler, nşr. ve çev. Ö. Türker (İstanbul: Litera Yayınları, 2006), s. 102-
108.

9 Urmevî, Risâle fi’l-fark, pr. 3-5, 13-14. 
10 Ebû Hâmid el-Gazzâlî, el-Mustasfâ, nşr. Muhammed A. Abdüşşâfî (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 

1993), s. 4-7.
11 Sadreddin el-Konevî, Miftâhu’l-Gayb: Tasavvuf Metafiziği, haz. ve çev. Ekrem Demirli (İstanbul: Tür-

kiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2014), s. 32-34.
12 Geniş bilgi için bkz. Tunagöz, “Sirâceddin el-Urmevî’nin İslam Düşüncesine Yön Verecek Disiplin 

Arayışı”, s. 39-40, 77-78.
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Şerhu’l-İşârât nüshasının ferağ kaydında, eserin istinsahının 6 Rebîülâhir 659/10 Mart 
1261 tarihinde tamamlandığı belirtilmektedir.13 Telif tarihi daha eski olduğu anlaşılan 
bu eserde Urmevî, İbn Sînâ’nın el-İşârât ve’t-tenbîhât’taki görüşlerini özet biçimde 
açıklama amacı güttüğünden,14 burhânî bilimlerin konusu hakkında kısa bilgiler ver-
mekle yetinmiştir. Atıf Efendi Kütüphanesi’nde 1567 numarayla kayıtlı Beyânü’l-hakk 
ve lisânü’s-sıdk nüshasında ise, eserin telifinin 27 Cemâziyelâhir 675/6 Aralık 1276; 
istinsahının ise 676 yılı Zilhicce ayının ilk on gününde, yani en geç 4 Mayıs 1278 
tarihinde tamamlandığı belirtilir.15 Mantık, fizik ve metafizik bahislerini inceleyen bu 
eser, burhânî bilimlerin konu, ilke ve meselelerini Şerhu’l-İşârât’a nazaran daha geniş 
bir çerçevede sunmakta; fakat metafiziğe, konusu, ilkeleri ve meseleleri açısından bir 
ayrıcalık tanımamaktadır. Risâle fi’l-fark ise, burhânî bilimleri tasnif ederek metafizik 
ve kelamın konularını önceki eserleriyle kıyaslanmayacak ölçüde açıkça saptamakta 
ve hakkında açıklama lüzumu görmediği meseleler için okuyucuyu önceki eserlerine 
yönlendirmektedir. Bütün bunlar, Urmevî’nin konuya gösterdiği ilginin zamanla 
arttığı ve yükselen bir anlama-açıklama grafiğine sahip olduğu çıkarımını yapmaya 
imkân tanımaktadır. Sonraki eser öncekini muhteva olarak aştığına göre, Risâle fi’l-
fark’ın bu iki eserden sonra telif edilmiş olması güçlü bir ihtimal olarak önümüzde 
durmaktadır. Dolayısıyla, Beyânü’l-hakk 675/1276 yılında telif edildiğine ve Urmevî 
682/1283 yılında vefat ettiğine göre, risalenin 675-682/1276-1283 yılları arasındaki bir 
dönemde, yani müellifin hayatının son yedi yılında ve Konya’da telif edilmiş olduğu 
söylenebilir. Müellifin anılan tarihlerde Konya’da ikamet ettiği bilinmekle birlikte,16 
ek bir kanıt, Urmevî’nin kendisine ait el-Menâhic isimli mantık eserine yazdığı el-
Mebâhic fî şerhi’l-Menâhic isimli şerhinin bir nüshası vesilesiyle de elde edilebilir. 
Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi’ndeki müellif nüshasının ferağ kaydında,17 bu şerhin 
19 Cemâziyelâhir 671/11 Ocak 1273 tarihinde Konya’da tamamlandığı belirtilmekte-
dir. Bu bilgi vesilesiyle Beyânü’l-hakk’ın da Konya’da telif edildiğini ve yukarıdaki 

13 Urmevî, Şerhu’l-İşârât ve’t-tenbîhât, vr. 260a. Tek nüsha olduğu sanılan bu eserin Necef’teki Mekte-
betü’r-Ravzati’l-Haydariyye’de (nr. 1094), Seyyid Hamza b. İzzeddin b. Ebû Tâlib et-Tabâtabâî tara-
fından Şevval 1087/Aralık 1676 tarihinde istinsah edilen 326 varaklık bir nüshası daha bulunmaktadır. 
Bkz. http://www.aghabozorg.ir/showbookdetail.aspx?bookid=212136 (Erişim: 07.07.2016).

14 Urmevî, Şerhu’l-İşârât ve’t-tenbîhât, vr. 1b, 260a.
15 Urmevî, Beyânü’l-hakk ve lisânü’s-sıdk, vr. 143a.
16 Akkanat, Kadı Sıraceddin el-Ürmevî ve Metâliu’l-Envâr, c. 3, s. 10.
17 Urmevî, el-Mebâhic fî şerhi’l-Menâhic, nr. 5482, vr. 104a. Bu eserin, Câmiatü’l-İmâm Muhammed b. 

Suûd el-İslâmiyye Kütüphane’sinde (nr. 7153) bir nüshası daha bulunmaktadır. Bu nüsha, Urmevî’nin 
oğlu Sirâczâde Muhammed tarafından, Urmevî’nin bizzat kendisinin yazdığı ve Sadreddin el-Ko-
nevî’nin Konya’daki şahsî kitaplığına vakfettiği iki nüshanın birisinden çoğaltılmıştır. Yusuf Ağa 
nüshasından çoğaltıldığı söylenebilecek bu tarihsiz nüsha, Urmevî ve Konevî’ye rahmet ifadelerine 
yer verdiğine göre (rahmetu’llâhi aleyhimâ) 682/1283 sonrasına aittir (vr. 127a). El-Mebâhic, Kamil 
Kömürcü tarafından, “Urmevî’nin Kitâbu’l-Mebâhic fi Şerhi’l-Menâhic fi Ilmı’l-Mantık İsimli Eseri 
Üzerine Bir İnceleme” başlıklı henüz yayımlanmamış bir tebliğle, 06 Mayıs 2016 tarihinde Sivas’ta 
düzenlenen Selçuklu Kadılarından Sirâceddin el-Urmevî Sempozyumu’nda tanıtılmıştır. Eser üzerine 
başka bir çalışma tespit edebilmiş değilim.
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varsayım doğrultusunda, el-Mebâhic’in Risâle fi’l-fark’tan önce yazılmış olduğunu 
söylemek mümkündür. Diğer taraftan, Urmevî’nin bu risalede İslam düşüncesine yön 
verecek disiplin olarak metafiziği tercih etmesi, onun ömrünün sonlarında kelâmî 
değerler dizisinden uzaklaşıp felsefî değerler dizisine yaklaştığı ve nazarî çizgisinde 
bir değişiklik anlamına geldiğinden ve ayrıca Beyânü’l-hakk’ın ardından telif etmiş 
olduğu söylenebilecek başka bir eser tespit edilemediğinden, Urmevî’nin son eseri 
olarak gösterilmeye aday durumdadır.18

II. Risalenin Elyazmaları

Risalenin dünya kütüphanelerinde tespit edebildiğim elyazmaları şöyledir:19

1. Risâle fi’l-fark beyne mevzû‘i’l-ilmi’l-ilâhî ve’l-kelâm min imlâi’l-Kâdî Sirâci’d-
Dîn el-Urmevî rahmetu’llâhi aleyh, Diyarbakır, Ziya Gökalp Yazma Eserler Kütüphanesi, 
nr. 403/7, vr. 71b-72b. [y.y.], [m.y.], 726/1326, Talik, 32 st., 180x130 mm (160x90 mm).

2. Risâle fi’l-fark beyne mevzû‘ayi’l-ilmi’l-ilâhî ve’l-kelâm min imlâi’l-Kâdî Sirâci’d-
Dîn el-Urmevî rahmetu’llâhi aleyh, Kum, Kitâbhane-i Hazret-i Âyetullâh el-Uzmâ 
Mar‘aşî-yi Necefî, nr. 12461/3, vr. 58b. [y.y.], [m.y.], [8./14. yy], Nestalik, (160x100 mm).

3. Hâzihî Risâletün fi’l-fark beyne nev‘ayi’l-ilmi’l-ilâhî ve’l-kelâm li’l-Kâdî Sirâci’d-
Dîn el-Urmevî teğammedehu’llâhu bi-rahmetih, İstanbul, Süleymaniye Kütüphanesi, 
Ragıp Paşa, nr. 1461/38, vr. 198b-201a, [y.y.], [m.y.], [8./14. yy], Talik, 21 st. 173 x 126 
mm (128x86 mm).

4. Hâzihî Risâletün fi’l-fark beyne nev‘ayi’l-ilmi’l-ilâhî ve’l-kelâm li’l-Kâdî Sirâci’d-
Dîn el-Urmevî teğammedehu’llâhu bi-rahmetih, Meşhed, Kitâbhâne-i Âstân-i Kuds-i 
Razavî, nr. 1187/27, s. 369-374, [y.y.], [m.y.], [10./16. yy], Nesih, 24 st., (273x170 mm).20

5. er-Risâletü’l-garrâ fi’l-fark beyne nev‘ayi’l-ilmi’l-ilâhî ve’l-kelâm, Necef, 

18 Ayrıca bkz. Tunagöz, “Sirâceddin el-Urmevî’nin İslam Düşüncesine Yön Verecek Disiplin Arayışı”, s. 
52, 77-78.

19 Katalog bilgileri için bkz. Mustafa Dirâyetî & Mücteba Dirâyetî, Fihristkân-i nüshahâ-yi hattî-yi Îrân 
(Fenhâ) (Tahran: Sâzmân-ı İsnâd ve Kitâbhâne-yi Millî-yi Cumhûrî-yi İslâmî-yi Îrân, 1390 hş./2011), 
c. 8, s. 827; A. Rıza Karabulut & A. Turan Karabulut, Mu‘cemü’t-târîhi’t-türâsi’l-İslâmî fî mektebâti’l-
âlem: el-Mahtûtât ve’l-matbû‘ât (Kayseri: Mektebe Yayınları, t.y.), c. 5, s. 3562; Muhammed Mutîu’r-
Rahman & Adil b. Cemil Îd, el-Fihrisü’l-muhtasar li-mahtûtâti’l-Mektebeti’l-Haremi’l-Mekkîyi’ş-
Şerîf (Riyad: Mektebetü’l-Melik Fehd el-Vataniyye, 2006), c. 4, s. 1737; Mahmud S. ed-Duğaym, 
Fihrisü’l-mahtûtâti’l-arabiyye ve’t-türkiyye ve’l-fârisiyye fî Mektebeti Râğıb Pâşâ (Cidde: Sakîfetü’s-
Safâ el-İlmiyye, 2016), c. 9, s. 149.

20 Âstân-i Kuds-i Razavî Kütüphanesi’nden gelen yazmanın başına eklenen nota göre, bu nüshanın yer 
aldığı mecmua daha önce Hemedan’daki Medrese-i Garb Kütüphanesi’nde iken (nr. 1187), hş. 
1378/1999 yılında Âstân-i Kuds-i Razavî Kütüphanesi’ne vakfedilmiştir. İki kayda sahip tek bir nüsha 
söz konusu olduğundan İran’daki kataloglarda yer alan Medrese-i Garb nüsha kaydını dikkate alma-
dım (T.T.).
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Mektebetü’r-Ravzati’l-Haydariyye, nr. 545/4. [y.y.], Kemaleddin Abdurrahman b. 
Muhammed el-Atâikî el-Hillî, 777/1375, nestalik, (165x125 mm).

6. Risâle fi’l-fark beyne nev‘ayi’l-ilmi’l-ilâhî ve’l-kelâm li’l-Kâdî Sirâci’d-Dîn 
el-Urmevî teğammedehu’llâhu bi-rahmetih, Şiraz, Mecmûa-i Sadreddin el-Mahallâtî, 
nr. 17/28, vr. 90a-93b, İsfahan, [m.y.], 16 Ramazan 1056/26 Ekim 1646.

7. Risâle fi’l-fark beyne mevzû‘i’l-ilmi’l-ilâhî ve’l-kelâmî, Mekke, Mektebe-
tü’l-Haremi’l-Mekkî, nr. 3811/24, vr. 328a-332a, [y.y.], [m.y.], [t.y.], Nesih, 21 st., 
(200x150 mm).

Beşinci ve altıncısı hariç, yazmaların hiçbirisinde müstensih, istinsah tarihi ve 
yerine dair bir bilgi bulunmaz. Bu nedenle, yukarıdaki tarihlerin büyük çoğunluğu, 
risalenin ait olduğu mecmuadaki diğer risale ve kitaplar vesilesiyle elde edilen ve 
kataloglarda belirtilen bilgilere dayanmaktadır. 

Mevcut yazmaların hiçbirisi müellifin sağlığında çoğaltılmamıştır. En eskisi, müellifin 
vefatının yaklaşık elli yıl sonrasına aittir. Ziya Gökalp Yazma Eserler Kütüphanesi’ndeki 
nüsha (nr. 403/7), 726/1326 tarihlidir. Bu durum onu en eski nüsha yaptığı gibi, bu metnin 
tamlığı ve diğer yazmalardaki bazı sorunları çözüşü onu en sağlam metin haline getir-
mektedir. İkinci sıradaki yazma risale metninin yaklaşık üçte birine tekabül eden eksik 
bir metindir. Bununla birlikte, mevcut kısmın sorunsuzluğu, onun müellif metnine veya 
ona yakın sağlam bir asla dayandığı izlenimini vermektedir. Üçüncü ve dördüncü sıradaki 
nüshalar, başlıklarından da anlaşılacağı gibi aynı metni sunmaktadır. Altıncı nüshanın 
metni de bunlarla aynıdır. Ben üçüncünün, daha geç tarihli dördüncünün ve altıncının 
kaynağı olduğunu düşünüyorum. Bu metinlerin yer aldığı mecmuaların önceki ve son-
raki risalelerinin de aynı oluşu bu ihtimalin lehine bir destek olarak değerlendirilebilir. 
Ayrıca, sadece üçüncü ve dördüncü nüshada “Mes’ele” başlıklı bir ek bulunmaktadır. 
Bunun, müstensihin çevresindeki bir ilim halkasına ait müzakere olduğu ve anlamlı bir 
ilave olacağı kanaatiyle müstensih tarafından risaleye eklenmiş olduğu anlaşılmaktadır.

III. Tahkik ve Çeviri Yöntemi

Bu risale daha önce farklı zamanlarda iki kez tahkik edilmişti.21 Bu duruma rağ-
men yeni bir tahkik yapmamın birkaç nedeni bulunmaktadır: Öncelikle, ilk neşir 
Ragıp Paşa 1461/38 ile el-Haremü’l-Mekkî 3811/24 nüshalarını; bu çalışmadan haberi 
olmadığını sandığım ikincisi ise sadece Ragıp Paşa 1461/38 nüshasını kullanmıştır. 
Diğer nüshalarla yaptığım karşılaştırmalar, Ragıp Paşa nüshasında önemli eksiklikler 

21 Urmevî, “Risâle fi’l-fark beyne nev‘ayi’l-ilmi’l-ilâhî ve’l-kelâm: İmlâü’l-Kâdî Sîrâciddîn el-Urmevî 
el-müteveffâ senete 682 H./1283 M.” içinde, nşr. Burhan Köroğlu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi Dergisi, 2009 (36:1), s. 95-106; a.mlf., Risâle fi’l-fark beyne nev‘ayi’l-ilmi’l-ilâhî ve’l-kelâm, 
nşr. M. Ekrem Ebû Gûş, Mecmû‘u Resâil li’l-Eimme el-Urmevî ve’l-Kâtibî ve’d-Devvânî içinde (Am-
man: Dâru’n-Nûri’l-Mübîn li’d-Dirâsât ve’n-Neşr, 2012), s. 70-79.



288 Tuna Tunagöz

olduğunu ve müstensihin –muhtemelen metindeki sorunları çözmek adına– kişisel 
tasarruflarda bulunduğunu gösterdi. Ayrıca, bu neşirler kısmî yöntemsel eksikliklere 
ve bazı okuma yanlışlarına sahipti. Önceki neşirlerin kullanmadığı dört nüshayı te-
min edince22 yeni bir tahkik yapmak ve Urmevî’nin bu önemli risalesinin daha iyi bir 
neşrini ortaya koymak istedim.

Listelenen yedi nüshadan beşini (Diyarbakır 403/7, Ragıp Paşa 1461/38, Mar‘aşî 
12461/3, Razavî 1187/27, Mahallâtî 17/28) temin ettim. Son iki yazmayı, Ragıp Paşa 
nüshasını birebir takip ettikleri ve oluşan metne ilave bir katkı sağlamadıkları için tah-
kikten çıkardım. Tahkiki, küçük bazı değişikliklerle, İslam Araştırmaları Merkezi’nin 
yöntemi doğrultusunda yaptım;23 özetlersem:

En eski tarihli, Ziya Gökalp Yazma Eserler Kütüphanesi 403/7 numaralı nüshayı 
asıl aldım. Nüshalarda bir kelime veya kelime grubu farklılaştığında, tercih ettiklerimi 
metin içine aldım, tercih etmediklerime dipnotta işaret ettim. Nüshalar arası fazlalıkları 
“+”, eksiklikleri “–” işareti ile gösterdim. Arapça metni, günümüz Arapça imlası ve 
günümüzde tercih edilen nahiv tercihleri doğrultusunda yazdım. Bu yerlerde ve “hâzâ/
ve hâzâ” gibi anlam açısından önem arz etmeyen küçük farklılıkların olduğu birkaç 
yerde dipnot sayısını artırmamak için nüshalardaki duruma işaret etmedim. Fakat “fîhi” 
yerine “fîhâ” gibi dilbilgisi açısından ya da “bi’l-hâll” yerine “bihi’l-hâll” gibi anlam 
açısından daha uygun tercihlerimin ardından, yazım karakteri nüshadan uzaklaştığı 
için, nüshalardaki kullanımı dipnotta gösterdim. Kullanılan nüshaların varak/sayfa 
sonlarını köşeli parantez ile metinde belirttim. Metni, anlaşılırlığı artırmak için uygun 
paragraflara ayırdım ve her bir paragrafı numaralandırdım. Gerekli yerlerde dipnotta 
açıklamalar yaptım. Karışıklık olabilecek yerlerde metnin okunmasını kolaylaştırmak 
için harekeye yer verdim. Müstensihin sayfa kenarında veya satır üstünde yaptığı 
düzeltmelere "صح هـ" kaydıyla işaret ettim. 

Tahkikte kullanılan nüshaların simgeleri ve kayıt numaraları şöyledir:
.Diyarbakır, Ziya Gökalp Yazma Eserler Ktp., nr. 403/7, vr. 71b-72b :(د) .1
 .Kum, Kitâbhane-i Mar‘aşî-yi Necefî, nr. 12461/3, vr. 58b :(م) .2
.İstanbul, Süleymaniye Ktp., Ragıp Paşa, nr. 1461/38, vr. 198b-201a :(ر) .3
Çeviriye gelince, bu bölümde eleştirel metindeki nüsha farklılıklarına yer ver-

medim. Fakat önemine binaen, “Mes’ele” başlıklı ekin tercümesini bir dipnot olarak 
sundum. Arapça metindeki paragraflandırmayı takip ettim. Anlaşılır bir Türkçe kullan-
maya çalıştım ve metne elden geldiğince sadık kaldım. Fakat Arapça metne harfiyen 
uymanın anlaşılırlık açısından sıkıntı ürettiği birkaç yerde kısmen serbest davrandım.

22 Mar‘aşî 12461/3, Razavî 1187/27 ve Mahallâtî 17/28 nüshalarını temin etme nezaketi gösteren Tahran 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Naser Gozashte’ye içten müteşekkirim.

23 Bkz. İSAM, “Yazma Eserlerin Tahkikinde Takip Edilecek Esaslar”, http://www.isam.org. tr/index.
cfm?fuseaction=objects2.detail_content&cid=64 (Erişim: 17.04.2016).
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Sonuç

Bu makalede, Sirâceddin el-Urmevî’nin, metafizik ile kelamın konuları arasındaki 
farkları araştıran Risâle fi’l-fark beyne mevzû‘ayi’l-ilmi’l-ilâhî ve’l-kelâm isimli eseri 
tahkik ve tercüme edilmiştir. Eserin tahkikinde dünya kütüphanelerindeki mevcut 
elyazmalarının üçü kullanılmıştır (Ziya Gökalp Yazma Eserler Ktp., nr. 403/7; Kitâb-
hane-i Mar‘aşî, nr. 12461/3; Ragıp Paşa, nr. 1461/38).

Risalenin, Urmevî’nin diğer eserleri Şerhu’l-İşârât, Beyânü’l-hakk ve el-Mebâhic 
fî şerhi’l-Menâhic’den sonra telif edildiği; telifin muhtemelen 675-682/1276-1283 
yılları arasında Konya’da gerçekleştiği ve müellifin son eseri olduğu anlaşılmaktadır.

Urmevî’nin risaledeki temel görüşleri şöyledir: Her bilimin bir konusu vardır. 
Konu, o bilim içerisinde belirlenir. Her bilimin araştırma alanları vardır. Konu ile 
araştırma alanı farklıdır. Araştırma alanları, o konunun özsel ilintilerdir. Bir bilimde-
ki araştırma, ilkeler üzerine kurulur. Bir bilim olarak metafiziğin konusu, araştırma 
alanları ve ilkeleri vardır. Metafiziğin konusu, mevcut olması bakımından mevcuttur. 
Metafiziğin konusu (a) özel mevcut, yani Tanrı; (b) mutlak nedenler; (c) özel nedenler 
değildir. Metafizik dört şeyi araştırır: (a) Maddeyle ilişkisiz şeyler; (b) Madde kurucu 
unsur olmaksızın maddeyle karışık şeyler; (c) Madde haricinde varolabilen nedensellik 
ve birlik gibi şeyler; (d) Sadece varlık sahibi olmaları açısından hareket ve durağanlık 
gibi maddî şeyler. Kelamın konusu ise Tanrı’dır. Kelam, Tanrı’nın sıfatlarını ve fiillerini 
araştırır. Kelamın konusu olan Tanrı, metafiziğin bir meselesidir.

Urmevî’nin bu görüşleriyle metafiziği bilimlerin zirvesine yerleştirdiği; kelamın 
en üst bilim olarak tesis teşebbüsüne karşıt ve vahdet-i vücûd nazariyesinin Aristo 
metafiziği üzerinden inşasına geçit vermeyen bir tutuma yöneldiği görülmektedir.
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 العلم اإلل�ي والكالم 1رسالة �� الفرق ب�ن موضو��

 للقا��ي سراج الدين األرموي 

 

 2�سم هللا الرحمن الرحيم

 

 مقدمة

فقط. والعملية  3اعتقادو ] العلوم إما نظر�ة وإما عملية. فالنطر�ة �� ال�ي الغاية القصوى م��ا حصول رأي 1[

يتعلق بكيفية أعمالنا. والنظر�ة ��ا استكمال النفس �� قو��ا  4اعتقادو �� ال�ي الغاية القصوى م��ا حصول رأي 

عرَ 
ُ
 ف �علم األخالق والسياسات.العلمية. والعملية ��ا استكمال النفس �� قو��ا العملية، و�

�ا فموضوعها األجسام من حيث أ�ّ  طبيعيةأما ال] والعلوم النطر�ة إما طبيعية وإما �عليمية وإما إلهية. 2[

د عن رَّ جم هو كّم  5موضوعها ما تعليميةكنة، وُ�بَحث ف��ا عن العوارض ال�ي ت�حقها من هذه ا�جهة. والمتحركة أو سا

ذ ، والهو كّم  6بما وُ�بَحث ف��ا عن العوارض ال�ي ت�حق الكّم  .املادة بالذات، أو ما هو ذو كم
َ

�� حدودها نوع مادة  7ُيؤخ

َول للوجود فُيبَحث ف��ا عن األ  لهيةوال قوة حركة. وأما اإل
ُ
مور املفارقة للمادة با�حد والقوام، وعن األسباب األ

ق �� هذا �لھ معلوم محقَّ  10و�عا��. 9وعن سبب األسباب ومبدأ املبادئ، وهو اإللھ سبحانھ، والتعلي�ي 8طبي��ال

 11موضعھ.

 

                                                           
 نو��. ر:د: موضوع؛  1
 .�سم هللا الرحمن الرحيم –د  2
 .اعتقادو : أر 3
 .اعتقادو : أر 4
 .ا: إمم 5
 .: ِملاد، م 6
 .َجدو : ير 7
 .طبي��بالم: ر: والطبي��؛  8
 .سبحانھ – د 9

 د: �عا��. 10
ھ معلوم محقق �� موضعھ. –ر   11

ّ
 هذا �ل
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 مقدمة ثانية 

س�َّ 3[
ُ
 ومطالب �

ً
 ] إّن ل�ل علم موضوعا

ُ
ف 12��َهن عل��ا فيھى مسائل ت

َّ
ؤل

ُ
م��ا ال��اه�ن. وموضوعھ  13ومبادئ ت

 
ً
ما

َّ
، وإنما  14أي ُيوَضع فيھ، ي�ون مسل

ً
م ال ي�ون مطلو�ا

َّ
�أنھ مفروغ عنھ، ثم ُيبَحث عن األعراض ا�خاصة بھ. واملسل

 فيھ إذا �ان بيّ 
ً
ما

َّ
 بنفسھ، أو ي�ون ُمبيَّ ي�ون مسل

ً
 �� علم آخر فوقھ. فإذن للعلم اإلل�ي موضوع ومطالبننا

ً
 ومبادئ. ا

وهو هللا  16إما املوجود بما هو موجود، أو موجود خاص 15إذا عرفَت هذا فنقول: موضوع العلم اإلل�ي] 4[

  17سبحانھ،
ُ
و�� بما �� أساب مطلقة، أو بما �� أسباب خاصة من أّن هذا فاعل وذاك قابل؛ فإّن ذلك وإما األسباب األ

ال  19ألر�عة. و�ل ذلك باطل إال األول، في�ون هو املوضوع لھ. إذال �عدو هذه ا 18قد يظنھ قوم. وموضوع العلم اإلل�ي

 لوجوه: 21،و�عا�� 20يجوز أن ي�ون موضوع العلم اإلل�ي هو املوجود ا�خاص، وهو اإللھ سبحانھ

ما أنھ مطلوب �� هذا العلم، أ] األول: أنھ مطلوب �� هذا العلم، وال ��يء من املطلوب �� علم بموضوع لھ. 5[

 ل�ان فألنھ مطلوب 
ً
 �� هذا العلم. أما أنھ مطلوب، فألنھ لو لم يكن مطلو�ا

ً
 �� علم آخر؛ في�ون مطلو�ا

ً
وليس مطلو�ا

 عن بيانھ؛ وليس بيّ إما بيّ 
ً
 بنفسھ أو مأيوسا

ً
 عن بيانھ، نا

ً
 بنفسھ، وال مأيوسا

ً
، كما سيأ�ي،نا

ً
�� هذا  22فإّن عليھ دليال

 �� [ر:
ً
  23آخر، فإنك ] علمب198العلم. وأما أنھ ليس مطلو�ا

ّ
شَت ونظرت �� علٍم علٍم وعرفت موضوعھ ومطالبھ إذا فت

:
ً
 فيھ. مثال

ً
 25لوم الطبيعية وعرفت أّن موضوعها األجسام من حيث أ��اعإذا نظرَت �� ال 24عرفت أنھ ليس مطلو�ا

 ف��ا. وكذلك إذا نظرَت �� العلوم التعليمية وعرفت أّن مو 
ً
 الكمّ  26ضوعهامتحركة أو ساكنة عرفت أنھ ليس مطلو�ا

 �� هذا العلم. 27بما هو كّم 
ً
 �� علم آخر، في�ون مطلو�ا

ً
 ف��ا. فظهر أنھ مطلوب وليس مطلو�ا

ً
 عرفت أنھ ليس مطلو�ا

                                                           
س�َّ  –ر   12

ُ
 ومطالب �

ُ
 ��َهن عل��ا فيھ.ى مسائل ت

 .تتألف: ر  13
 موضوع؛ ض: بوضع.م:  14
 اإلل�ي. –، م د 15
 .خاص –م ر،  16
 ر: �عا��. 17
 اإلل�ي. –د  18
 .إذ – ر  19
 .سبحانھ – د 20
 د: �عا��. 21
 كما سيأ�ي –ر  22

ً
 ر + كما. .فإّن عليھ دليال

 .: فألنكر 23
 .: مثالھر 24
 .: ��ر 25
 .+ هور  26
 +  ر 27

َ
مكما ت  بما هو كّم. –م ؛ قدَّ



Sirâceddin el-Urmevî’nin Risâle fi’l-fark beyne mevzû ‘ayi’l-ilmi’l-ilâhî ve’l-kelâm Adlı Eseri 293

] الوجھ الثا�ي لبيان أنھ مطلوب �� هذا العلم: إّن هذا العلم ُيبَحث فيھ عن املفارقات عن املادة وعالئقها، 6[

 باملادة  28عن التعلق باملادة وعالئقها؛ فإنھ وأنھ سبحانھ و�عا�� أ�عد األشياء
ً
�عا�� ليس بجسم وال جسما�ي، وال متعلقا

 لھ ِملا عرفَت.
ً
 �� هذا العلم، فال ي�ون موضوعا

ً
 بوجھ من الوجوه؛ في�ون مطلو�ا

 بما هو موجود خاص: إنھ لو �ان كذلك  30لبيان أّن موضوع 29] الوجھ الثالث7[
ً
 خاصا

ً
هذا العلم ليس موجودا

 ع�� األمور ا�خاصة بذلك املوجود ا�خاص. لكن من املعلوم أّن أك�� ما ُيبَحث فيھ ل
ً
�ان البحث �� هذا العلم مقتصرا

  32أمور  31عن
َ
وإن ُبحث عنھ فإنما ُيبَحث عنھ من حيث أنھ  ؛عّم �ل موجوٍد موجوٍد، وال يختص بموجود خاص�

 بماموضوع هذا  أّن  33موجود، ال من حيث أنھ موجود خاص. فُعلم
ً
 خاصا

ً
 35هو موجود خاص 34العلم ليس موجودا

 باإلطالق.

بما �� أسباب مطلقة  36] وأما أنھ ال يجوز أن ي�ون موضوع هذا العلم هو األسباب القصوى املطلقة8[

ليست من األعراض ا�خاصة باألسباب من حيث �� أسباب  37فلوجه�ن: أحدهما: أنھ ُيبَحث �� هذا العلم عن معاٍن 

بَحث ع��ا، وليس ُيبَحث ع��ا �� علم آخر.  مطلقة، �الك��
ُ
وا�جزئي والقوة والفعل والوجوب واإلم�ان، فإ��ا أمور ت

لقية والسياسية؛ فبقي أنيفإ��ا ليست من األعراض ا�خاصة باألمور الطبيعية وال التعلم
ُ

ُيبَحث  38ة وال العملية ا�خ

بات  39العلم باألسباب املطلقة ع��ا �� هذا العلم. وثان��ما: أّن  م �علم أّن للمسبَّ
َ
ا ما ل

ّ
�عد العلم باألسباب ا�خاصة. فإن

 بما يتقدمها
ً
. فإنھ ليس يجب عند العقل ب71�� الوجود ال �علم [د: 40ذوات األسباب �علقا

ً
 مطلقا

ً
] أّن هناك سببا

ئ�ن يزم ِمن توا�� شعند ا�حس. فإّن ا�حس ال يدرك إال باملوافاة، وال يل إذن أن ي�ون هناك سبب مطلق، وال 41]ب58[م:

 لآلخر. وأما اإلقناع الذي ثبت للنفس، فذلك لك��ة ما يورده ا�حس
ً
عليھ، وأنھ  43والتجر�ة 42أن ي�ون أحدهما سببا

 غ�� متأكد. و��ذا الطر�ق أثبتنا وجود العلة األو�� ووجود واجب الوجود.

                                                           
 .د + ليس؛ د، م: وإنھ  28
 .الثا�ي ر: 29
 موضوع، �ح هـ. –ر  30
 عنھ.: ر 31
 أمور. –ر  32
 م:  33

َ
 .مُ�عل

 .: بلر 34
 .خاص –ر  35
 .+ أير، م  36
 : م�ان.ر  37
 .ھأنم: د،  38
 : باملطلقة.ر  39
 : يتعلقها.ر  40
 .��خة "م" تنت�ي هنا  41
 + املش��ك من. ر  42
 : التجر�ة.ر  43
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ُيبَحث ع��ا إال �� هذا العلم. وال يجوز ] وال يجوز أن ي�ون موضوع هذا العلم هو األسباب ا�خاصة، فإنھ ال 9[

] �ان ُيبَحث أ199فإن [ر: .أن ي�ون املوضوع جملة األسباب بما �� جملة؛ ألّن العلم باألجزاء متقدم ع�� العلم با�جملة

ا ع��ا من جهة ما �� موجودة �ان املوضوع املوجود بما هو موجود. وظهر أّن املوضوع األول لهذا العلم هو املوجود بم

من غ�� شرط. وأما مطالبھ ومسائلھ ف�ي األمور ال�ى ت�حق املوجود بما هو موجود؛ فبعضها �أ��ا أنواع  44هو موجود

 و�عضها �العوارض ا�خاصة �الوحدة والك��ة والقوة والفعل. 45والكيف، لھ �ا�جوهر والكّم 

أن ي�ون العلم باملوجود بما املوجود بما هو موجود وجب  46إذا �ان موضوع هذا العلم هو«] فإن قلَت: 10[

.
ً
، وأنھ يقت��ي أن ي�ون العلم بالوجود أوليا

ً
قلُت: �عم، واألمر كذلك ِملا بيّنا �� سائر الكتب، وما  »هو موجود أوليا

 
َ

 لھ �� ا�خارجُيذك
ً
؛ بل هو شرح لإلسم إن �ان مساو�ا

ً
 حقيقيا

ً
 والذهن. ر �� �عر�فات الوجود، فذلك ليس �عر�فا

ثَبت مبادئ املوجودات  47إذا �ان موضوع هذا العلم هو«] فإن قلَت: 11[
ُ
املوجود بما هو موجود لم يجز أن ت

قلُت: النظر �� املبادئ هو بحث عن عوارض  »ن عن لواحق موضوعھ، ال عن مبادئھ.فيھ، ألّن البحث �� �ل علم مع�َّ 

 ل��يء غ�� ذلك ال��يء و 
ً
م لھ، بل هو بالقياس إ�� طبيعة املوجود أمر غ�� مقوِّ هذا املوضوع، ألّن �ون ال��يء مبدأ

 لنفسھ، بل هو مبدأ للموجود املع�َّ 
ً
 للموجود �لھ، وإال ل�ان مبدأ

ً
ن وهو عارض لھ ومن لواحقھ. وألّن املبدأ ليس مبدأ

. 50عن مبدأ املوجود 49فال ي�ون �� هذا العلم بحث 48فهو مبدأ لبعض املوجودات، .املعلول 
ً
 مطلقا

وإن ُبحث �� هذا العلم عما ال  .فظهر من هذا �لھ أّن موضوع العلم اإلل�ي هو املوجود بما هو موجود] 12[

بَحث عن مع�ى
ُ
 إ�� املادة، وهو املوجود بما هو موجود. 53يحتاج 52ال 51يتقدم املادة فإ��ا ت

                                                           
 ل لهذا العلم هو املوجود بما هو موجود.وظهر أّن املوضوع األو  –ر   44
 د: وغ��ها.  45
 هو. –ر   46
 هو. – ر  47
 د: املوجود.  48
 : ُيبَحث.ر   49
 د : الوجود.  50
ن.  51  ر: مع�َّ
 ر: غ��.  52
 ر: محتاج.  53
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الثا�ي: ما  .دة وعالئقهااألول: ما هو بريء عن املا 56أقسام. 55ما ُيبَحث عنھ �� هذا العلم أر�عة 54] فجملة13[

 
َ
 يخالط املادة مخال

َ
م املقوِّ  طة وقد يوَجد ال ��  59مة. الثالث: ما يوَجد �� املادةاملادة مقوِّ  58وليست 57م،السبب املتقّدِ

 .املادة �العلية والوحدة. وهذه الثالثة مش��كة �� أ��ا غ�� مفتقرة إ�� وجود املادة، وأ��ا غ�� مستفادة الوجود من املادة

 �ا�حركة والس�ون، لكن ال ُيبَحث فيھ ع
ً
ود. وهذا وج�� املادة؛ بل عما لها من نحو ال 61لها 60ماالرا�ع: ما ي�ون ماديا

الوجود باملادة، وع�� هذا ال يخرج  64مع�ى غ�� قائم 63�� أّن البحث ع��ا فيھ ع�� 62القسم مع األقسام الثالثة �ش��ك

 .العلم اإلل�ي ومطالبھ ومسائلھ بأقسامهاعن �ونھ من العلم اإلل�ي. فقد الح موضوع 

 .الدين 66أصول  65ى �علم] وأما املوجود ا�خاص، وهو اإللھ سبحانھ و�عا��، فهو موضوع علم الكالم املس�َّ 14[

وقد عرفَت �� غ�� هذا املوضع غ�� مرة أّن موضوع �ل  67فإنھ ُيبَحث فيھ عن صفاتھ وأفعالھ ا�خاصة بھ سبحانھ.

علم الكالم. وهذا املوجود ا�خاص  68علم ما ُيبَحث فيھ عن لواحقھ ا�خاصة بھ، في�ون هذا املوجود ا�خاص موضوع

م اإلني 69بَحث فيھ عن املوجود بما هو موجود؛ في�ون إنما ُيبَحث عن إنيتھ ووجوده �� العلم اإلل�ي، الذي يُ 
َّ
 70ةمسل

 فيھ 71الوجودو 
ً
عن إنية املوضوع، بل عما  72فإنھ ال ُيبَحث فيھ .�� هذا العلم. فإّن موضوع العلم ال ي�ون مطلو�ا

 ب199[ر:
ً
ما

َّ
 �� هذا العلم، بل مسل

ً
] ي�حقھ من األمور ا�خاصة بھ. فإذن إنية واجب الوجود ووجوده ال ي�ون مطلو�ا

 .فيھ

                                                           
 ض: مجملة.  54
 ر: أقسام.  55
 ر: أر�عة.  56
م. –ر   57  املقّوِ
ب  58  .د : واملسبَّ
 ة.يوَجد �� املاد –ر   59
 ر: عن.  60
 ر: حالها.  61
 ر: مش��ك.  62
 د: عن.  63
 قيام.ر:   64
 �علم. –ر   65
 ر: بأصول.  66
 ر: سبحانھ و�عا��. 67
 ��.+  ر  68
 لي�ون.: و ر  69
 الوجود.د:   70
 ة.اإلنيد: و   71
 فيھ. –ر   72
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ا نرى املت�لم�ن �«] فإن قلَت: 15[
ّ
�� هذا العلم بإثبات واجب الوجود مستدل�ن عليھ تارة بإم�ان  73ستدلون إن

 75إنيتھ ووجوده، بل ان��اء قلُت: ليس مقصودهم من ذلك إثبات 74»الذوات، وتارة بإم�ان الصفات، وتارة بحدو��ما.

 لها
ً
 77ووجوده؛ 76وذلك صفة من صفاتھ ا�خاصة بھ، وإن لزم من ذلك ثبوت إنيتھ .جميع املوجودات إليھ، و�ونھ مبدأ

 �جمع املوجودات، وإن 
ً
كما أّن ا�حكيم ُيثِبت إنية واجب الوجود بافتقار املوجودات إليھ، فليس مقصوده �ونھ مبدأ

موضوع هذا العلم،  يمارس العلم اإلل�ي يحصل لھ طمأنينة بوجود 78لزم منھ ذلك. وفيھ فائدة أخرى: و�� أّن ِملن

 .في�ون خوضھ فيھ �عد طمأنينة من قلبھ

ي العلم اإلل�ي بالعلم اإلل�ي وهذا العلم �علم الكالم؟«] فإن قلَت: 16[ قلُت: أما األول: فألّن الغاية  »لم ُسّ�ِ

أخرى. القصوى منھ معرفة وجود اإللھ سبحانھ و�عا��، وهو من أعظم مسائلھ وأشرف مطالبھ، وإن �ان فيھ مطالب 

ى ال�ل وا�جملة ببعض آحاده وأجزائھ، سيما ا�جزء األكمل والفرد األشرف  ما ُ�س�َّ
ً
فهذا العلم «فإن قلَت:  .وكث��ا

ى بالعلم    »ي.اإلل� 79الذي هو علم الكالم، �ل مطالبھ أو أك��ها صفاتھ �عا�� وأفعالھ ا�خاصة بھ، ف�ان أو�� بأن ُ�س�َّ

 قلُت: ذات ال��يء أشرف من صفاتھ، 
ّ
صَّ وملـــ

ُ
اإلل�ي،  80باسم العلم ا �ان العلم اإلل�ي ُيبَحث فيھ عن وجود ذات اإللھ خ

ي علم الكالم باسم آخر الكالم « ] �� مطالب هذا العلم:أ72�ان من عادة األول�ن أن يقولوا [د: 81وأما الثا�ي: فألنھ .وُسّ�ِ

ي هذا العلم �علم »القول �� كذا« تقول: 82، كما قد»�� كذا ى �علم أصول الدين، فذلك الكالم. وأما �ونھ مس�َّ ، ُسّ�ِ

 ظاهر.

] وإذا عرفَت موضوع علم الكالم فاعلم أّن مطالبھ منحصرة �� أقسام: األول: صفاتھ السلبية، نحو �ونھ 17[

الثا�ى: صفاتھ الثبوتية، نحو  .ليس بجسم وال جسما�ي وال جوهر وال عرض وغ�� ذلك؛ و�� املسماة بصفات ا�جالل

 وغ�� ذلك؛ و� �ونھ
ً
 قادرا

ً
َك ِذي 84اةاملسم 83�عاملا َباَرَك اْسُم َرّ�ِ

َ
ِل  85بصفات اإلكرام. قال هللا سبحانھ و�عا��: ﴿ت

َ
َجال

ْ
ا�

َراِم﴾.
ْ

ك ِ
ْ

 .كيفية صدور العالم عنھ، أهو باإليجاب أو باالختيار 87اوتندرج ف�� .الثالث: أفعالھ املتعلقة بأمور الدنيا 86َواال

                                                           
 يتشبثون.: ر  73
 ر: بحدو��ا.  74
 ر: إ��اء.  75
 وجوده.: ر  76
 وإنيتھ.: ر  77
م. ر: َمن  78

َ
 ل

 .لمالع ر:  79
 .لمالع –ر   80
ا+  ر  81

ّ
 .ملـــ

 قد. –ر   82
 .د، ر: وهو  83
 .د، ر: املس�ى  84
 .ذور:   85
 .55/78الرحمن، سورة   86
  ؛ ر: نحو.اوتندرج ف�� –: فيھ. ر د  87
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 90مسألة خلق األعمال، ومسألة ا�ج�� والقدر وما يتعلق ��ما. 89االعالم وإحداث املمكنات. وف��مسألة حدوث  88اوم��

و�تبعها أمر الكرامات وال�حر وما يفّرق  .وم��ا األمور املتعلقة بالنبوات وإرسال الرسل والو�� وإنزال الكتب اإللهية

وحا�ي وا�جسما�ي. و�تبع ذلك الكالم �� النفس الناطقة وأمر الرا�ع: أفعالھ املتعلقة بأمور اآلخرة من املعاد الر  .بي��ما

 91فهذه مطالب علم الكالم املبحوث ع��ا فيھ. .] والعقاب وا�جنة والنار وما يتعلق ��اأ200الثواب [ر:

 

 تنبيھ

وقد يقال للمحل  92»ز�د �اتب.«] املوضوع قد يقال للمح�وم عليھ �� القضية ا�حملية، نحو ز�د �� قولنا: 18[

 ،واملادة ،فيقال لھ: الهيو�� 94،ا�حاّل  93ھ، �ا�جسم ل�حركة والس�ون. وأما ا�حل الذي يتقوم بالذي يتقوم بھ ا�حاّل 

 كما عرفَت. وأنت إذا تأملت عرفت أّن  96عن عوارضھ ا�خاصة بھ 95وغ��هما. وقد يقال املوضوع ِملا ُيبَحث �� علٍم علٍم 

 ِملا ُيحَمل عليھ غ��ه
ً
 .اسم املوضوع ع�� املعا�ي باعتبار واحد: وهو �ونھ موضوعا

 » ؛كا�جسم متحر «] أما �� القضية ا�حملية، فاملوضوع محمول عليھ ا�حمول باملواطأة تارة، كقولنا: 19[

بي��ما من الفرق.  وقد عرفَت �� املنطق ما »ا�جسم ذو حركة، ا�جسم لھ ا�حركة.«كقولنا:  97و�االشتقاق أخرى 

 ، فإنھ ُيحَمل عليھ ا�حاّل فا�حركة محمولة ع�� ا�جسم باالشتقاق، واملتحرك باملواطأة. وأما �� ا�حل املتقوم بھ ا�حاّل 

وكذا القول �� موضوع العلم؛ فإّن العوارض ال�ي ت�حقھ  »ا�جسم ذو حركة، ا�جسم لھ ا�حركة.«باالشتقاق، فيقال: 

حَم 
ُ
 عرفَت حقيقة املوضوع �� العلم�ن عرفت ما بي��ما من الفرق. 99وإذا 98تارة و�املواطأة أخرى.ل عليھ باإلشتقاق ت

] فهذا آخر ما أردنا بيانھ من أمر موضوع العلم اإلل�ي وموضوع علم الكالم وفرق ما بي��ما بأتم بيان 20[

 وأظهره. وهللا املوفق.

                                                           
 ر: وفيھ. ؛منھو : د  88
 : وفيھ.د، ر  89
 ر: ��ا.  90
 املبحوث ع��ا فيھ. –ر   91
 ر: قائم.  92
 .ھب –د، ر   93
 .: با�حاّل د، ر  94
 علم. –ر   95
 بھ. –ر   96
 أخرى. –ر   97
حَم  –ر   98

ُ
 ل عليھ باإلشتقاق تارة و�املواطأة أخرى.ا�جسم لھ ا�حركة وكذا القول �� موضوع العلم فإّن العوارض ال�ي ت�حقھ ت

 .د: وإذ قد  99
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، 100] خاتمة: ال أعدم ممن وقف ع�� هذه الرسالة21[
ً
  حمدا

ً
 101.في�ون �ل من ا�حامد وا�حمود محمودا

  102وا�حمد �لھ � جل جاللھ.

 103.وا�حمد لوليھ، وصالتھ ع�� نبيھ وآلھ أجمع�ن تمت الرسالة.

 

                                                           
 + وأتق��ا. ر 100
 + بحمده. ر 101
 + وعم نوالھ وتم إفضالھ. ر 102
 يتعلق بما نوقش �� الرسالة، هذه عبارتھ: ة��خ .تمت الرسالة وا�حمد لوليھ وصالتھ ع�� نبيھ وآلھ أجمع�ن – ر 103

ً
 "ر" تز�د نصا

قيل: موضوع علم الكالم ذات هللا جل اسمھ، إذ املت�لم يبحث فيھ عن أعراضھ الذاتية، و�� صفاتھ الثبوتية والسلبية،  :مسألة

وخلق األعمال وكيفية نظام العالم وأفعالھ سواء �انت متعلقة بالدنيا �اختياره �� صدور العالم عنھ أو إيجابھ وحدوث العالم 

بالبحث عن النبوات وما يتبعها، أو بأمر اآلخرة �البحث عن املعاد وسائر السمعيات و�تبعھ بحث النفس. و�ل علم ُبحث فيھ 

عن أعراض ذاتية ألمر، فهو موضوع ذلك العلم كما ُبّ�ن �� موضعھ؛ ف�ان ذات هللا �عا�� موضوعھ. اع��ض عليھ �عضهم بأّن 

  ملوضوع ال ُيثَبت �� ذلك العلم، لكّن ا
ً
م أنھ ُيثَبت فيھ، بل وأجيب: بأن .ذات هللا ُيثَبت فيھ، فال ي�ون موضوعا

ّ
سألة ما ال �سل

، إّن ذلك ففي أّي علم إسالمي يُ «إثبات الواجب خارجة عن مسائل علم الكالم. ال يقال: 
ً
ثَبت وأع�� علومهم الكالم؟ وأيضا

م أنھ يجب أن ُيثَبت �� علم أع��ألن »الكتب الكالمية، فكيف ال ي�ون منھ؟البحث مذ�وز �� وسط 
ّ
م ال يجوز لِ  ،ا نقول: ال �سل

نة ب��اه�ن ليست من الكالم ها �� وِذكر  ،أن تنحّل علومهم إ�� علم الكالم؟ ثم، علم الكالم يحتاج إ�� هذه املسألة املفَردة املبيَّ

 �جواز املساهلة �� الوضع. وقيل: موضوعھ ذات هللا وذات عالكتب الكالمية وتأخ��ها عن غ��ها وض
ً
 ال يوجب تأخ��ها طبعا

ً
ا

] ا�حاجة. فإّن املت�لم يبحث ع��ما، في�ون ا�جموع املوضوع. ب200املمكنات من حيث أ��ا مستندة إليھ �عا�� �� سلسلة [ر:

 
َ
ِ�ض عليھ بما ت

ُ
يبحث عن عوارضھ الذاتية �القديم وا�حادث، وأقسامھ ألنھ  .وقيل: موضوعھ املوجود املطلق قّدم ذكره.واع�

ع�� «د بقولھ: بالعلم اإلل�ي، ولو قّيده مقيِّ  ھ ينتقضل وصفاتھ وأفعالھ. وقيل عليھ بأنمن ا�جوهر والعرض، وأقسامهما �األو 

 » قانون اإلسالم.
ُ
لم موضوعھ ُعلم �عر�فھ د العقل. والظاهر األخ��: وإذا عُ ع ذلك، فإّن اإلل�ي يبحث عن قانون مجرَّ ندفِ أ

ثَبت �� هذا  »علم يبحث عن كذا وكذا.«وذلك أن يقال �� �عر�فھ:  .ومسائلھ
ُ
ومسائلھ األعراض الالحقة لذلك املوضوع ال�ي ت

 .العلم. وهللا أعلم بحقيقة ا�حال
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KADI SİRÂCEDDİN EL-URMEVÎ’NİN
METAFİZİK İLE KELAMIN KONULARI ARASINDAKİ 

FARKA DAİR RİSALESİ

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın Adıyla

Mukaddime
[1] Bilimler ya kuramsal (nazarî) ya da uygulamalıdır (amelî). Kuramsal olanların 

amacı, sadece bir düşünce ve inancın ortaya çıkmasıdır. Uygulamalı olanların amacı 
ise eylemlerimizin niteliğiyle ilgili bir düşünce ve inancın ortaya çıkmasıdır. Nefsin 
bilme gücünün yetkinleşmesi kuramsal olanlarla; eylem gücünün yetkinleşmesi de 
uygulamalı olanlarladır. Bu [ikincisi], ahlak ve siyaset bilimi ile öğrenilir.

[2] Kuramsal bilimler fizik, matematik ve metafiziktir. Fiziğin konusu, hareketli 
ya da durağan olması bakımından cisimlerdir. Bu bilim dalında cisimlere bu yönden 
ilişen şeyler incelenir. Matematiğin konusu, özü itibariyle maddeyle ilişkisiz nicelik-
tir ya da nicelikli olan şeydir. Bu bilim dalında niceliğe nicelik olarak ilişen şeyler 
incelenir; onların tanımlarında ne bir madde türüne ne de hareket gücüne yer verilir. 
Metafizikte ise tanımı ve yapısı gereği maddeden ayrık şeyler; fiziksel ve matematiksel 
varlığın ilk nedenleri; nedenlerin nedeni, ilkelerin ilkesi –yani Yüce Tanrı– araştırılır. 
Bunların hepsi yeri gelince anlatılacak ve incelenecektir.

İkinci Mukaddime
[3] Her bilimin bir konusu, bu konu içerisinde kanıtlanan ve meseleler diye ad-

landırılan araştırmaları (metâlib) ve kanıtlara dayanak olan ilkeleri vardır. Bir bilimin 
konusu, o bilim tarafından teslim alınır (müsellemen fîh); yani tartışılıp uzlaşılmış 
(mefrûğun anh) bir şeymiş gibi ortaya konur, ardından ona özgü ilintiler araştırılır. 
Teslim alınan şey, araştırılan şey değildir. Bir konu, kendinde açık ya da üstündeki bir 
bilimle açıklanmış olduğu vakit, ilgili bilim tarafından teslim alınmış olur. Öyleyse 
metafiziğin konusu, araştırmaları ve ilkeleri vardır.

[4] Bunu öğrendiğine göre deriz ki: Metafiziğin konusu ya var olması bakımından 
varolandır (el-mevcûd bi-mâ hüve mevcûd) ya özel bir mevcuttur (mevcûd hâss) –yani 
Yüce Allah’tır– ya da mutlak neden olmaları yönüyle veya özel neden olmaları yönüy-
le –ilkinin etkin diğerinin alıcı olması bakımından; zira bazıları böyle sanmıştır– ilk 
nedenlerdir. Metafiziğin konusu bu dördü aşmaz. Birincisi hariç hepsi yanlıştır, onun 
konusu birincisidir. Metafiziğin konusunun özel mevcut, yani Yüce Tanrı olması birkaç 
yönden olanaklı değildir:

[5] Birinci [Yön]: Tanrı, bu bilimde araştırılmaktadır (matlûb). Bir bilimde araş-
tırılan hiçbir şey, o bilimin konusu değildir. O’nun bu bilimde araştırılmasına gelince, 
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O araştırılmakta ve başka bir bilimde araştırılmamaktadır; dolayısıyla bu bilimde 
araştırılmaktadır. O’nun araştırılan olmasına gelince; eğer araştırılan olmasaydı, ya 
kendinde açık olur ya da hakkında açıklama yapılamayan bir şey olurdu. Oysa O, ne 
kendinde açıktır ne de hakkında açıklama yapılamayan bir şeydir. Bu bilimde, ileride 
bahsedileceği üzere, O’nun hakkında kanıt vardır. O’nun başka bir bilimde araştırıl-
mamasına gelince, sen bilimleri teker teker ele alıp incelediğinde ve onların konusunu 
ve araştırdığı şeyleri öğrendiğinde, O’nun bu bilimlerde araştırılmadığını anlarsın. 
Sözgelimi, fizik bilimlerini inceleyip onların konusunun hareketli ve durağan olması 
bakımından cisimler olduğu öğrendiğinde, O’nun bu bilimlerde araştırılmadığını an-
larsın. Aynı şekilde, matematik bilimlerini inceleyip onların konusunun nicelik olması 
bakımından nicelik olduğunu öğrendiğinde, O’nun bu bilimlerde de araştırılmadığını 
anlarsın. Böylece, O’nun araştırıldığı ve başka bir bilimde değil, bu bilimde araştırıl-
dığı açığa çıkmış olur.

[6] O’nun bu bilimde araştırıldığının açıklanması hakkında ikinci yön: Bu bilimde 
maddeden ve maddeyle ilişkili şeylerden ayrık olanlar incelenir. Yüce Allah, maddeden 
ve maddeyle ilişkili şeylerden en uzak şeydir. Çünkü Allah, ne cisimdir ne cisimseldir 
ne de herhangi bir yönden maddeyle ilişkilidir. Dolayısıyla O, bu bilimde araştırılır. 
Öğrendiğin gibi, O bu bilimin konusu olamaz.

[7] Bu bilimin konusunun özel bir mevcut olması bakımından özel bir mevcut 
olmadığının açıklanması hakkında üçüncü yön: Eğer O böyle olsaydı, bu bilimdeki 
inceleme bu özel mevcuda özgü durumlarla sınırlı olurdu. Oysa bilinmektedir ki, bu 
bilimdeki incelemelerin çoğu her bir mevcutta ortak olan şeyler üzerinedir; özel bir 
mevcuda özgü değildir. Eğer O’nun hakkında bir inceleme yapılacaksa, O’nun hak-
kındaki inceleme, özel bir mevcut olması bakımından değil, sadece mevcut olması 
bakımındandır. Böylece, bu bilimin konusunun, sadece özel bir mevcut olması bakı-
mından özel bir mevcut olmadığı anlaşılmış olur.

[8] Bu bilimin konusunun mutlak nedenler olmaları bakımından ilk mutlak nedenler 
olmasının yanlışlığına gelince, bu iki nedenden dolayıdır: Birincisi, bu bilimde, tümel, 
tikel, güç, fiil, zorunluluk ve imkân gibi, nedenlere mutlak nedenler olmaları bakımından 
ilişmeyen kavramlar incelenir. Bunlar bu bilimde incelenen şeylerdir, başka bir bilimde 
incelenmezler. Çünkü onlar fiziksel, matematiksel şeylere, ahlâkî ve siyasî eylemlere 
özgü ilintiler değildir. Dolayısıyla geriye onların bu bilimde incelenmesi kalır. İkincisi, 
mutlak nedenler, özel nedenlerden sonra bilinir. Bizler nedenleri olan nedenlilerin, 
varlıkta kendilerinden önce gelen şeylerle ilişkili olduklarını bilmedikçe, mutlak bir 
nedenin varlığını bilemeyiz. Öyleyse, mutlak bir neden olduğu hükmü, ne akılda ne 
de duyuda zorunlu olarak oluşur. Çünkü duyu yalnızca ardışıklığı (müvâfât) algılar; 
iki şeyin art arda gelmesi ise, onlardan birisinin diğerine neden olmasını gerektirmez. 
Nefse yerleşen kanaate gelince, bu, duyu ve deneyimden edinilen verilerin çokluğu 
nedeniyledir ve kesin (müteekkid) değildir. Biz bu yolla İlk Neden’in varlığını, Varlığı 
Zorunlu’nun varlığını ispat ettik.
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[9] Bu bilimin konusunun özel nedenler olması mümkün değildir; çünkü onlar 
yalnızca bu bilimde araştırılır. Konunun, bir bütün olması bakımından nedenler bütünü 
olması da mümkün değildir; çünkü parçalar bütünden önce bilinir. Nedenler bütünü 
hakkındaki araştırma var olmaları bakımından olursa konu, var olması bakımından 
varolan olur. Buradan, bu bilimin ilk konusunun şartsız biçimde var olması bakımından 
varolan olduğu ortaya çıkmaktadır. Metafiziğin araştırdığı şeylere ve meselelerine 
gelince, onlar var olması bakımından varolana eklenen şeylerdir. Bir kısmı, cevher, 
nicelik ve nitelik gibi, mevcuda sanki tür olan şeylerdir. Bir kısmı da birlik, çokluk, 
güç ve eylem gibi, özel ilinti tarzındaki şeylerdir.

[10] Eğer “bu bilimin konusu var olması bakımından varolan ise, bu durumda, var 
olması bakımından varolan hakkındaki bilginin önsel olması gerekir; bu da varlığın 
önsel olarak bilinmesini gerektirir.” dersen şöyle cevap veririm: Evet, diğer kitaplarda 
açıkladığımız ve varlığın tarifleri hakkında zikredildiği üzere durum böyledir. Ancak o, 
gerçek bir tarif değil, bilakis –dış dünyada ve zihinde ona eşitse– ismin açıklanmasıdır.

[11] Eğer “bu bilimin konusu var olması bakımından varolan ise, varolanların 
ilkeleri bu bilimde ortaya konamaz; çünkü her bir bilimdeki araştırma, o bilimin ilke-
leri değil konusuna eklenen şeyler hakkındadır.” dersen şöyle cevap veririm: İlkeler 
hakkında inceleme, konunun ilintileri hakkındaki araştırmadır. Çünkü bir şeyin bir 
şeye ilke olması, bu şeyden başkadır ve onun kurucusu (mukavvim) değildir. Aksine o, 
varolanın doğasına nispetle, ona ilişen bir durumdur ve onun eklentilerindendir. Çünkü 
ilke bütün varolanların ilkesi değildir, değilse kendisine ilke olurdu ; aksine belirli bir 
varolanın, yani nedenlinin ilkesidir. Dolayısıyla o, bazı varolanların ilkesidir. Öyleyse 
varolanın mutlak ilkesi hakkındaki araştırma bu bilimde yapılmaz.

[12] Bütün bunlardan, metafiziğin konusunun var olması bakımından varolan 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Eğer bu bilimde maddeden önce olmayan şeyler araştırıla-
caksa, bu araştırma maddeye ihtiyaç duymama çerçevesinde yapılır; bu da var olması 
bakımından varolandır.

[13] Öyleyse, bu bilimde araştırılacak şeylerin tamamı dört bölümdür: Birincisi, 
maddeden ve maddeyle ilişkili şeylerden uzak olanlardır. İkincisi, madde kurucu ol-
maksızın, önce gelen kurucu nedenle karışmak anlamında maddeyle karışık olanlardır. 
Üçüncüsü, nedensellik ve birlik gibi, bazen maddede bazen de madde dışında varolan 
şeylerdir. Bu üçü maddenin varlığına ihtiyaç duymamada ve varlığını maddeden 
kazanmamada ortaktır. Dördüncüsü, hareket ve durağanlık gibi maddesel şeylerdir. 
Ancak onlar maddedeki durumları bakımından değil, varlıktaki durumları bakımından 
incelenir. Bu kısım diğer üç kısımla, metafizikte onlara dair incelemenin, varlığı mad-
deye dayanmamak bağlamında olması açısından ortaktır. Bundan dolayı metafiziğin 
kapsamı içerisinde kalır. İşte böylece metafiziğin konusu, araştırdıkları ve meseleleri 
teker teker ortaya çıkmıştır.

[14] Özel mevcuda gelince, yani Yüce Tanrı’ya, O din usulü bilimi diye adlan-
dırılan kelam biliminin konusudur. Kelamda Yüce Allah’ın sıfatları ve O’na özgü 
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fiiller araştırılır. Bunun dışında birkaç kez daha anlatıldığı üzere, her bilimin konusunu 
kendine özgü eklentilerin incelenmesi oluşturur. Dolayısıyla, bu özel mevcut kelam 
biliminin konusudur. Bu özel mevcudun inniyet ve varlığı ise, sadece, var olması ba-
kımından varolan üzerine araştırma yapan metafizikte araştırılır. Böylece, inniyet ve 
varlık, [bir konu olacak şekilde] bu bilim tarafından teslim edilir. Bir bilimin konusu, 
o bilimin araştırdığı şey değildir. Dolayısıyla bir bilimde konunun varlığı değil, ona 
özgü eklentiler araştırılır. Öyleyse, Varlığı Zorunlu’nun inniyeti ve varlığı kelamda 
araştırılmaz, aksine ona teslim edilir.

[15] Eğer “biz kelamcıların Varlığı Zorunlu’yu kanıtlamak için, bu bilimde bazen 
zatların imkânını bazen sıfatların imkânını bazen de bu ikisinin sonradan olmasını 
(hudûs) delil getirdiklerini görüyoruz.” dersen şöyle cevap veririm: Onların buradaki 
amacı Varlığı Zorunlu’nun inniyet ve varlığını kanıtlamak değil; aksine, bütün varo-
lanların O’na dayanması, O’nun da onların ilkesi olmasıdır. Bu ise –durum Varlığı 
Zorunlu’nun inniyet ve varlığının kesinliğini gerektirse de– O’na özgü sıfatlarından 
birisidir. Bu tıpkı filozofun Varlığı Zorunlu’nun varlığını mevcutların O’na ihtiyaç 
duyması üzerinden kanıtlaması gibidir. Ne var ki, onun amacı –durum bunu gerektirse 
de– O’nun bütün varolanların ilkesi olması değildir. Bir diğer önemli husus, metafizikle 
uğraşan kimsede bu bilimin konusunun varlığına yönelik bir güvenin bulunmasıdır. 
Onun bu konuda derinleşmesi, kalbindeki güvenin ardından gelir.

[16] Eğer “Kelam bilimi buna daha uygunken, niçin metafizik (el-ilmü’l-ilâhî) tan-
rıbilim (el-ilmü’l-ilâhî) olarak adlandırılmıştır?” dersen şöyle cevap veririm: Birincisi, 
metafiziğin temel amacı Yüce Tanrı’nın varlığını bilmektir. İşte bu, onun hem en büyük 
meselesi ve –başka araştırmaları olmakla birlikte– en değerli araştırmasıdır. Çoğu kez 
tüm (küll) ve bütün (cümle), kendi birey ve parçalarıyla isimlendirilir; özellikle de en 
eksiksiz parça ve en değerli bireyle. Eğer “bu bilimin, yani kelam biliminin araştır-
malarının hepsi ya da çoğu, Yüce Allah’ın sıfatları ve O’na özgü fiillerdir. Dolayısıyla 
tanrıbilim olarak adlandırılmaya daha layıktır.” dersen şöyle cevap veririm: Bir şeyin 
zatı, onun sıfatından daha değerlidir. Metafizik, Tanrı’nın zatının varlığını araştırdığı 
için, tanrıbilim adını almış; kelam bilimi de başka bir adla adlandırılmıştır. İkincisi, 
bu bilimin araştırmaları ile ilgili olarak öncekilerin âdeti, “şu husustaki görüş (kavl)” 
demen gibi, “bu konudaki söz (kelâm)” demek olduğu için, bu bilim kelam bilimi ola-
rak adlandırılmıştır. Din usulü bilimi olarak adlandırılmasına gelince, bu zaten açıktır.

[17] Kelam biliminin konusunu öğrendiysen, onun araştırmalarının şunlarla sınırlı 
olduğunu da öğrenmelisin: Birincisi, Allah’ın değilleyici (selbî) sıfatlarıdır: O’nun 
cisim, cisimsel, cevher, ilinti vb. şeyler olmaması gibi. Bunlar yücelik (celâl) sıfatları 
olarak da adlandırılır. İkincisi, olumlayıcı (subûtî) sıfatlarıdır: O’nun bilen, güçlü vb. 
olması gibi. Bunlar yakınlık (ikrâm) sıfatları olarak da adlandırılır. Nitekim Yüce Allah 
şöyle buyurmuştur: “Yüce ve yakın olan Rabbinin şanı ne yücedir!” [55/Rahman:78]. 
Üçüncüsü, dünya işleriyle ilgili fiilleridir: Evrenin O’ndan nasıl varlık bulduğu, bunun 
zorunlulukla mı yoksa irade ile mi gerçekleştiği bu kapsamdadır. Evrenin sonradanlığı 
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ve mümkünlerin var edilmesi meselesi bunlardandır. Eylemlerin yaratılması meselesi, 
cebir, kader ve bu ikisiyle ilgili meseleler de burada yer alır. Ayrıca, peygamberlikle 
ilgili durumlar, peygamberlerin ve vahyin gönderilmesi meselesi, ilâhî kitapların in-
mesi meselesi de buradadır. Keramet, sihir ve aralarındaki farklar bunları takip eder. 
Dördüncüsü, ruhsal ve cisimsel diriliş gibi ahiretle ilgili fiilleridir. Bunları, düşünen 
nefis, ödül, ceza, cennet, cehennem, ateş ve ilgili şeyler hakkındaki görüşler izler. 
Bunlar kelam biliminin inceleme yaptığı araştırma alanlarıdır.

Uyarı
[18] Konu [kavramı], bazen yüklemli önermede hakkında hüküm verilen şey için 

kullanılır: Örneğin, “Zeyd yazıcıdır.” cümlesindeki “Zeyd” gibi. Bazen, yerleşen şeyi 
(hâll) barındıran yer (mahall) için kullanılır: Hareket ve durağanlık için cisim gibi. 
Yerleşen şeyi barındıran yere, heyûlâ, madde ve başka şeyler de denir. Öğrendiğin gibi, 
bazen, her bir bilimde özel ilintileri araştırılan şeye konu denir. İyice düşündüğünde, 
şeylere konu denmesinin tek bağlamda (i‘tibâr) gerçekleştiğini anlarsın: o da başka 
bir şeyin ona yükleniyor olmasıdır.

[19] Yüklemli önermeye gelince, yüklem, konuya bazen, “cisim hareketlidir.” 
cümlesindeki gibi eş düzeyli (bi’l-muvâtaa) olarak yüklenir; bazen de, “cisim hareket 
sahibidir.” ve “cismin hareketi vardır.” cümlelerindeki gibi çok düzeyli (bi’l-iştikâk) 
olarak. Bu ikisi arasındaki farkı mantıkta öğrenmiştin. ‘Hareket’ cisme çok düzeyli 
olarak yüklenir; ‘hareketli’ ise eş düzeyli olarak. Yerleşen şeyi barındıran yere gelin-
ce, yerleşen ona çok düzeyli olarak yüklenir ve “cisim hareket sahibidir.” ve “cismin 
hareketi vardır.” denir. Bir bilimin konusunda da durum böyledir. Konuya eklenen 
ilintiler, bazen çok düzeyli bazen de eş düzeyli olarak yüklenir. Konunun iki bilimdeki 
hakikatini öğrenince aralarındaki farkı da öğrenirsin.

[20] Bu, metafiziğin konusu ile kelam biliminin konusuna ve aralarındaki farka dair 
eksiksiz ve çok açık biçimde yaptığımız açıklamanın sonudur. Başarılı kılan Allah’tır.

[21] Son Söz: Bu risaleye vakıf olan kimselerden övgü eksik olmasın. Öven ve 
övülen herkes esasen övülendir. Asıl övgü, şanı yüce Allah’adır.

Risale sonlandı. Övgü, asıl sahibindedir. Salat ve selam O’nun peygamberine ve 
tüm ailesindedir.24

24 Ragıp Paşa nüshasındaki ek metin şöyledir:
A Mes’ele: Dendi ki: Kelam biliminin konusu şanı yüce Allah’ın zatıdır. Çünkü kelamcı bu bilimde 

O’nun özsel ilintilerini araştırır. Bunlar da, O’nun olumlayıcı ve değilleyici sıfatları ve ister evrenin 
kendisinden varlık buluşunun iradesine dayanması veya zorunluluğu, evrenin sonradanlığı, eylemlerin 
yaratılması, peygamberlik ve onunla ilgili şeylerin araştırılmasıyla, evrendeki düzenin nasıllığı gibi 
dünya ile ilgili şeyler olsun, ister diriliş ve din kaynaklı diğer haberlerin araştırılması gibi ahiretle ilgili 
şeyler olsun gibi –ki bunu nefis araştırması izler– O’nun fiilleridir. Her bilimde, bir şeyin (emr) özsel 
ilintileri araştırılır. O şey de, vaktiyle açıklandığı üzere, o bilimin konusudur. Dolayısıyla, Allah’ın 
zatı, kelamın konusudur. Bazıları, konunun bu bilimde kanıtlanamayacağı, fakat Allah’ın zatının bu 
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bilimde kanıtlandığı, dolayısıyla Allah’ın zatının konu olamayacağı itirazında bulundular. Şöyle ce-
vap verildi: Biz O’nun bu bilimde kanıtlanacağını kabul etmiyoruz. Varlığı Zorunlu’nun kanıtlanması 
kelam biliminin meseleleri arasında değildir. İçlerindeki en yüce bilim kelamken, [Allah] hangi İslam 
biliminde kanıtlanabilir ki! Ayrıca, bu bahis kelam kitapları içerisinde yer almaktadır; nasıl olurda ke-
lamın meselesi olamaz!” denemez. Biz şöyle diyoruz: O’nun en üst bilimde kanıtlanması gerektiğini 
kabul etmiyoruz. Onların bilimleri kelam biliminin bünyesine niçin katılmasın? Ayrıca, kelam bilimi, 
kendinde olmayan kanıtlarla açıklanmış bu özel meseleye ihtiyaç duymaktadır. Bu hususun kelam 
kitaplarında geçip anlaşılırlık hedefinden dolayı sonlarda yer alması, önem itibariyle sonda olmasını 
gerektirmez. Dendi ki: Kelamın konusu, Allah’ın zatı ve ihtiyaç zincirinde Yüce Allah’a dayanmaları 
bakımından mümkünlerin zatıdır. Çünkü kelamcı her ikisini de araştırır; bunların bütünü de konuyu 
oluşturur. Buna, bahsedilen hususlarla itiraz edildi. Dendi ki: Kelamın konusu mutlak mevcuttur. Çün-
kü o, kadim ve hâdis gibi varolanın özsel ilintilerini, hâdisin cevher ve ilinti cinsinden bölümlerini, 
İlk ve O’nun sıfatları ve fiilleri gibi kadim ve hâdisin bölümlerini araştırır. Bunun üzerine şöyle dendi: 
Şayet birisi “İslam kuralları çerçevesinde” kaydını düşse de, bu metafizikle çakışmaya neden olur. Me-
tafizik sadece akıl çerçevesinde araştırma yaptığından bu reddedildi. Son kanaat [şöyle idi]: Konusu 
bilinince tanımı ve meseleleri de bilinir. Böylece tanımında “şunlar şunlar hakkında araştırma yapan 
bilim” denir. Meseleleri bu konuya eklenen ve bu bilimde kanıtlanan ilintilerdir. Allah gerçek durumu 
daha iyi bilir.
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ÇEVRİLEMEYENLERİN LÜGATİ: BİR FELSEFE SÖZLÜĞÜ

Esma Kayar*

Ed. Barbara Cassin, Dictionary of Untranslatables: A Philosophical Lexicon, Fransızcadan 
çev. Steven Rendall, Christian Hubert, Jeffrey Mehlman, Nathanael Stein, ve Michael Syrotinski, 
Çev. Ed. Emily Apter, Jacques Lezra ve Michael Wood, Princeton University Press, 2014, 
1344 sayfa.

Sözlüklere ve lügatlere olan ihtiyacımızın onların içerdikleri şeylere bakışımızı değiştirdikçe 
yenilendiğini söyleyebiliriz. Felsefenin en temel kavramlarını ifade eden kelimelerin dahi aynı 
dil ailesinde olsa bile birbirine tam çevrilemezliği bir müddettir düşünürlerin üzerine eğildikleri 
bir konudur. Çevrilemeyenlerin Lügati bu yaklaşıma dair tartışmaların ortaya çıkardığı bir ürün 
olarak görülebilir.

Lügat on yılı aşkın bir emeğin sonucunda “Vocabulaire européen des philosophies: 
Dictionnaire des intraduisibles” [Avrupa Felsefe Terimleri Dağarcığı-Tercüme Edilemeyenlerin 
Sözlüğü] ismiyle ilk kez Fransızca olarak Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi 
yöneticilerinden eskiçağ felsefesi uzmanı Barbara Cassin editörlüğünde ve onun sunuşuyla 
2004 yılında Le Robert ve Seuil tarafından basılmıştır. 1500 sayfadan fazla olan bu basımda 
Alain Badiou, Étienne Balibar, Catherine Malabou gibi dünyaca ünlü felsefecileri de içeren 
150 yazar katkıda bulunmuştur. 

Fransızca baskıda ilk madde Abstraction son madde ise Wunsch’tur. Adından da anlaşılacağı 
üzere ‘çevrilemeyen’ madde başlığı varolduğu dilde bırakılmış ve maddenin hemen altına 
Yunanca ve Latince gibi klasik ve Almanca, İngilizce, Fransızca gibi belli başlı modern Avrupa 
dillerindeki çeviri alternatifleri verilmiştir. Bu madde başlıkları ve çeviri alternatifleri Katalanca, 
İbranca, Rusça gibi dillere de genişlemektedir.

Maddeler genelde tek yazarlı olsa da vérité maddesindeki gibi aralarında editör Barbara 
Cassin’in de bulunduğu altı yazarlı maddelere de rastlanmaktadır. Her maddenin sonunda bir 
kaynakça sunulmaktadır. Bazı maddelerin içerisinde incelenen sözcüğün maddedeki genel 
akışından biraz daha farklı ele alındığı kutucuklar bulunur. Yine kaynakçalı olan bu kutucukların 
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yazarları da aksi belirtilmediği müddetçe maddenin yazarıdır. Kitabın sonunda özel isimlerle 
başlayan, Fransızca dışındaki dillerdeki sözcükleri de gösteren dört farklı dizin bulunmaktadır. 

Editör Barbara Cassin 2014 yılında verdiği bir röportajda bu sözlük projesinde iki anlayıştan 
kaçındığını ifade etmiştir. İlki kendisinin de bir dönem öğrencisi olduğu Heidegger’in dil 
hiyerarşisi ve ontolojik milliyetçilik anlayışıdır. Cassin, Yunanca kavramların çevrilemez şekilde 
kutsallaştırılmasına karşıdır. Bu hiyerarşik üstünlüğü sadece Yunanca değil Almancaya da veren 
Heidegger’in Fransızlar düşünmeye başladıklarında Almanca konuşurlar tarzındaki iddialı 
ifadeleri düşünüldüğünde bir Fransız olan Cassin’in böyle bir karşıtlığı geliştirmesi anlamlıdır.1 
İkincisi de dil ve zamanla ilgili problemlere önem vermeyen analitik felsefedir. Çevrilemeyenle 
kastedilen, bu iki anlayıştan farklı olarak ucu açık yani bitmeyen bir çevrilme durumudur.2

 Lügat Fransızca baskıdan sonra kısmi olarak Ukraynaca ve Arapçaya çevrilmiştir. 
Ukraynacaya çevrilişi politik yönler taşımaktadır. Ukrayna’da ilk önce Rusça olarak çevrilmesi 
düşünülürken, Turuncu Devrim sonrasında Rusçadan ayrı bir Ukrayna felsefe dilini beslemek 
amacıyla bu ülkenin diline çevrilmesine karar verilmiştir. Arapça çevirisinde ise tamamı değil 
özellikle politik sözcükler çevrilip madde içeriklerinin aslına sadık kalınmıştır. 3 

 2006 yılında, lügatın tanıtıldığı Radical Philosophy dergisinin 138. sayısında David 
Macey Fransızca baskıdaki ‘SUBJECT’ maddesini İngilizceye çevirmiştir. 2014 yılında ise yine 
Barbara Cassin editörlüğünde Fransızca lügatın tamamının İngilizce çevirisi yayımlanmıştır. 
ABD’de yayımlanan bu İngilizce çeviride ilk ve son maddeler Fransızca ile aynı başlıklara 
sahiptir. Bu baskıda Judith Butler, Gayatri Chakravorty Spivak, Immanuel Wallerstein gibi 
ünlü düşünürlerin kutu içi ekleri bulunmaktadır. Maddelerin sonundaki kaynakçaya ek olarak 
İngilizce baskının sonuna bir de genel kaynakça konmuştur. (Bir maddede RT(Reference Tools) 
işareti olunca, bu genel kaynakçada yer aldığını gösterir). Fransızca aslının aksine İngilizce 
baskıda tek bir dizin bulunmaktadır.

Emily Apter İngilizce çeviriye yazdığı sunuşta Avrupa’da ‘felsefe’ adıyla anılan şeyin 
İngilizce konuşulan dünyada teoriye denk düşeceğini söylemektedir. Cassin’in analitik felsefenin 
dile karşı duruşuna karşı da Amerika’da teori olarak adlandırılan şeyin denk geldiği belirtilir 
(s. viii). Yine sunuşta, Fransızca başlıktaki Avrupa lafzının çıkarılmasının ipucunu da buluruz. 
İngilizce çeviride Avrupa felsefesine vurgunun kaldırılmaya çalışıldığı ifade edilmektedir. Bu 
durumda çalışmadan bir dünya felsefesi beklentisi doğsa da mevcut İngilizce baskının bunu 
başarması pek mümkün gözükmediğinden, ileriki baskılarda böyle bir genişlemeye gidilebileceği 
söylenir (s. ix.). İngilizce konuşulan akademide kıta Avrupası felsefesiyle ilişkiler çoğunlukla 
karşılaştırmalı edebiyat üzerinden kurulduğu için İngilizce baskıdaki maddelerde bu durumla 
ilgili vurgular göz önünde tutulmuştur (s. xi). İngilizce baskının editörleri Fransızca baskının 
editörlerinin seçtiği, mesela ‘çokkültürlülük’ (multiculturalism) gibi kavramların çevrilemez diye 
görülmesine şaşırmaktadır (s. xii). Apter’in de dahil olduğu bu görüşün sözlüğün hazırlandığı ve 
çevrildiği dil ve kültür alanında hangi kavramların ‘çevrilemeyen’ olarak görülüp hangilerinin 
görülemeyeceğine dair farklılığı yansıttığını düşünebiliriz.

1  Der Spiegel 31 Mayıs 1976 yayımlı Martin Heidegger Röportajı.
2 Public Books Haziran 2014 Barbara Cassin’le Röportaj http://www.publicbooks.org/interviews/trans-

lating-the-untranslatable-an-interview-with-barbara-cassin 
3 Public Books Haziran 2014 Barbara Cassin’le Röportaj http://www.publicbooks.org/interviews/trans-

lating-the-untranslatable-an-interview-with-barbara-cassin 
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İngilizce baskıya giriş ise Barbara Cassin tarafından Fransızca yazılmış ve Michael Wood 
tarafından İngilizceye çevrilmiştir. Bu girişte Cassin’de bir ilerleme içinde, ‘energeia’ halinde 
geleceğe bakan bir Avrupa ideali vardır. Cassin bu lügat için yola çıkış noktası olarak felsefe 
çevirisinin zorluğu üzerine bir refleksiyonu aldıklarını, felsefeyi dillerin içinde düşünüp bunun 
felsefe yapma tarzımızda nasıl bir değişiklik yapacağını görmeyi denediklerini belirtir. Bu 
nedenle kavramlar, yazarlar ya da sistemlerle ilgilenen bir tane daha felsefe ansiklopedisi ortaya 
çıkarmak yerine, diller arasında ölçülebilir farklılıkların arasında konumlanmış kelimelerden 
başlayan bir Çevrilemeyenler Sözlüğü hazırladıklarını söyler. Ama burada kastedilen diller 
Avrupa’da felsefe metinlerinin yazıldığı belli başlı dillerdir. Lügate Émile Benveniste’in çoğulcu 
ve karşılaştırmalı Hint-Avrupa Kurumları Sözlüğü’nün model alındığı ifade edilir. Bir kelimenin 
bir dilde anlamını bulmak amacıyla bu kitap kelimenin ait olduğu ağları keşfe çıkar ve ağın bir 
dilde diğer dillerin ağıyla ilişkiye girerek nasıl işlediğini anlamaya çalışır (s. xvii). 

Cassin bu sözlükte adından anlaşıldığı üzere çevrilemeyen, kendi açıklaması ile çeviri 
durumu devam eden kavramları seçtiklerini söyler. Bir kelimenin başka bir dile çevirisi yeni 
terimler ya da bu eski kelimeye yeni anlamlar sorununu yaratır. Almanca Geist, İngilizce mind 
ile aynı değildir (s. xvii). 

Cassin’in belirttiğine göre sözlükteki maddeler hem eş zamanlı hem de artzamanlı bir 
incelemeyle yazılmıştır. Artzamanlılık, kavramın tarihiyle karşılaşmamız üzerinden kesişmeler, 
geçişler ve yol ayrımları üzerine düşünmemizi sağlar: Yunancadan Latinceye, Eski Latinceden 
Yahudi ve Arap geleneklerinin etkilişim anlarını da kapsayarak skolastik Latinceye, hümanist 
Latinceye geçişler; kadim bir dilden konuşulan dile; bir yerel dilden diğerine; bir gelenek, 
sistem ya da felsefi tabirden diğerine; bir bilgi alanından diğerine. Eşzamanlılık ise milli 
felsefi manzaranın mevcut durumuna dair bir harita çıkarmamıza olanak sunar (s. xvii). Cassin 
analitik felsefenin mantıki evrenselciliğine ve ontolojik milliyetçiliğe alternatif olarak sözlükte 
Deleuzecü deterritorialization [yersiz yurtsuzlaştırma] pozisyonunu tercih ettiğini belirtir. Bu 
terim coğrafyaya karşı tarihi, izole edilmiş kavrama karşı semantik ağı oyun sahasına sokar. 
Çokla başlanan oyunda çok olarak kalınır, çevrilemeyenler sorunu için bir bütün hedeflenmez (s. 
xix). Lügatin maddelerini okurken bütünlüğün kaybolduğuna dair oluşan his, aslında buradaki 
açıklama ile meşrulaştırılmış görünmektedir.

Cassin’in girişinden sonra kitabın nasıl kullanılacağına dair bir sayfalık açıklama kısmı 
gelmektedir. Burada sözlükte üç çeşit madde olduğu söylenmektedir. İlk çeşit ‘kelime-temelli’ 
maddelerdir. Bunun ilk türü tek bir dilde verilip ‘çevrilemez’ olanları gösterirken (mesela Rusça 
MIR), ikinci türü ise diller ağındaki ağ ile kelimenin özelliklerini ortaya çıkarmayı denemektedir 
(mesela SENSE). İkinci çeşit, ‘tematik’ maddelerden oluşur. Uzun maddeler ortaklaşa yazılmış 
ve kutucuklarda metinle, çeviriyle, terminolojiyle ilgili aydınlatıcı bilgiler verilmiştir. Üçüncü 
çeşit ise ‘yön’ maddeleridir. Bunlar ise okuyucuya yabancı dillerdeki diğer ilgili maddeler için 
bir rehber sunar (s. xxi).

Lügatte de gördüğümüz üzere her kelime her dilde olmayabilir. Ancak çeviri yardımı 
ile o kelimenin taşıdığı anlam bütünü başka bir dile aktarılmaya çalışılır. Aslında bir kelime 
başka dillerde de olsa bile kelimenin anlam ve içeriği ile bu anlam ve içeriğin değişimi de bu 
dillerin her birinde farklı bir yöne evrilebilmektedir. Bu içeriğin evrilmesi sırasında da başka 
kelimelerin referansı devreye girmektedir. Böyle bir evrilmeye inanıldığı zaman Cassin’in de 
belirttiği, bir dili felsefeye diğerlerinden daha uygun görme anlayışına karşı çıkılabilir; orada 
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bir yerde, bitmiş ve tam o dilde anlatıldığı gibi anlaşılması gereken bir anlam yerine, evrilen 
ve değişen bir anlam tasavvuruna yer açılabilir. İncelenen lügatteki maddelerin işlenişinin bu 
durumu yansıttığını ifade etmek yanlış olmayacaktır.

Lügatin kavramların evrensel olma iddiasına da farklı bir bakış açısı sunduğu düşünülebilir. 
Kelime ve kavramın ayrı şeyler olduğunu varsaysak bile mevcut dilimizde kavramları hala 
kelimelerle ifade etmekteyiz. Her dilde kavramın yani bir anlamda kelimenin ifadesinin tekliği, 
kavramların evrensellik iddiasını yeniden düşünme imkanını doğurur. Bu sözlük dillerden 
kaynaklı bu çokluk durumunu düşünmek için bir fırsat yaratmaktadır. 

Lügatin I/ME/MYSELF maddesinde (s. 463) Almanca felsefedeki das Ich denke’nin 
Fransızcada Almancadaki ifade ettiği şekilde söylenemezken, ona çok yakın olan İtalyancada 
söylenebildiğini görmekteyiz. Bu ifadenin aslında Türkçede de bir artikel sorunu nedeniyle 
vurgu kaybına uğradığı düşünülebilir. Almanca birinci tekil şahıs zamiri Ich başka dillere bazen 
tam kendi karşılığında çevrilmemektedir. Mesela İngilizcede bazı nedenlerle ara sıra Latince 
karşılığı ego tercih edilir. Almanca olmayan çeviriler üzerinden bizim de Türkçede Ich’i ego 
ile karşılamamız, diğer dillerdeki problematiği aslında gereği yokken kendi dilimize taşımamız 
olarak görülebilir. Ancak bu taşınmanın olumsuz olduğunu düşünmek gerekmez, ortada kelime 
ile ilgili bir hikaye ve taşınma sonrası farklı olanaklar bulunmaktadır. 

İncelenen felsefe lügatinin bir artısı da mevcut felsefe sözlüklerine kıyasla o başlıkla 
ilgili görece güncel tartışmalara da referans vermesidir. Aslına bakılırsa bu durumun güncel 
dediğimiz felsefi tartışmaların çoğunlukla kıta Avrupasındaki tartışmaları alıp dönüştüren 
İngilizce konuşulan akademide üretilmesiyle ilgili olduğu söylenebilir. Lügatin kendisi de 
İngilizceye çevrilirken ilk kez Avrupa’da yayımlanması nedeniyle çeviride bu güncelliğin 
öne çıkarıldığı görülebilir. Judith Butler’ın GENDER maddesindeki kutu eki bu durumun bir 
örneğidir (s. 377).

İncelenen lügat siyasi gelişmelerin ve gücün eserlere etkisi için de bir misal sunmaktadır. 
Lügatin Fransızca olarak ilk basıldığı 2004 yılında çoğu soğuk savaştan çıkıp Avrupa idealini 
yeniden canlandırmaya çalışan on ülke, Avrupa Birliği’ne üye olmuştu. O dönem bir Avrupa 
idealine verilen desteğin canlılığı ışığında, sözlükler konusunda öncü sayılabilecek Fransa’nın da 
bu iddianın kültürel öncülüğüne ilgisi tahmin edilebilir. Cassin’in editörlüğündeki bu ilk sözlük 
tarihsel ve coğrafi sınırları tartışmalı olan Avrupa ideali ve Avrupa Birliği’nin kültürel desteği ile 
biraz da İngilizcenin dünyadaki hegemonyasına karşı Avrupa’nın çokdilliliğini savunur tarzda 
yola çıkmışken, bir on yıl sonrasında lügat İngilizceye çevrilerek daha geniş kitlelere ulaşması 
yine bu dil üzerinden olmuştur. Günümüze gelince İngiltere Avrupa Birliği’nden çıktığı gibi, 
birliğin kendisi de büyük sorunlarla yüzyüzedir. 

Eser felsefe sözlüğü ismini taşımasına rağmen siyaset, dilbilim, tarih, sosyoloji gibi diğer 
alanlar için de ilgi çekici yönlendirmeler ve açıklamalar içermektedir. Madde içlerinde bir 
kavramdan başka kavrama bkz. işaretiyle yapılan göndermeler ve madde sonundaki kaynakçalar 
bu yönlendirmeler için işlevseldir. Eserde bir alıntı yapıldığında alıntının orijinal dilinde verilmesi 
olumlu bir özelliktir. Cassin’in de vurguladığı gibi bu lügati bir başka dile felsefi, linguistik ve 
politik konuları kendi anadilinde bilen birisinin çevirmesi faydalı olacaktır. 

Lügatin tamamının Türkçeye çevirilmesinin Türkçe felsefeye değerli katkıları olacaktır. 
Lügatteki madde başlıklarında Türkçede karşılığı hemen akla gelmeyen ve Türkçe bir öneriye 
muhtaç birçok kelime vardır. MERKMAL (s. 654) bu kelimelere bir örnektir. Merkmal Türkçeye 
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alamet, alamet-i farika karşılığı ile çevrilebilir. Fransızca karşılıklarından biri olan marque 
Türçeye bu dil üzerindn marka olarak felsefi olandan başka bir anlamda geçmiştir. Merkmal’in 
eski Yunan felsefesinden iki ayrı anlamla başlayıp, bu ayrılığın kaybolduğu ve sonradan yeniden 
üretildiği tarihindeki karşılıkların Türkçede de işlenmesinin ufuk açıcı olacağını düşündüğüm 
için bu maddeyi Türkçeye çeviriyorum. 

Not: İngilizce baskıda, bir baskı hatası olarak sayfa 655’de 1762 yerine 1672 yazılmıştır.

MERKMAL (Almanca) 
İngilizce  mark
Fransızca  marque distinctive, marque, note
İtalyanca, İspanyolca marca
Latince  nota

♦ CONCEPT, LOGOS, MOMENT, OBJE-
CT, PREDICATON, PROPERTY, REALITY, 
REPRÉSENTATION, RES, SACHVERHALT, 
SENSE, SIGN, THING(RES), TROPE

Almanca Merkmal genellikle Gottlob Fre-
ge’nin felsefi bireysel dilinden bir terim ola-
rak bilinir. Gerçekte kelime 1884 yılına ait 
Grundlagen der Arithmetik’te (Aritmetiğin 
Temelleri) Frege yeni bir yüklem teorisi (§53) 
ortaya koyarken Eigenschaft(nitelik)’a karşıt 
olarak sunulmuştur. Bu teoriye göre- mantık 
tarihindeki standart bir örneğin yardımıyla 
kolaylıkla yeniden formüle edilerek- ‘insan bir 
hayvandır’ gibi bir önermede, ‘hayvan’, Frege-
ci terimlerle insanın bir niteliği olarak değil, 
insan kavramının bir ‘alameti’ olarak analiz 
edilir. Bununla birlikte, Merkmal sadece özel 
bir felsefeye ait teknik bir terim değildir; o, ilk 
yakınsaması ve aşamalı ayrışması Yunanca ile 
Latince arasında, felsefi dikkati çeken bir çeviri 
olgusuna bağlanmış iki serinin kesişiminde bu-
lunur. Kelimenin Almancada kullanım alanını 
belirleyen karşıtlıkların apaçık olması; onun 
sözü geçen ‘kesişim’i, bu kesişimin kaynağını, 
düzeneğini ve felsefi önemini tasvir etmesine 
İngilizce ya da Fransızca karşılıklarına oranla 
daha fazla olanak verir.

Merkmal-Zeichen (işaret) çiftiyle ifade edilen 

ilk seri eşanlamlıdır; Ferege’nin kullanımına 
denk gelen ikinci seri ise karşıt anlamlı Merk-
mal-Eigenschaft çiftiyle ifade edilir. Bu iki se-
rinin normal şartlarda zorunlu bir karşılaşma 
noktasının olması gerekmez. Onların kesişimi 
yalnızca başka felsefe dilleri yoluyla açıklana-
bilir; Eigenschaf’a karşıt halde Frege’nin felsefi 
dilinin parçası olmadan önce de Merkmal kav-
ramı ‘bir kavram, bir yargı ve bir yargı nesnesi-
nin ne olduğu ve bunların ‘dillerde’ nasıl ifade 
edildiklerini anlamada bir takım değişikler içe-
ren bir tarihe sahip olmuştu. Burada bu tarihi 
kısaca yeniden anlatmaya çalışacağız.

I. Merkmal ve Zeichen, ‘Alamet’ ve ‘İşaret’

Merkmal- Zeichen eşanlamlı çifti köklerini bu 
durumda Aristoteles’in, C. K. Ogden ve I. A. 
Richards’tan beri ‘semantik üçgen’ olarak bi-
linegelen Peri hermenias’ın (Yorum Üzerine)
(16a 2-7) ilk bölümünün çevirisi üzerinden Bo-
ethius Latincesinden alır. Latince versiyonda, 
Boethius gerçekten iki farklı Yunanca kelime-
yi, symbolon [σύμϐολον] ve semeion [σημεῖον], 
aynı Latince kelime olan nota, çevirir:

Sunt ergo ea quae sunt in voce earum quae sunt 
in anima passionum notae et ea quae scribuntur 
eorum quae sunt in voce. Et quemadmodum 
nec litterae omnibus eaedem, sic nec eadem 
voces; quorum autem hae primorum notae, 
eaedem omnibus passiones animae sunt, et 
quorum hae similitudines, res etiam eaedem.

(Konuşulan kelimeler zihinsel deneyimin, ya-
zılan kelimelerse konuşulan kelimelerin tem-
silidir. Nasıl ki tüm insanlar aynı yazıya sahip 
değilse, aynı şekilde hepsinin dildeki sesleri de 
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aynı değildir ancak bunları doğrudan temsil 
eden zihinsel deneyimler herkes için aynıdır, 
ve bu deneyimlerin hakkında olduğu şeyler/
nesneler de herkes için aynıdır

(Aristoteles latinus, 2.1-2, s. 5 [4-9] çev. Edghill)

(bkz. SIGN maddesi ve Yunanca aslınının çe-
virisiyle ilgili seçenekler için oradaki Kutucuk 
1). Boethius’un çevirisi Aristotelesin verdiği 
anlamı çift taraflı değiştirir: ilkinde, symbolon 
ve semeion arasındaki ayrımın taşıdıklarının 
ortadan kalkmasıyla, ikincisinde alameti ol-
makla işaret etmeyi yakınlaştırarak. Bu, Peri 
hermenias’ın bazı ortaçağ yorumcularının niye 
nota ve konuşan ile signum ve konuşulan ya 
da dinleyen arasında ayrıma gittiğini açıklar. 
(Karş. Robert Kilwardby’ın SIGN maddesin-
deki metni: “dicendum quod differunt nota et 
signum, quia nota est in quantum est in ore 
proferentis, set signum est in quantum est in 
aure audientis” (Nota ve signumun ayrı olduğu-
nu tekrar edeceğiz, çünkü nota konuşanın ağ-
zındaki, signum ise dinleyicinin kulağındakidir) 
ve I. Rosier -Catach’ın yorumu). Guillaume 
de Moerbeke’nin metni ortaçağ çevirisinde 
nota’nın sumbolum/signum ile yer değiştirme-
si Merkmal’in ilk serisinin ortaya çıkmasında 
bir rol oynamamıştır; bu çeviriden çok önce 
bile çoğu mantıkçı semantik üçgeni signum 
ile yeniden düzenlemişti. Böylece Latincede 
symbolon/semeion ayrımının kaybolmasına 
dayanan, Merkmal ve Zeichen kelimelerinin 
Alman felsefesindeki genel kullanımının dö-
nüşümlü olmasını açıklayan ve (aşağı yukarı 
günlük dilde de olduğu gibi) alamet ve işaret 
anlamlarına gelmesini belirleyen kapsayıcı iki 
dil düzeneği bulunuyor: nota’nın sistemi ve 
signum’un sistemi. ‘Bir şeyin alameti olmak’ 
ve ‘bir şeyin işareti’ olmak‘ın eşanlamlı olduğu 
düşünülür çünkü Zeichen bağlama göre Fran-
sızca signe (işaret; [Fransızcadaki] signifier ‘bil-
mesine izin vermek’, ‘bildirmek’ anlamlarına 
gelebilir; ‘donner un signe de’ [işaretini ver-
mek] Fransızcada ‘donner une marque de’ ile 

eşanlamlıdır; ve bunun gibi; karş. İngilizcedeki 
benzer ifade olan ‘göstermek’ ‘Razı olduğumu 
gösterdim’; ve siyahi Amerikalıların dil gele-
neğinde ‘signifying’ ve ‘signify’ kullanımı) ile 
aynı kapsama alanına sahiptir. Yine de buna 
Aristoteles’in ‘semantik üçgen’de söylediği 
ve bilahare tarihi bir boyut kazanan, konmuş 
ilişkinin geçişgenliğini eklemek gerekir. Aris-
toteles’in formülasyonu skolastikler arasında 
signum’a dayanan bir söyleyiş biçiminde gö-
rünür. ‘Quicquid est signum signi est signum 
signati’ (Bir işaretin işareti olan herhangi bir 
şey, işaret edilenin de işaretidir) -çıkarılan ses 
(Aristoteles’in phonesi [φωνή]), ‘edilginlikler’ 
ya da ‘ruhun etkilenimleri’nin (‘pathemata 
tes psykhes [παθήματα τῆς ψυχῆς]’ ) işaretleri 
olduğu ölçüde bu edilginlikler yoluyla işaret 
edilen şeylerin (pragmata [πϱάγματα]) de işa-
retleridir. Buna rağmen daha 12. yüzyılda beyan 
edilmiş, basitçe Boethius’un çevirisinin diliyle 
aynı şeyi söylediğinden ilk formülasyonla aynı 
anlamda başka bir söyleniş de bulunmaktadır 
‘Nota notae est nota rei’ (Bir nota’nın notası 
şeyin notasıdır). Fakat tedricen bu, Merkmal’ın, 
Merkmal ve Eigenschaft arasındaki karşıtlığa 
götürecek ‘Frege-öncesi’ olarak tasvir edebile-
ceğimiz bir yapının parçası olduğunu açıklayan 
yeni bir anlam kazanacaktır. 

II. Kavramların Alameti/ Şeylerin Alameti

Bir Fregeci, ‘hayvan’ın ‘insan’ın bir özelliği de-
ğil insan kavramının bir Merkmal’i olmasını 
varsayarak, hayvanın insanın bir ‘parça’sı ol-
duğunu, daha kesin bir ifadeyle mesela ‘n tane 
bireyi olmak’ insan kavramının bir ‘özelliği’ 
ve verili bireyin özelliğinin ‘insan kavramının 
altına düşmesi(kavramın bir kapsamı olduğu 
tek bir önermede açıklanır: birden fazla birey 
‘bir kavramın altına düşer’) olduğu göz önüne 
alınınca, hayvanın insan kavramının bir ‘par-
ça’sı olduğunu kasteder. 1941’de yayınlanan bir 
mektupta (karş. Unbekannte Briefe Freges, ed. 
Steck, 9) Frege kendisi alametlerin, mereolojik 
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ve içlemsel ikilisinin oluşturduğu kavramlarla 
ilişkisini, taşların kendisinden yapıldığı ve ya-
pısını oluşturduğu evle olan ilişkisine benzetir. 
(‘Ich vergleiche die einzelnen Merkmale eines 
Begriffes den steinen, aus denen ein Haus bes-
teht’ [Ben bir kavramın bireysel alametlerini, 
kendisinden evin yapıldığı taşlara benzetiyo-
rum]). ‘The Foundations of  Geometry’ eseri 
üzerine 1903 yılındaki bir makalede (373), 
daha az görsel mecazi şekilde, bir kavramın 
parçaları, mantıki parçaları [logische Teile] 
olarak sunulur. Bizi burada ilgilendiren sorun 
Merkmal’in bu yeni anlamının kökeni değildir, 
daha ziyade şudur: Merkmal-Zeichen çiftinden 
karşıtı olan Merkmal/Eigenscahft çiftine geçişi, 
mümkün kılan, dahası kolaylaştıran şey nedir?

Merkmal’ın tarihinin bir kısmının izi 1894 yı-
lındaki bir eserde, Zur Lehre vom Inhalt und 
Gegenstand der Vorstellungen (Tasarımların 
nesnesi ve içeriğine dair), Kasimir Twardowski 
tarafından sürülmüştür. 

•Bkz. Kutucuk 1

Yine de 1911 yılından Adolf  Reinach’a ait bir 
metinde, Die obesrten Regeln der Vernunftsch-
lüsse bei Kant (Kant’ta akıl yürütmenin en üst 
kuralları), Frege’den önce Merkmal’in izledi-
ği yolun en orijinal halini bulabiliriz. Bu yol 
‘Nota notae est nota rei’ skolastik deyişinin 
anlaşılmasındaki kökten değişimin şaşırtıcı esas 
biçimini alır. Reinach Kant’a göre iki temel 
akıl yürütme kuralını sunarken, 1762 yılına 
ait Die falsche Spitzfindigkeit der vier syllo-
gistischen Figuren (Dört tasımsal biçiminin 
yanlış ince ayrımları) metnine gönderimde 
bulunur ve ‘tüm olumlu akıl yürütmenin genel 
kuralları’ ile ‘tüm olumsuz akıl yürütmenin 
genel kuralları’ arasında bir ayrım yapar. İlki 
R1 şöyledir: ‘Ein Merkmal vom Merkmal ist 
ein Merkmal der Sache selbst’ (Bir alametin 
alameti şeyin kendisinin alametidir); ikincisi R2 
ise şöyledir: ‘Was dem Merkmal eines Dinges 
widerspricht, widerspricht dem Dinge selbst’ 

(Bir şeyin alameti ile çelişen, şeyin kendisi ile 
de çelişir). Bu kurallar, terimin Frege öncesi 
kullanımında Merkmal’in, Frege’deki bir kav-
ramın parçası olan ‘kavram’la (Begriff) değil, 
‘şeyler’le, ya da daha ziyade ‘belirli bir şey/ 
[herhangi]4 bir şey’le ilişkili olduğunu gösterir. 
Dahası, yargı Kant’ın kısa metninde ‘şeylerle’ 
ilişkide tanımlanmıştır: ‘Etwas als ein Merkmal 
mit einem Dinge vergleichen, heißt Urteilen’ 
(Herhangi bir şeyi [something] bir şeye alamet 
olarak karşılaştırmaya yargı denir). Bu durum-
da Merkmal’i nasıl çevirmemiz gerekir? Reina-
ch iki kuralında ‘Kant tarafından benimsenmiş 
skolastik deyişler’e belirgin bir gönderimde 
bulunurken frankofon bir çevirmen için elve-
rişli bir belirti sunar: diğer değişle, R1 için,’nota 
notae est etiam nota rei ipsius’ (Notanın notası 
aynı zamanda şeyin kendisinin de notasıdır) ve 
R2 için ‘repugnans notae repugnant rei ipsi’ 
(Nota ile çelişen, şeyin kendisi ile çelişir) (karş. 
Reinach, Die obersten Regeln, 51 n.2). Merk-
mal’in skolastik Latince yoluyla Fransızcaya 
ilk akla gelen çevirisi bu nedenle note (alamet) 
olacaktır. Yine de bu seçim herkesçe benim-
senmemiştir, marques (işaret) ve marques dis-
tinctives’e (ayırt edici işaret) daha sık rastlanır. 
Marques’ın bu bağlamda kullanımının meşhur 
bir örneği vardır. Gottfried Leibniz, Fransızca 
yazarken, ‘explique le nom par les marques de 
la chose’ (şeyin işaretleri ile ismini açıkladığını) 
önererek (karş. Die philosophischen Schriften, 
5:18) (skolastik) ‘nominal tanım’ kavramını ile-
ri sürer: Almanca ve Fransızca burada uyuşma 
halindedir. Fakat farklı bir alanla ilgili başka 
karşılıklar da buluruz. Desiré Mercier 1897’de 
Louvain’de basılan, Cours de philosophie’sinin 
Logique(Mantık)’inde caractères terimini bir 
idée inadequate’ı örneklendirmek için kulla-
nır: ‘L’idée inadequate nous présendte l’objet 
au moyen de caractères qui ne suffisent pas à 
nous le faire distinguer de tout autre’ (Eksik 
bir idea, bir nesneyi, diğer nesnelerden ayırt 

4 İtalik köşeli parantezler Türkçeye çevirene aittir.
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1

Merkmal, moment, ‘trope’

Kasimir Twardowski’nin Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen (Tasa-
rımların nesnesi ve içeriğine dair) eserinin 13. paragrafı Merkmal’e ayrılmıştır. Terime gönde-
rimle, Twardowski kavram ya da şeylerin değil tasarımın (Vorstellung) ve tasarım nesnesinin 
düzeyi arasında bir ayrım yapar. Bu noktada o, ‘mark’ı anlamamız için yolu döşeyen ‘ünlü 
otoriteleri’ anar. Bunlardan iki Kant’tır ve Kant’ın Mantık’ına girişinden uzun bir alıntı yapar:

Bir şeyin üzerindeki ayırt edici alamet bu şeyin bilgisinin bir kısmını ve hatta aynı 
anlama gelen tüm tasarımın bilgisinin temeli olarak görüldüğü müddetçe, kısmi tasarımını 
kurandır... Tüm düşünce ayırt edici alametleri kullanarak kendini tasarımlama olgusundan 
başka bir şey değildir. 

(Husserl and Twardowski içinde, Sur les objets intentionnels, 171)

İkinci otorite eğer Twardowski’nin Logische Untersuchungen’inde (2:255) öne sürülmüş 
tanımın yenilenişini kabul edersek Aristotelesçi Adolf  Trendelenburg’dur: Bir Merkmal 
‘şeydeki [Sache] kavramı biçimlendirendir’ Twardowski yorumuna göre, ‘Yine de bu tanımın 
anlamı.... biraz kapalı görünse de’ ‘ayırt edici alametten anlaşılanın, ‘şeyde’ki bu biçimlendirilen 
şeyin kavramından zorunlu materyali sağlayan olduğu daha açık hale getirerek düzeltilebilir. 
Şeyde kavrama denk gelen bu şeyin ayırt edici alametleridir.’ (Husserl and Twardowski, Sur 
les objets intentionnels, 172: onun Sache [konu [affair, matter] olarak şey] ve Dinge [nesne 
olarak şey]  arasında yaptığı ayrım da dikkate değer.)

Üçüncü otorite Albert Stöckldür (Lehrbuch der Philosophie, vol. 1, §75):

Ayırt edici alametlerden anladığımız genellikle onunla olduğu şey olarak tanınan ve 
tüm diğer nesnelerden ayrılan nesnenin tüm anlarıdır. 

(Husserl and Twardowski içinde, Sur les objets intentionnels, 172)

Bu nedenle Merkmal gerçek bir kavramsal ‘değiştirici’dir: Trendelenburgla, Kant’ın ‘ala-
meti’ ile birlikte, tasarım dünyasını ve Aristoteles’in ‘logos’un [λόγος] parçası’, özler dünyasını 
getirir, Stöckl ile Husserlci kavram ‘an’a (bkz. MOMENT) ve bir kırmızı şeyin  Rotomomentesi 
(kırmızı renginin anları), bir kırmızı şeydeki individuelle Röte (bireysel kırmızılar), Spezies 
Röte’nin (kırmızılık türleri) Einzelfall’ı (tikel durumlar) olarak tanımlandığından ve Husserl 
için (Logische Untersuchungen vol. 1. §§31, 34, 39) açıkça son dönemdeki trope kuramının 
tropelerine denk geldiğinden ‘trope’ kavramına açılır (bkz. TROPE).
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etmemiz için yetersiz özellikler yoluyla bize 
sunar; Cour de philosphie, 83). Aynı temel ay-
rımı sağlayan bir takım çiftlerimiz vardı: nota/
res ayrımı, Almanca Merkmal/Ding çifti ve 
Fransızca marques/choses ve caractères/objet 
(bkz. OBJECT) çifti. Leibniz kadar Kant’ın 
da tartıştığı la chose/Ding gerçekte nedir? Bu 
tartışmaya açık bir konudur: la chose ya (genel 
ya da tümel) insana, ya (tekil ya da tikel) bu 
insana yahut da (ne tümel ne de tikel ola-
rak insan, Kant’ın kavramın ‘madde’si [Alm. 
Materie] anlamında bazen Gegenstand olarak 
isimlendirdiği, yani sezgide [Alm. Anschau-
ung] mevcut olan bireysel Gegenstanda karşıt 
olarak, tarafsız yahut tikele ve tümele kayıtsız 
res olan) ∅ insana gönderimde bulunuyordur. 
Eğer ‘insan’ın ‘kendinde’ alındığında (kendinde 
insan) tüm ‘alametler’ kümesine gönderimi 
olduğunu düşünürsek, Merkmal’in evreni 
‘triplex status naturae’ye ya da ‘triplex res-
pectus essentiae’ (in se, in anima, in re) ‘öze 
kayıtsızlık’a bağlanır (bkz. UNIVERSALS).

Kant’ın R1 ve R2 kuralları Aristoteles’in Kate-
goriler’de ‘tanımlarla ilgili olduğu müddetçe, 
ilk türler hem cins hem türün tanımını içerir 
ve türün tanımı da cinsinkini içerir’ ve ‘aynı 
şekilde, türler ve bireyler ayrımların tanımını 
içerir’ koyutlamasıyla başlatılan başka bir prob-
lematiğe götürür. Bu ifadeyi gerekçelendirmek 
için Aristoteles R1’i anımsatan bir kural sunar: 
‘Yüklem hakkında söylenebilen her şey özne 
hakkında da söylenebilir [hosa gar kata tou 
kategoroumenou legetai, kata tou hypokeimenou 
rhethesetai (ὅσα γὰϱ ϰατὰ τοῦ ϰατηγοϱουμένου 
λέγεται, ϰατὰ τοῦ ὑποϰειμένου ῥηθήσεται)]” 
(Kategoriler 3b 4–5, çev. Cooke). ‘Sokrates bir 
insandır, insan bir türdür, o halde Sokrates 
bir türdür’ gibi kolaylıkla çıkarılabilecek pa-
ralojizmlerin yansıra, yorumcular için sorun 
Aristoteles’te ‘yüklemlerin yüklemi’ sorunu-
dur. (Bkz., diğerleri arasında, bu paralojistik 
akıl yürütme tarzının, quale quid-’in ‘tasvir 
edilmiş’, Yunanca poion ti [ποιόν τι]- hoc aliqu-
id, ‘bu şey [something]’, Yunanca tode ti [τόδε 

τι] olarak yanlış commutatio’suna dayananarak 
ifade şekillerinin üçüncü hata modunu kur-
duğunu açıklayan 13. yy Fallaciae ad modum 
Oxoniae [ed. Kopp, 106-7]; Fallaciae’ın yazarı 
suppositio’nun analitik dilindeki hatayı göz öne 
serer: büyük terimde, homo’nun ‘basitçe ka-
rışmış’ [confusa tantum]’ bir varsayımı vardır 
ve tasvir edilmiş anlamına gelir; küçük terim-
de ‘belirli’ [determinata] bir varsayımı vardır 
ve ‘bu şey’ [something]” anlamına gelir, bkz. 
SUPPOSITION). Aristoteles soruna çeşitli 
durumlarda, bilhassa kendinde İnsanın (∅ in-
san) mutlak yüklemlerini, insana düz ve basit 
uygulanmayanları (bu ya da şu insan)-mesela 
‘devinimsiz varlık [olmak]’’ (krş. [Topikler E.7, 
137 b 3-10)- tartıştığında değinir. Buna rağmen 
en açık bölüm ‘Frege-öncesi’ argüman ile İdea-
lar teorisinin karşıt olduğu Metafizik M.4 1079 
b 3-11’dedir: Bir daire İdeası yani kendinde 
Daire var ise, daire İdeası ‘bir şeyin ideası olma’ 
özelliğinin yanı sıra dairenin özünün tüm ala-
metlerini de içermek zorundadır. Özün han-
gi parçasına kadar bu eklenecektir? Dikkate 
değer şekilde, Tricot’nun, Bonitz’in yorumuna 
dayanan notu (Métaphysique, 2:738), Bonitz’in 
İdeanın kurucu öğelerine işaret etmek için 
nota terimini kullandığı bölümü alıntılar.

 Leibniz tarafından açık bir şekilde ifade edilen 
‘Frege-öncesi’ tez, ‘animal est genus, Petrus 
est animal, ergo Petrus est genus’ (Hayvan bir 
cinstir, Peter bir hayvandır, öyleyse Peter bir 
cinstir) (poion ti / tode ti tarzında) paralojizmi 
ile karşı karşıya gelince, Leibniz ∅ hayvan bir 
cins olmadığından (‘maiorem non esse uni-
versalem, neque enim is qui est animal est 
genus,’ Defensio Trinitatis, Die philosophischen 
Schriften içinde , 4:120), ki bu Angelelli’nin 
ifade ettiği üzere ‘cins’ ‘hayvan’ın bir alameti 
değildir demeye gelir (Studies on Gottlob Fre-
ge, 149 n. 56), büyük terimin tümel olmadığı 
cevabını verir. Bu tezi, öncesinde Albertus 
Magnus’ta, ‘çokun yüklemleri olmak’ yüklemi 
göndergelerine dair olumsal olmadan, ‘insan’ 
formuna dair olumsal olduğundan (‘tale enim 
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praedicatum contingit formae, ita quod non 
contingit appellatis,’ Metaphysica, 7.2.1, ed. 
Geyer, s. 339, 24–29) ‘homo praedicatur de 
pluribus’ta ‘insan’ın göndergelerinin çokun 
yüklemi olmak özelliğine sahip olmadığını 
(“nihil est in appellatis ipsis quod de pluribus 
praedicatur”) açıklarken da bulabiliriz. 

III. Merkmal ve Urteil, ‘Alamet’ ve ‘Yargı’

Kant’ın R1 ve R2 kurallarınca yönetilen, yar-
gı kavramının ‘alametleri birbirine bağlayan’ 
(Merkmalsverknüpfung) akt olarak anlaşılması 
ile R1, Kategoriler 3 b 4-5 kuralı ve ‘Dictum de 
omni’ kurallarındaki anlaşılan yargı arasındaki 
ayrımla ilgili yinelenen bir zorluk vardır. Bazı 
yazarlar için ikisi arasında bir ayrım yoktur: 
‘Eğer A her B’nin ve B her G’nin niteliği ise, 
A her G nin niteliğidir’ demek ‘Nitelik hak-
kında olumlanan her şey konu hakkında da 
olumlanır’ demekle aynı şeydir (Tonqueduc, 
Critique, 54). Husserl gibi ‘alamet’ kavramını 
sıkça kullanan felsefeciler ‘Nota notae est nota 
rei’ (krş. Logische Untersuchungen, vol. 1, §41) 
formülasyonunu reddederler. ‘Yargı’nın ‘ala-
metleri birbirine bağlamak’ tanımından yola 
çıkınca, bu yaklaşım ile Arı Usun Eleştirisi’nin 
ikinci baskısında tartışılan yargıya ‘mantıki’ 
yaklaşım arasındaki mevcut farkı görmemek 
mümkün değildir. Burada Immanuel Kant 
gerçekten de ‘mantıkçıların genel olarak bir 
yargı konusunda getirdikleri açıklama [ona] 
hiçbir zaman doyurucu görünmemiştir. Yargı, 
onlara göre iki kavram arasındaki bir ilişkinin 
tasarımıdır [die Vorstellung eines Verhältnisses 
zwischen zwei Begriffen]’ diye ifade eder, çünkü 
bu açıklama ‘(kavramların değil ama yargıların 
kendilerinin bir ilişkisini kapsayan [nicht ein 
Verhältnis von Begriffen, sondern selbst von 
Urteilen enthalten])’ hipotetik [hypothetische] 
ve ayrık [disjunktive] değil yalnızca kategorik 
yargılara [kategorische Urteile] uygundur [nicht 
ein Verhältnis von Begriffen, sondern selbst von 
Urteilen enthalten]’ (Arı Usun Eleştirisi, 4. bas-

kı, §19, çev. Aziz Yardımlı, 125). Bu, diğer ‘can 
sıkıcı sonuçlar’ arasında ‘yaygın dört kıyas şekli 
öğretisi’nin gerçekte ‘yalnızca [nur] kategorik 
çıkarımlarla [die kategorischen Vernunftschlüs-
se] ilişkili olduğunu [betrifft] işaret eder (a.g.e., 
125 n. 1) Aynı bölümün yargı ilişkisinde bir 
‘nesnel geçerli’ kavramını sunduğu dikkate 
değer ki tanımlaması şöyledir:

Diese beiden Vorstellungen sind im Object 
d.i. ohne
Unterschied des Zustandes des Subjects, ver-
bunden
und nicht bloß in der Wahrnehmung (so oft 
sie auch
wiederholt sein mag) beisammen.

(Bu iki tasarımın yalnızca algıda [ne kadar 
sıklıkla tekrarlanırsa tekrarlansın] öznenin 
durumunun ayrımına bakılmaksızın nesnede 
biraraya bağlanmış oldukları [nı ileri sürmeye 
varacaktır]) 

(a.g.e., 126, [vurgular eklenmiştir])

Bu Nesne/Özne karşıtlığı ile, bir noktaya ka-
dar R1’e çok yakın olan ‘nesnede birleşme’ 
fikrinin, ‘şey’i (Ding) Kritik evrenine ait ve 
‘emprik sezgi’ ile tamalgının asli sentetik bir-
liği’ (‘transandental tamalgının birliği) arasında 
ayrımı varsayan yeni bir katsayı ile donattığını 
görebiliriz. Nesnenin lügatindeki değişim yar-
gınınki ile eşzamanlı gerçekleşir.

Alain de Libera
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