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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.
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EDİTÖR NOTU

Kutadgubilig Felsefe Bilim Araştırmaları’nın 32. sayısı (Aralık 2016/4) zengin bir içerikle 
okuyucusuyla buluşmaktadır. Bu sayıda, yedisi çeviri, dördü kitabiyat olmak üzere otuz beş yazı 
yer almakta ve yazılar Varlık-Bilgi-Ahlak Araştırmaları:Metafizik, Tarih-Toplum-Siyaset-Sanat 
Araştırmaları, Çağdaş Bilgi Tartışmaları, Kitabiyat başlıkları altında toplanmaktadır. Bu sayı, 
Çağdaş Bilgi Tartışmaları Özel Sayısı olarak belirlenmiş olup, sayı editörlüğünü yapan Sayın 
Doç. Dr. Nebi Mehdiyev’in bu dosyada yer alan yazılar için yapmış olduğu tanıtım, Sayı Editö-
rünün Notu başlığı altında aşağıda yer almaktadır. 

Varlık-Bilgi-Ahlak Araştırmaları: Metafizik kısmında yer alan yazılardan ilki olan “Felse-
fe-Bilim” başlıklı yazıda Teoman Duralı, kendine özgü üslubuyla, kendisinin oluşturduğu “Fel-
sefe-Bilim” ifadesinin Eskiçağ Yunan dünyasında nasıl geliştiği ve sonraki süreçte nasıl etkili 
olduğunu açıklamaktadır. 

Hakan Poyraz ve Abrim Gürgen’in birlikte yaptıkları “‘Adalet’e ‘Doğruluk’ Demek Doğru 
Mudur?” başlıklı çalışmada ‘adalet’ ile ‘doğruluk’ terimleri Platon’un Devlet kitabı bağlamında 
incelenmektedir. Yazıda, ‘adalet’ ve ‘doğruluk’ terimlerinin söz konusu kitabın Türkçe çevirile-
rindeki anlam farklılıklarına işaret edilmekte ve Eskiçağ Yunan kültüründeki anlamları üzerinde 
durulmaktadır.

“Tamamlayıcı Teolojiyi Tamamlayan Öğe: Logos” başlıklı yazıda Betül Avcı, Hıristiyan 
dini çerçevesinde tamamlayıcı teolojinin nasıl temellendirildiği ve nasıl yorumlandığı üzerinde 
durmaktadır. 

Adorno’nun, Kant’ın Salt Aklın Eleştirisi hakkında verdiği derslerin kayıtlarından derlen-
miş olan Kant’ın “Salt Aklın Eleştirisi: Metodlar ve Niyetler” adlı metin, Gamze Keskin tarafın-
dan Türkçeye çevrilmiştir.

“Kendime Düşünceler Yahut Ölüm Üzerine Tefekkürler” adlı yazıda Eyüp Çoraklı, Stoacı 
olarak bilinen Roma İmparatoru olan Marcus Aurelius’un Kendime Düşünceler adlı kitabında 
ölüm, insan, hayat, Tanrı ve kader gibi kavramları incelemektedir. 

“Geleneksel Felsefeye İki Eleştiri Wittgenstein ve Rorty” başlıklı yazıda Özgür Yılmaz, çağ-
daş düşünürlerden Wittgenstein ve Rorty’nin felsefeye yönelik eleştirilerini tanıtmaktadır. 

Tarih-Toplum-Siyaset-Sanat Araştırmaları kısmında yer alan ilk yazı Celal Yeşilçayır’a 
aittir. “Sığınmacılar Hakkındaki Ön Kabulleri Belirleyen Etmenler Üzerine Eleştirel Bir De-
ğerlendirme” adlı yazıda, sığınmacılıkla ilgili ön kabuller tartışılmakta ve bu bağlamda siyaset 
felsefesinde konunun işlenişi sorgulanmaktadır. 

“Tracing Kant’s Conception of Sublime, Nature, Sensus Communis, and Genius in Works 
of Caspar David Friedrich” başlıklı yazıda Gamze Keskin, Kant estetiğinin sanat eserlerine nasıl 
yansıdığını ve Caspar David Friedrich’in eserleri ile Kant estetiği arasındaki bağlantıları değer-
lendirmektedir. 

“Concept of Power in Al-Farabi’s Philosophy” başlıklı yazıda Aslan Azerbayev, Farabi’nin 
“Erdemli Şehir” anlayışını çeşitli bağlamlarda değerlendirmiştir. 

Cengiz Çevik, “Kronolojik Olarak Türkçede Cicero Bibliyografyası”nı derleyerek Türkçe 
felsefe literatürüne önemli bir katkı sağlamıştır. 

Kitabiyat bölümünde yer alan yazılarda, Özgür Koç, Jan D. Matthews’un Akademinin Se-
faleti Üzerine başlıklı kitabını değerlendirmektedir. Ziya İnci, Selahaddin Halilov’un Medeniyet 
ve Kültür: Yeni Bir Yaklaşım adlı kitabını tanıtmaktadır. Canan Şahin, Kader Özlem tarafından 
kaleme alınan Türkiye´nin Balkan Türkleri Politikası (1991-2014) adlı çalışmayı incelemiştir. 
Alexandru-George Cerchezeanu, Umut Uzer’in An Intellectual History of Turkish Nationalism: 
Between Turkish Ethnicity and Islamic Identity adlı İngilizce kitabı okuyuculara duyurmaktadır. 

Saygılarımla 



ÇAĞDAŞ BİLGİ TARTIŞMALARI ÖZEL SAYISI İÇİN 
EDİTÖRYAL SUNUŞ

Yeniçağla birlikte düşünce tarihinde merkezî bir konuma yerleşmiş olan bilgi meselesi, 
yirminci yüzyılın son çeyreğine doğru derin bir dönüşüm yaşamıştır. E. Gettier’in iki buçuk 
sayfalık “Gerekçelendirilmiş Doğru İnanç Bilgi midir?” adlı yazısının yol açtığı bu dönüşümün 
karakteristik özelliği, bilgiyi her türlü tazammun ve bağlantılarından bağımsız olup sadece 
tanım ve içerik çözümlemesi temelinde ele alınmış olmasıdır. Bu durumun kendisi de pek 
tabii olarak ciddi itirazları beraberinde getirmektedir, ancak ne var ki bu itirazlar da dâhil bilgi 
üzerine cereyan eden tüm çağdaş tartışmaların kendisine has bir terminoloji ve yöntemi söz 
konusudur. Ayrıca, bir bütün olarak bilimlerin temelinde yer almakla birlikte bilginin kültürü 
dönüştürdüğü gibi yine kültür tarafından da dönüştürülebilen bir değer olduğunu unutmamak 
gerekir. 

Çağdaş Bilgi Tartışmaları Özel Sayısı, çağdaş epistemolojinin kendine has terminoloji 
ve yöntemine dayanan özgün çalışmalar kadar bilgi kavramının kültürel tazammunlarını konu 
edinen yazılar da içermektedir. Bu sayıdaki tüm yazılar, işte bu fikrî çizgi takip edilerek sıra-
lanmıştır. 

Ferhat Ağırman ve Fatih S. M. Öztürk tarafından kaleme alınan “Aktif Dışsalcılık ve 
Epistemolojik İçselcilik” adlı yazıda, çağdaş epistemolojinin içselcilik ve dışsalcılık gibi iki 
temel kavramından hareketle, zihin felsefesiyle epistemoloji arasında mevcut olan bir uyuş-
mazlığa dikkat çekilmekte ve birisinin doğruluğunun diğerinin yanlışlığını gerektirdiği iddia 
edilmektedir. 

“Ernest Sosa’da Hayvanî Bilgi ve Tefekkürî Bilgi” adlı yazısında Kemal Batak, çağdaş 
epistemolojinin önemli isimlerinden olan E. Sosa’nın güvenilircilik ile temelcilik ya da içsel-
cilik ile dışsalcılık arasında bir anlamda dışsalcılık lehine uzlaştırma çabasına ilişkin birtakım 
temel kaygılarını dile getirmektedir.

Hasan Yücel Başdemir, “Sosyal Epistemolojide İnançların Epistemik Statüsü” adlı yazı-
sında, çok kısa bir zaman diliminde artık gelenekselleşmiş olan içselcilik ve dışsalcılık tartış-
malarının dışına çıkarak, özelde A. Goldman’ın yorumundan hareketle bilginin toplumsal ya 
da “kurumsal” bir inanç olabileceğine dair görüşleri tartışmaya açmaktadır.

Aydın Ekim Savran tarafından İngilizceden tercüme edilen “Bağlamsalcı bir Epistemik 
Gerekçelendirme Teorisi” adlı yazısında D. Annis, temelcilik ve bağdaşımcılık gibi başat ge-
rekçelendirme teorilerinin şüphecilik karşısında başarılı olamadıklarını iddia ederek bunların 
yerine “bağlamsalcılık” olarak adlandırdığı yeni bir gerekçelendirme teorisi önermektedir.

Nebi Mehdiyev, D. Annis’in üstte adı geçen yazısına bir anlamda cevap niteliği taşıyan 
“Bilgi Bağlamsal Değildir” adlı yazısında, yazarın temelcilik ve bağdaşımcılığa karşı eleşti-
rilerini haklı bulmasının ardı sıra, tanımında yer alan “kesinlik” unsurundan dolayı bilginin 
bağlamsal olmadığını ve olamayacağını iddia etmektedir. 

 “‘Bilgibilim Doğallaştırılabilir mi?’ Felsefede Hala Güncel Bir Soru mudur?” adlı ya-
zısında Egemen S. Kuşçu, Quine’nın “doğallaştırılmış epistemoloji” projesinin hâlâ geçerli 
olduğunu ve fakat yeni açılımlar ışığında yeniden yorumlanması gerektiğini savunmaktadır. 

Özlem Bağdatlı tarafından İngilizceden tercüme edilen “Neden Bilgi Sadece Doğru 
İnançtır” adlı yazısında C. Sartwell, epistemik amaçlar göz önünde bulundurulduğunda, “ge-
rekçelendirme” bileşeni dikkate alınmaksızın bilginin sadece “doğru inanç” olarak tanımlana-
bileceğini iddia etmektedir.

Ahmet Emre Dağtaşoğlu tarafından kaleme alınan “Sosyal Bilimlerin Epistemolojik Te-
melleri” adlı yazıda, meydana çıkışından bu yana sosyal bilimlerin benimsediği ve sergilediği 
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epistemolojik tutumlar irdelenmekte ve ortaya çıkan epistemik ikilemi aşmak için birtakım 
somut önerilerde bulunulmaktadır.

“Psikolojizm ve Karşıtları” adlı yazısında Çağlar Koç, Frege ve Husserl’in eleştirilerini 
merkeze almak suretiyle psikolojizmin lehinde ve aleyhindeki argümanların bir değerlendir-
mesini sunmakta ve birtakım özgün çıkarımlarda bulunmaktadır.

“Sayı, Sonsuzluk ve Sürey Varsayımı: Bilginin Sınırları Üstüne Bir Araştırma”adlı yazı-
sında Özgüç Güven, sonsuzluğun çeşitli düzeyleri zemininde Cantor’un sürey varsayımı üze-
rine tartışmalardan hareketle, sonsuzluk düşüncesinin hem bilginin sınır durumlarının hem de 
aklın olanak ve sınırlarının saptanması açısından son derece önemli olduğunu savunmaktadır.

Enis Doko, “Ahlak Argümanı, Ahlaki Anlaşmazlıklar ve Evrim Teorisi” adlı yazısında 
Tanrının varlığının bir argümanı olarak da bilinen ahlak ile doğa bilimleri ve matematik ara-
sında analoji kurma çabalarının, ahlakın nesnelliğinin aleyhinde kullanılamayacağına, aksi 
takdirde ise evrimci itiraz örneğinde olduğu gibi Petitio Principii mantık hatasının kaçınılmaz 
olacağına dikkat çekmektedir. 

Eşref Barış Dirican tarafından Fransızcadan tercüme edilen “Cavaillès ve Lautman: İki 
Öncü” adlı yazısında Gilles-Gaston Granger, iki ünlü Fransız matematik felsefecisi olan Ca-
vaillès ve Lautman’ın kavram, görü, deneyim gibi temel felsefi kavramları geliştirme biçim-
lerini ve dahası, özellikle de tarihsellik sorunu üzerinden yaklaşımlarının nasıl çeşitlendiğini 
açıklamaktadır. 

Nebi Mehdiyev tarafından Rusçadan tercüme edilen “Rus Zihniyetinin Epistemik Kökle-
ri: İmparatorluk İdeolojisinde Putperest Anaerkilliğin Yüceltilişi” adlı yazıda ise, son yıllarda 
Rus düşüncesini psikanalitik bir yorumlamaya tabi tutan Andrey Nekita ve Sergey Malenko, 
Rus zihniyetinin temelinde epistemolojik bir ilke niteliği taşıyan anaerkil temayüllerin tarihsel 
süreçte nasıl içeriğinden mahrum bırakılarak sadece tahkim edici bir biçime dönüştürüldüğü-
nü anlatmaktadırlar. 

Son olarak, bilgi meselesi etrafında cereyan eden tartışmaların –tıpkı derginin kapağında 
yer alan el resimlerinin (Cueva de las Manos mağarası, Patagonya) anlamı üzerine yapılan 
tartışmalarda olduğu gibi– asla bitmeyeceğini teslim etmekle birlikte, bu özel sayıdaki çağdaş 
bilgi tartışmalarını konu edinen yazıların konuya ilgi duyan herkes için faydalı olmasını dili-
yor ve yazarlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum.   

NEBİ MEHDİYEV
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ÖZ
Benzer alan ile konulara ilişkin bilgilerin, belirli bir yahut birkaç aksiyom/müte-
arife altında derlenip sistemleştirilmesiyle, o benzer alan ile konulara ilişkin biz-
lere bütüncü görüş kazandıran bilim ortaya çıkar. Şu durumda her bilim, belirli 
bir aksiyom/mütearife sistemidir. Doğa bilimlerinden hareket eden felsefe çalış-
malarında yapılansa, belirli bir aksiyom sistemi konu edinilerek onun mantığı 
ile onda dile getirilmiş denel kökenli bilgilerin bahse konu kılınmış sistemde-
ki yerleri incelenir. Bilgiler, tesbit olunmuş aksiyom yahut aksiyomlarla tutarlı 
bağlantı hâlindemidirler; ayrıca aktarmak ve temsil iddiasını taşıdıkları vakıalar 
karşısındaki durumları ne, buna bakılır. 
Anahtar Kelimeler: Felsefe-bilim, mütearife/aksiyom, metafizik, bilge/lik, 
mantık, akıl, duyu, duygu, duyarlılık, zihin, biçim/sel/lik
 
ABSTRACT
Metaphysics is the research on the ultimate boundaries of being and existence 
(ontology); and mind’s representation of them (gnoseology); and the place, 
stance, meaning and function of the human being in the world (anthropology 
and ethics).
Metaphysics is the philosophy-science system’s core.Any systematic, and along 
with that, theoretical construction obtains its intellectual and methodological 
tools and directions from metaphysics. Metaphysics itself is intellectualy the 
most broad and abstract system.
Metaphysics is an overloaded and complicated designation. It is usually 
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confused with religion. As a determinative construction it means ‘stepping 
beyond’ (‘meta’ in Greek) the ‘natural’ (‘physikos’). In the general sense of the 
designation ‘human’ and everything connected to it find themselves already in 
the realm of metaphysics. However, in its restricted sense it finds itself within 
philosophy’s framework. While philosophy-science’s ‘science’ section abuts 
onto the phenomenal world,1 ‘metaphysics’ borders the spiritual-divine realm.2 
Both are indispensable in building up a fully-fledged philosophy-science system.
Keywords: Philosophy-science, axiom, metaphysics, wisdom, logic, reason, 
understanding, concept, sense-data, feeling, sensation, form/al/ization

...

-I-
FELSEFE-BİLİM BEYÂNINDANDIR

I- Kimlik Bilgileri
1) Doğum tarihi: M.Ö. 330lar
2) Doğum yeri: M.Ö. IV. yy Atinası
3) Kurucu: Stagiralı Aristoteles (384 – 322)
4) Anne (Ar umm): Bilgelik 
5) Ata (vâlid, eb): Akıl 
6) Dede (cedd): Maneviyât (Y Logos)
7) Atalar, selef (سلف):
a) Tales (624 – 547)→ Sokrates (470 – 399) hattı (Anaksimandros [611 – 546], 

Sisamlı Pitagoras [572 – 500], Kolofonlu Ksenofanes [570 – 480], Krotonlu Alkmaion 
[570 – 500], Efesli Herakleitos [550 – 480], Abderalı Anaksagoras [500 – 428], Pro-
tagoras [490 – 420], Bodrumlu Herodotos [484 – 425], Miletli Leukippos [470 – 410], 
Istanköylü Hippokrates [460 – 377], Abderalı Demokritos [460 – 370]

b) İyonya–Milet ‘doğa araştırmacı bilgesi’ (fisiologos/ό Φυσιολόγος)
c) Safsatacı (ho Sofistēs/ό Σοφιστής)3

ç) Kurucular:
i) Temel atan: Sokrates —: Görünür olaylar dünyasından farklı soyut–tümel kav-

ramlar–fikirler âleminden bahis açıyor; çoğu kavramların, görünür olaylar dünyasında 
karşılıklarının bulunmasına karşılık, mantık–matematik ile din, ahlâk gibi, kimilerinin 
yok —ideal kavramlar.

1 The logico-empirical domain of ‘phenomenology’. 
2 Noumenology. 
3 Hē sofisteia (ή σοφιστεία): Sahte sonuç çıkarma sanatı
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ii) Araziyi tesviye eden: Eflâtun (428 – 347) —: Batı medeniyetlerini kaderini 
tayin edecek yol ayırımını belirlemiştir. Dini derinlemesine duyma/hissetme çabası: 
Mistiklik/tasavvuf; üstün bilgi çeşidi olan ‘ilim’in (ή ἐπιστήμη)4 teşrihinden, önceki 
hiçbir medeniyette bilincine varılmamış, yeni bir bilgi türü türetilerek ‘bilim’in (ή 
ἐπιστήμη) keşfolunması.

iii) Binânın mimarı: Aristoteles —: Burada başta gelen husus, aklı ve tecrübeyi 
temelli düşünmenin, duygulanmadan tecrid edilerek, yalıtılmış düşüncenin türetilmesi 
şartıdır. Murâd olunan nedir? Duyuların sunduğu ‘hammadde’sinin akıl ‘torna’sından 
geçirilip ifâdesini düşüncede bulan ‘deney’ dediğimiz ‘özel tecrübe’ ürünü ‘özgülleş-
tirilmiş (Fr spécification) bilgi’nin, yanî ‘bilim’nin imâli. 

iv) Felsefe-bilim serüveninin baş oyuncuları:

4 fiil: Epistamai (ἐπίσταμαι [anlamak, bilmek])→isim: Hē epistēmē (ή ἐπιστήμη [Eflâtunda ‘ilim’; 
Aristoteleste ‘bilim’])

—Eflâtun (428 – 347) 

—Stagiralı Aristoteles 
(384 – 322) 

—Uzlukoğlu Farabî 
(872 – 950) 

—İbn Sinâ (980 – 1037) 

—Gazalî (1058 – 1111) 

—Galileo Galilei 
(1564 – 1642) 

—René Descartes 
(1596 – 1650) 

—Isaac Newton 
(1643 – 1727) 

—Immanuel Kant 
(1724 – 1804) 

—Charles Darwin 
(1809 – 1882) 
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d) Epistēmē, hem Eflâtun’da, hem Aristoteles’te geçen bir ıstılahtır. Ne var ki 
öncekinde ‘ilim’ demeken, sonrakinde, tarihte ilk defâ, ‘bilim’ anlamında kullanıl-
maktadır. Burada ‘bilim’, sırf varsayımlar verisi manâsında kullanılmakla kalınmayıp 
akılaşkın, deneydışı ile sınanırlıkötesi mercilerin doğrudan yahut dolaylı müdâhalelerini 
gündemine almağı ilkece reddeden bilgiler manzûmesidir.

II- Eşkâl
Felsefe-bilim, iki ana binâdan müteşekkil bir külliyedir.5 Binâlardan biri felsefey-

ken, öbürü bilimdir. Her binâ birtakım dairelere, bunlar da odalara taksîm olunmuştur. 
İmdi fesefe binâsının daireleri ve onların odaları:

A- Felsefe:
1) Metafizik: i) Varlık öğretisi, ii) bilgi öğretisi, iii) ahlâk;
2) Bilim teorisi ile bilimlerin felsefeleri;
3) Sistematik: Hukuk, devlet, din, tarih, insan–toplum–kültür, sanat ile doğa 

felsefeleri;
4) Değerler ile Ahlâk felsefeleri.
B- Bilim
1) i) Doğa bilimleri —canlı-olmayanların bilimleri: Fizik-kimya bilimleri;
 ii) canlılar bilimi/biyoloji;
 iii) Tarih–arkeoloji, beşer–toplum, din–ilahiyât, dil (dilbilim ile filoloji) bilimleri.

5 İki devletin teşkil ettiği bir siyâsî ittifâka da (fédération) kadın ile erkeğin oluşturduğu evlilik birliğine, 
demekki aileye de benzetilebilinir.

—Karl Marx 
(1813 – 1881) 

—Edmund Husserl 
(1859 – 1938) 

—Albert Einstein 
(1879 – 1955) 

—Martin Heidegger 
(1889 – 1976) 
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III- Hulâsa
Aristoteles, felsefeyi bilimle birarada inşâ etmiştir. İlkin sahayı tesviye eden6 

Eflâtun olup binâyı çıkan Aristoteles’tir. Bilim ile felsefeyi inşâ ederken istinat duvarı 
‘mantık’tır. Şu durumda Aristoteles, önce mantığı vucuda getirmiştir. Hem de tarihte 
ilk defâ. Evet, mantığa yaklaşan, benzeyen yapı oluşturma girişimlerinde bulunul-
muştur. Gelgelelim dilden hareketle herhangi başka dış katkılardan, etkilerden masûn 
şekilde doğru, gidimli düşünmenin, aşkın, Immanuel Kant’ın deyişiyle transcendental 
biçimsel düşünce ile yargı üretme ve akılyürütme işleyişinin kurallarının tesbit ve tescil 
olunduğu başlıbaşına bir çalışma sahasınının vucuda getirilmesi, az önce belirttiğimiz 
üzre, yine Aristoteles’in hânesine yazılması gereken bir başarıdır. Üç kola ayırdığımız 
mantık7 bulunmuyorsa, felsefe–bilimden de söz edilemez.

İnşâ edilen felsefe–bilim binâsının örneği tersimlenir. Bu tersimlenen örnek, 
yapının ana ilkelerini içerir ki, bunlara aksiyomatik denir. Gerek heyetiumûmîsiyle 
felsefe–bilim sisteminin gerekse tek tek bilimlerin vazgeçilmez, değiştirilemez anayasası 
demek olan aksiyomatik, aksiyomlardan ortaya çıkar. Benzeriyle dinde de karşılaşıyoruz. 
Orada onlara ‘nas’ denir. ‘Nas’ dünyaötesi ve insanaşkın bir kudretin tebliği olmasına 
karşılık, aksiyom akıl verisidir. ‘Nas’ın kanıtı asla aranmaz; ondan inanılması zorunlu 
imân silsilesi türer. Aksiyomun kendisi ısbat edilememekle birlikte, ondan kanıtlanması 
zorunlu ilkeler, yasalar ile teoriler türetilirler. İmânda kanıtlamaya, temellendirmeye 
teşebbüs dahî edilemez. Böyle bir teşebbüs dinî inancı sonlandırır. İnsanı kanıtlamaya, 
temellendirmeye sevkeden şüphedir. Bu, dine aykırı olup fesefe-bilimin kapısıdır. İmânî 
olayların denetlenmesi, temellendirilmesi, kanıtlanması beklenmez; orada kanıt olmaz, 
aranmaz, aranmamalıdır da. Hayatımızı kendilerine dayadığımız, sırtımızı verdiğimiz 
temel inançlar felsefe-bilimde söz konusu değildirler. Zirâ felsefe-bilim yaşatmaz, ha-
yatî ihtiyâçları karşılamak üzre oluşturulmaz. Sâdece merakı tatmine, bilgi edinmeğe 
yöneliktir. Felsefenin metafiziğinde ‘bilgi’nin nereden neşet ettiği, yapısı ve tabiatı 
araştırılırken, bilimlerde o, varolanların keşfinden elde edilir. 

-II-
FELSEFECİ – FİLOSOF

I- Filosof, içinden çıktığı kültürün değerlerini taşır. Ondan hareket edip biçim 
kazanarak iş görür, sistemini kurar. Felsefeciler yahut filosoflar da, herkes gibi, kül-
türleri ile toplumlarının insanıdırlar. Tersini düşünemeyiz. Zirâ kültür her bir kişiyi 
belirleyen, meydana getiren; içine doğup özünde geliştiğimiz aslî, esâsî kurumdur. 
Gelgelelim filosof, dünyasının bağrında hapis yatmaz. Tersine, hayâlgücünün genişliği 

6 Araziyi inşâata elverişli hâle sokmak
7 Mantığın üç kolu: Transsendental biçimsel mantık, matematik, dilbilgisi 
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ölçüsünde kültürün çizdiği ufku aşar. O, yeni ufuklara açılır. Her durumda bağrından 
çıktığı kültüre, toplumuna yeni kapılar açan biridir. Filosof olmanın başta gelen şartı 
kültürün çizdiği boyutlar ile sınırları aşmağı bilmektir. Nitekim o, herhangi biri olmayıp 
dâhîdir. Dehânın en belirgin özelliğiyse hayâlgücünün genişliğidir. 

Felsefeci ile filosof farklı konumdadırlar. Felsefe öğrenimi görülerek ilkin mes-
lekce felsefeci, buna bağlı olarak da çoğu kere lise veya üniversitede felsefe hocası 
olunur. Filvakî pek nâdir bir vaka mahiyetinde, felsefecilik aşamasının üstüne çıkılarak 
filosofluk mertebesine erişilebilinir. 

Filosof, özgün bir yapıyı meydana getiren kimsedir. Elbette bu yapı güneşin al-
tında hiç görülmemiş bir olay değil. Fakat özgün olup yeni ufuklar açan yönler içerir. 
Özgün ve yeni bir ufuk açamayan kişi, filosof değil; sâdece yorumcu olur ki, buna 
işte Türkcede felsefeci diyoruz. Sonuçta, filosofiçin yerellikten evrenselliğe yol alan 
bir yapının müellifi denilebilir. O haddızâtında, sistem dediğimiz en geniş ve özgün 
düşünce yapısını meydana getirendir. 

II- ‘Şüphe kapısı’na ulaşmakiçin ‘merak’ın eşiğinden geçmek gerek. Doğruluğu 
ile yanlışlığından şüphe edilen inanç, yânî varsayım, mantık ile deney bakımlarından 
kanıtlanması zorunludur. Aynı vakıaya ilişkin olsa bile, deney bir defalık olmayıp 
tekrarlanır. Zirâ doğa olayları süreklice değişirler. 

-III-
FELSEFE-BİLİMİN ANA PAYANDALARI İLE YOL HARİTASI

I- Aksiyomun kanıtı bulunmaz: Aristoteles’in koyduğu birinci derecedeki şartlar, 
baş ilkeler, yânî aksiyomlar, mantığın üç temel ilkesidir. 

Ø	Özdeşlik
Ø	Çelişmezlik
Ø	Üçüncü şıkkın olamazlığı
II- Bütün sonraki ilkeler bunlardan türemektedirler. Anılan üç ilkenin veya bun-

lardan sâdece birinin çiğnenmesi, Aristoteles’in oluşturduğu biçimsel mantığı ve ona 
dayanan felsefe-bilim sistemini yıkar. Bir önermeler bütününün veya sistemli bilgi 
yapısının felsefe-bilim olup olmadığının en başta gelen kıstası, mezkûr üç aksiyoma 
uyulup uyulmadığı meselesidir. Felsefe–bilimin kesin ve keskin bir başlangıcı var. Bu 
üç ilkeye bakarak düşüncelerin nasıl meydana getirilip öne sürüleceklerinin ipuçlarını 
elde ederiz. Üçüne esâslanarak düşünmeye ve bunlardan hareketle sonuç çıkarmaya 
biçimselleştirme denir. Aristoteles’in icâd edip ortaya koyduğu biçimsellik insanın 
tabiatına aykırıdır. Doğal olan, duyma–duygulanma8 ile düşünmenin iç içeliğidir. 

8 Duyma = hissetme. ‘Duyma’ ile ‘işitme’ aynı olmayıp ‘işitme’ kulağın duyması/hissetmesidir 
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III- Duygunun9 katları bulunur. Basit duygulanmalara kapılarak onlarla hareket 
etmeye duygusallık denir. Üstün duygu ifadeleriyse duyarlılıktır. Duygusallık ile du-
yarlılık karıştırılmamalı. Duyarlılık duygu soyluluğudur: Sözgelişi cesurluk, fedâkârlık, 
cömertlik… Duyarlı yahut duygulu olan, vefâyı, sadâkatı, sevmeyi kendine önder 
kılmış kişidir. Bir gâye uğruna insanın kendini fedâ etmesi sevgi ile ödev duygula-
rından doğar. Düşünceyi duygulardan ayırmak doğal olmayan bir işdir, dedik. Hayâl 
etme yahut kurma, tabîî hayat akışının seçkin bir parçası olmakla birlikte, felsefede 
dıkkatlıca, ölçülü biçimde kullanılır. Yukarıda zikrettiğimiz üç ilkeyi zedelemediği, 
onlarla çatışmadığı sürece kabul görür. Peki, ne vakit onlara ters düşüp onları bozar? 
‘Buradalığ’ım ile ‘şu-ânlığ’ımı zedelediğinde. 

IV- Hayâli iptâl ettiğimizde sanat ortadan kalkar. Hayâlgücü gerçekliği değiştiren 
baş etkendir. Aynı zamanda hayatı ziyâdesiyle zorlaştırır. 

Çokçeşitliliğin vurgulandığı toplumlarda hayâlgücü önemsenir. Zirâ dehânın 
müjdecisidir. Hayâlgücünün kaybı, içekapanışı (Y→Fr autisme) getirir. 

V- a) Duygu karıştığında düşünce tarif edilemez hâle gelir. Tarif etmek üç basa-
maklı bir işlemdir. Bir, ele alınan düşünce ayrıştırılıp sınıflanır; iki, düşünceler arası 
bağlantılar kurulur; üç, sonuç çıkarılır. 

b) Arıtılmış–yalıtılmış düşünceleri birbirlerine bağlayarak adım adım ilerileme 
gidimli düşünmedir.10 Gidimli düşünmede yoklana yoklana atılan her adımın hesabı 
verilir. Sürekli yoklama gereğine şüphe (Fr doute) diyoruz. Şüphe ile kuşku aynı şey 
değil. Kuşku (soupçon) bir ruh (Y→Fr psychique) hâlidir. Şüpheyse, akıl gereği, aklî 
(rationnel) olaydır. Kuşkunun hastalıklı hâle gelmesi evhamdır (Y→Fr paranoïa). 

c) Gidimli düşünmelerin sonunda ulaşılan vargıdır (conclusion). Felsefenin yön-
tem çerçevesinde erişilen vargılarına sav (thèse) denir. Gidimli düşünmelerin so-
nunda vargılara ulaşma, vargıları ortaya koyma işine, işlemineyse felsefede çıkarım 
(Fr inférence) denmiştir. Bütün bunlarsa, Aristoteles’in ortaya koyduğu ıstılahlardır. 
Kurduğu binânın şablonunu çizen mantık olup malzemesini sunan, olaylar dünyasıdır. 
Oradan malzeme devşirilir. Olayların derlenip toparlanmasının semeresi tecrübedir. 
Yaşadığımız tek tek olaylar bizlerde genel bir resim meydana getirir.11 İç işleyişlerin 
dışavurumunaysa içgüdü denir. 

ç) İnsan içgüdülerinin önemli bir kısmını denetim altında tutabilen, onlara biçim 
veren, saptırabilen bir varlıktır. Bu, onun kendine hâkim olabildiğinin, böylelikle de 
hür olduğunun belgesidir. İnsan özden hürdür. Kendini bildiği, demekki özbilinci diri 
kaldığı, düşünebildiği sürece hürlüğü sürer. Bilinç kapandığında hürlük ortadan kalkar. 
Bilinci ile hürlüğünü yitirmiş kişi, dirimsel faaliyetleri, yânî canlılığı sürse bile, ‘insa-

9 sevme, şaşırma, korkma, heyecân, acıma... 
10 Fr manière discursive de penser; İng discursive thinking.
11 Bunu en yakından izleyebileceğimiz, yetişen çocuk ortamıdır.
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nolma durumu’ sonlanmış demektir. Bilinci açık, düşünebilen kişi, her ân irili ufaklı 
kararlar verir, iyi ile kötü, doğru ile yanlış, olumlu ile olumsuz, önemli ile önemsiz 
arasında temyiz ile tercihte bulunur. Hareketsizliğe mecbur kalsa da, serbestliğini 
yitirmesine karşılık, hürlüğü kesintisizce sürer. İmdi insanın hür olarak gösterdiği hâl 
hareket, davranışlar ahlâktır (éthique). Ahlâk bir tek insana mahsustur. Hürdür de ondan. 

 d) Karşılık beklenerek görülen iş ahlâkca geçersizdir. Ahlâk, hep iyilik demek 
olmayıp peâlâ kötülük de olabilir. Buyrukla, zorlamayla gerçekleştirtilenlerse ahlâkî 
değildir. 

 e) Belli bir topluluğun hâl, hareket ve davranışlarını ortaya koyan örftür. Her 
toplumun kendine mahsus belli bir örfü olmuştur. Bildirdiği kurallar, yalnızca toplu-
munu bağlar. Biri, obasından yahut boyundan başka birinin malını çalarsa, uğrudur/
hırsızdır. Obanın yahut boyun ileri gelenleri tarafından kararlaştırılan cezâya çarptırılır. 
Buna karşılık, topluluğunun dışında birininkini çaldı diyelim, icâbıhâlinde ödüllen-
dirilebilinir. Neden? Uzun süre insanın, oba yahut boy mensuplarından ibâret olduğu 
sanılmıştır da ondan. Bu durum, vahiy–vahdet dinlerinin zuhuruna değin sürmüş; on-
larla birlikte mahallî–mevzî geçerliliği olan örf, yerini kuralları bütün insanlara şâmil 
edebe bırakmıştır. İlk defa insanşumul evrensel edep kurallarının, on buyruk hâlinde 
Tevratta, benzerlerinin de Kur’ânda vazedildiğini görüyoruz. 

VI- Felsefe, şüphenin tetiklediği sorgulamayla işe koyularak eleştiri12 temelli 
diyalektik yöntemi kullanıp salt akla dayalı gidimli düşünme yolundan yürüyen bir 
sistemci yapılanmadır. Gidimli düşünmenin sonucunda çıkarım mahiyetinde vargı yer 
alır. Vargıda iki sav (Fr thèse) söz konusudur. Şu durumda sav, vargıdan çıkarımlanır. 
Savın sorgulanmasından, karşısav (antithèse) doğar. Bu iki farklı savın meczinden 
birleştirim (synthèse) ortaya çıkar. Her birleştirim (sentez) yeni bir sava (thèsee) 
gebedir. Birleştirimden yeni bir savın ortaya çıkması lazım. Çıkmıyorsa, o birleştirim 
kısırdır. Tâze sava yol açamayan birleştirimlerden meydana getirilen yapılara ideoloji 
denir. Bunu oluşturan kurucu unsurlar ile yapıtaşlarıysa, dogmalardır. Hâlis felsefe, 
diyalektik yöntemli ucu açık akıştır. İdeoloji, şu durumda diyalektik akışı kesilmiş, 
dondurulmuş, kötürüm kılınmış bir felsefe sistemidir.

VII- Felsefenin merkezinde metafizik (felsefenin beyni) vardır. Doğaya uzanmış, 
olayları algılayan duyargalarsa, bilimlerdir. Duyargalardan gelen verileri işleyen en 
son merkez metafiziktir. O, bilimlere yeniden ana örneklerini sunar.

Felsefe–bilimle Aristoteles tarihte ilk defa kesin ve kararlı bir adımla dindışı bir 
kurum vucuda getirmiştir. Dinin öngördüğü bir kudrete başvurmaksızın sırf salt akla 
dayanılarak sorun çözme çabası dindışılık (sécularité) olarak deyimlendirilir. Bu, 
tanrıtanımazlık olmayıp yalnızca felsefe-bilimin, yetki sahasını aklın temyiz gücüyle 
sınırlandırması demektir. Felsefe-bilim böylelikle, tarihte görülen ilk dindışı kurumdur.

12 Hē kritikē (ή κριτική): Yargılama sanatı 
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VIII- Aristoteles, felsefeyi soruyla başlayan özel bir çalışma alanı olarak belir-
lemiştir. ‘Ne sorulmalı’ giriş yahut baş sorudur. Kanıtlanabilir cinsten tümel cevap 
bekleyen soru sorulabilir. Cevap, insandışı, insanötesi bir kudreten medet umularak 
verilemez. Demekki felsefe-bilim her şeyden önce sorulabilir ile sorulamaz ayırımını 
yapmak zorundadır. Bu hayatî bir kıstastır. Felsefe-bilimin baş ilkesi ‘ne sorabilir – 
ne sormamalıyım?’dır. Mezkûr kıstası, çok belirgin olmasa da, bizlere ilk duyuran 
Aristoteles olup bir ilke şeklinde ele alan Kant’tır. Felsefe-bilimde sorulana kanıtlanır, 
temellendirilebilir cinsten cevap beklenir. Buysa iki yoldan mümkündür: 

Ø	Isbat (Fr preuve): Salt akıl çerçevesinde mantık ile matematikle gerçekleşir.
Ø	Tanıtlama (démonstration): Deneysel (empirique) yoldan olur. 
 Aslında Aristoteles’in felsefe-bilime esâs aldığı doğa araştırması füzike olup 

doğayı araştıransa füziyologostur.

-IV-
FELSEFE-BİLİMin ÖNEMİ İLE GEREĞİ

I- Osmanlının çöküşü ile genel olarak düşünme kâbiliyetimizin çözülmesi pa-
raleldir. İmdi devletin inkırazını düşünce kâbiliyetimizin çözülüşüne bağlayabiliriz. 
Hangisinin ötekini tetiklediği başka bir tartışma konusudur. Düşünmenin olmadığı 
ortamda ürünü düşünceye elbet ihtiyaç da duyulmaz. Düşünmekten kastettiğimiz basit 
bir olay değil. Kişi, ayakkabı boyarken de yolsuzluk, hırsızlık ederken de düşünüyor. 
Ancak, düşünmekten kastettiğimiz bu değil. Kastolunan teemmül (réflexion) ile tefekkür 
(méditation) denilen zihnî etkinliklerdir. Söz konusu salt yahut katlanarak düşünme-
nin bulunmadığı ortamda, bahsini ettiğimiz etkinliğin verisi düşünceye, dolayısıyla 
felsefeye ihtiyâç duyulmaz.

II- Sık verdiğimiz bir örneği tekrarlayalım: Einstein 1890lı yılların Orta Avrupası, 
Almanyasında değil de, ne bileyim, Kongoda, Sibiryanın ücrâ bir köşe bucağında yeti-
şeydi ne olurdu? İhtimâl, köyün delisi olurdu. Dehânın, tohum misâli açılıp serpilebil-
mesiçin bereketli toprağa düşmesi lazım geldiği tabîîdir. Bu durum, bütün kalburüstü 
insanlariçin de böyledir. Christoforo Colombo, olağanüstü hayâlgücünü gerçekliğe 
dönüştürecek siyasî ile iktisadî ortamı İtalyada bulamayınca başka bir ülkeye gitmek 
zorunda kalmıştır. Türkiyedeki felsefe çalışmalarının durumu da buna benzer. Bugün 
Türkiyede felsefe geleneği diye bir olay yok. Basit, keçiboynuzu çeşidinden felsefe 
öğretimi var. Kurumlaşmış felsefe geleneğinden kesik olduğumuzdan, hocalar nerede 
yetişmişlerse, hangi kültür dünyasından geliyorlarsa, onu tedris ederler. Boğaziçi Üni-
versitesi Felsefe Bölümünde İngiliz-Amerikan çizgisi; Istanbul Felsefede üniversite 
ıslahatı sırasında gelmiş Alman filosoflarının etkisiyle o geleneğin metafiziği hâkim. 
Galatasaray Üniversitesinde Fransız felsefesi yürürlükte. Diziyi alabildiğine uzatabili-
riz. Seksen yıllık süreçte düşünce dünyamız dehşet verici biçimde kısıtlandı. Sonuçta 
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yaptığımız, Avrupada belirmiş felsefe geleneklerine sâdece secde etmektir. Şimdilik, 
Doğuya, meselâ Çine yahut Hinde açılanımız olmadı. 

III- Hemen her üniversitemizde felsefe okutulmakta, ortalığı felsefeciler ordusu 
sarmaktadır. Ne gereği var? Bu, plansızlığın, programsızlığın bir başka örneğidir. 
Akademisyenlerimizin büyük çoğunluğunun aklı, önüne konulanın dışında bir şeyi 
düşünmeye ermiyor. 

İslâm felsefesi öğretimi de aynı şekilde son derece güdük kalmıştır. Son yirmi 
yılda dünya çapında İslâmın yükselişe geçmesi, elbette, sâyemizde olmamıştır. Ko-
munismin çöküşünden sonra Avrupamerikanın saldıracağı hedef kalmayınca, yeni 
biri ihdâs olundu: İslâm. Bu, tabîî, Türkiyede de rağbet kazandı. Kimileri yeniden 
Müslümanlıklarını keşfetti; diğerleri de “Müslümanlığı benimsemesem de günümüzün 
büyük sorunu olduğuna bakılırsa, hele buna bir göz atıvereyim” der gibiler. 

Kültürümüz ile düşünce hayatımızın neden bunca kötürüm hâle geldiği Osman-
lının son dönemlerinde düşünürlerimizi rahatsız eden bir soru olarak karşımıza çıkar. 
Buysa, sonraki dönemlerde yaşadığımız kültür kırımına, sonuçta mahkûm kılındığımız 
toplumsal ahmaklığa zemin hazırlamıştır. Kimi aydınlarımızın tersine, aptallığımızın 
dirimsel/biotique esâslı olduğunu düşünmüyoruz. Şu hâlde bu, özümüzden gelen bir 
olay değil. Hiçbir toplumun aptallığı özünden gelebileceğine inanmıyoruz. Bu, tama-
mıyla bir kültür olayı olup temelinde eğitim ile öğretim yatar. Toplumun akıllanması 
yahut akılsızlaşmasının temelinde eğitim – öğretim yatar. Bizde süreç akılsızlaşma 
yönünde yürümüştür. Akılsızlaştırıldık. 

IV- Öncelikle felsefe-bilim geleneğimiz olmalı ki, Türk felsefe-biliminden bah-
sedebilelim. Felsefeyi anlatmak istediğimizde gerek milletimize gerekse dünyaya ne 
sunacağımızı belirlememiz lâzım. Eskiden felsefe ansiklopedilerinde, günümüzdeyse 
internette her millete bir felsefe yamanmaya çalışıldığını görüyoruz. Felsefe yapan 
üç, beş adamın varlığı, felsefe-bilim geleneği bulunuyor anlamına gelmez.

Avrupamerikada bugün İngiliz-Amerikan, Alman, Fransız, İtalyan, Ispanyol 
felsefeleri gibi klasikleşmiş, kurumlaşmış büyük gelenekler var. Bunlara ilâve Rus ile 
Leh felsefeleri gibi ikinci yahut üçüncü sırada gelen gelenekler de bulunur. Bunların 
yanısıra henüz yeni güne güneşe çıkan Japon, Çin ile Hint felsefelerinden bahsedebiliriz. 
Tarih sahnesine bilgelik olarak çıkmış Hint ile Çin düşünceleri 1920lerden itibâren 
etkili birer felsefe çığırı hâlini almaktadırlar. 

V- İslâm felsefesi, Türk, İran ile Arap felsefeleri şeklinde ayrışmazdı. Türkü, 
Arabı, Kürdü, İranlısı, Hintlisi, Afrikalısı, hattâ Yahudisi hep birlikte İslâm filosofları 
pâyesini almışlardır. İslâmda ümmet kavrayışı, kavmiyeti iyiden iyiye bastırmıştır. İn-
sanlar evlerinde ister Türkce, Arapca, ister Farsca, Kürtce, ister Orduca–Hintce, isterse 
Malayca konuşsunlar, kamu hayatına girdiklerinde ayrılık gayrılık ortadan kalkmıştır. 
İslâm medeniyetinin hâkim olduğu dönemlerde bir Türk yahut Arap felsefesinden 
bahsetmenin anlamı yoktu. Felsefe-bilim yazılarını Arapca yazdıklarından, Arap 
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felsefesi diye adlandırma da yanlıştır. Doğruysa, o takdirde günümüzde çoğunlukla 
felsefe-bilim yazıları artık İngilizce kaleme alındığından, bütün felsefe-bilim çalışma-
ları ile araştırmalarına İngiliz dememiz gerekir. Burada vurgulamadan yanından asla 
geçemeyeceğimiz hayatî mesele, felsefe-bilimin millî dilde yazılıp yapılmasıdır. 

Felsefeden bahsedenlerin de felsefe adına ortaya koydukları önemli bir şey yok. 
Felsefecilerimiz çok önemli şeyler söylemeliler ki, talebeleri onları takib etsinler. Ef-
lâtun yahut Aristoteles felsefe adına çok önemli hususlar bildirmişler ki, takib edenleri 
felsefeyi kurumlaştırıp bütün çağlara damgasını basmışlar. Benzerini Alman felsefesinde 
görebilirsiniz: Hegelciler, Kantcılar filan var. Peki, Türkiyede kimden söz edebilirsiniz? 
Ne yazık ki, bizde böyle bir felsefe geleneğini ateşleyecek kıvılcım bile yok. Türkiyede 
felsefe dersleri veriliyor diye bir tanıtımda bulunsanız, kimin ilgisini çeker? 

Haddızâtında 1950lerden itibâren Einstein, Heisenberg, Heidegger, Jaspers, Mi-
guel de Unamuno, Xavier Zubiri, Ortega y Gasset gibi devlerin ölümleriyle birlikte 
yeryüzünde filosof-bilimadamlığının da yerinde yeller estiğini söyleyebiliriz.

Gün gelir bizim de felsefemiz olursa, onun tanıtılmasına gerek kalmaz. Er yahut geç 
birileri kapına dayanır, onun haberini alır ve tanıtır. Kısacası, güneş balçıkla sıvanmaz. 
Bunun en güzel örneği Ondokuzuncu yy Danimarkalı filosof Søren Kierkegaard’tır. 
Çağımızın önde gelen Ispanyol filosofu Unamuno bir şekilde Ondokuzuncu yüzyılın 
sonları yahut Yirmincinin başlarında bilinmeyen, adı sanı pek işitilmemiş Kierkega-
ard’dan haber almış, bilâhare kendi çalışmalarında onu dünyaya tanıtmıştır. Eserlerinin 
tercümeleri yoluyla Kierkegaard’a ulaşamayınca Unamuno, oturmuş ilerilemiş yaşına 
rağmen, Danca öğrenmiş ve onu Ispanyolca konuşanlara tanıtmıştır. Aynı şekilde 
Farabî de fazlaca tanınmıyordu. Onu felsefe dünyasına tanıtan da İbn Sinâ olmuştur.

-V-
FELSEFE-BİLİMİN OLMAZSA OLMAZI: DİL

I- Kültürün yahut düşünce hayatının olgunluğu ile özgünlüğünü dil yansıtır. Bu-
gün dilimizin büyük bir bölümü yabancı kelimelerden oluşmuştur. Bu durum hiçbir 
şeyi kendimizden ortaya koyamadığımızı, sonuçta süreklice idhâle tevessül ettiğimizi, 
nıhâyet aldıklarımız üzerinde de düşünmediğimizi göstermektedir. Ecnebî dillerden 
gelen kelimeleri tercüme bile etmiyoruz. Kamyon, otobüs, radyo, televizyon vb. aklınıza 
ne gelirse, Türkce karşılıklarını aramaksızın kullanmaktayız. Son zamanlarda otoban 
bile demekten yüksünmüyor, utanmıyoruz. O kadar büyük bir düşünme tenbelliği ve 
âtıllığı var ki, ecnebi kelimelerin karşılıkları aranmıyor. Bu da, tabiatıyla Türkiyede 
felsefe çalışmalarını güdük bırakıyor. 

II- Genellikle aydından anlaşılan, okuduklarını sindirmemiş, Türkce yerine Saç-
masapanca konuşup yazan, bilgiçlik taslayan, üstünkörü, klasik kültür değerlerimize 
yabancı, bu yüzden de düşman biri olma keyfiyetidir. Hâlis aydınsa, geniş çaplı hayat 
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tecrübelerinden hareketle yaşadıklarını, yaşantıları ile okuduklarını özgünce terkiplemiş 
kişidir. Bu, geçmiş çağların bilgesidir. Önemli olan, özgün terkipten yeni bir bakış 
açısının çıkmasıdır. Büyük insan dediğinizde, akla gelmesi gereken en çarpıcı örnek-
lerden biri Einstein’dır. O, küçük yaşlarda Kant’ı, Schoppenhauer’ı okumuş, onların 
ilhâmıyla da özel ve genel görelilik teorilerini ortaya koymuş biridir. Okuduğunuz 
eserlerden hareketle doğrudan doğruya bir şey kuramayabilirsiniz. Ne var ki önemli 
olan, okunan eserlerin olağanüstü dıkkat yoğunlaştırmasına götürmesi ve birer esin 
kaynağı olmasıdır. 

III- Düşünce kavramlı bir yapıdır. Önermeler, kavramlar arasında kurulan bağlarla 
ortaya çıkarlar. Kavram, tarife dayanır. Su nedir? Proton nedir? Sorulara cevap verirken 
nesnelerini tarif ediyor, onlara sınır çiziyoruz. Bunlar tarif edilen şeylerdir. Kavramlar 
arasında belli bir sınır vardır ve bunları ayırtettiğimizde açıklık kazanırlar. Descartes, 
kavramlarda açıklık ile seçiklik şarttır, diyor. Kavramlar açık seçik değillerse, bunlarla 
ifâde ettiklerimiz belli bir konuya, nesneye yahut yöne gitmezler. Açık seçiklikten 
yoksun kavramlar kalıcı değildir; uçucudurlar. Kavramların önemlerini kaybettiği 
toplumlar, afyon yutmuş hâle gelirler. Günümüz Türkiyesinde gördüğümüz manzara 
işte budur. Millet, uyuşturucu müptelâsına dönmüş, ortalıkta ağzı açık hayran budalası 
biçiminde dolaşmaktadır. 

IV- Kavramların ağırlığı kalmamış. Belirli bir olayın yahut nesnenin kavramına 
kimi A, kimi B, kimisi de F diyebiliyor. Örneğin, aynı fakültede ve bölümde bir şeye 
ben “cevher” derken, öteki meslekdaşlar “töz”, kimileri de “substanz” diyor. Kimse 
ne anlattığını bilmiyor. Cevher, yerine neden töz deniliyor? Töz ne demek? Bu söz 
nereden gelir? Neden durduk yere bir ses topluluğunu ortaya atarak onu sözleştiriyor-
sun? Bu soruların mutlaka cevapları verilmeli. Kavramlar, ve onların seslendirilmiş 
ifâdesi sözler, kurumlaşmış, oturmuş olmalıdır. Bunu bütün büyük dillerde görüyoruz. 
Kur’ânda ne söylendiğini insanlar aradan bin üç yüz, dört yüz yıl geçmiş olmasına 
rağmen, anlayabiliyorlar. Arapca hâlâ konuşuluyor. Dilde kalıcılık önemlidir. Her 
dilde konuşma ile klasik yazı dili arasında fark var. Babam, öğrenci olarak gittiği 
Almanyadan babasına yazdığı mektuba “velinimetim, muhterem pederim” diye baş-
layıp “hak-i pâyeniz, mahdumunuz” (“ayağınızın tozu, oğlunuz”) şeklinde bitiriyor. 
Babama “evde böylemi konuşurdunuz?” diye sordum. “Bu, yazı dilidir. Bunu konuşma 
dilinde kullanmak ayıptı,” cevabını verdi. Konuştuğunu, yazı dili olarak kullanmak, 
tıpkı sokakta geceliğinle, pijamanla dolaşman gibidir. Yatak kılığıyla sokağa çıktığında 
yahut eve misâfir geldiğinde giyeceğin ayrıdır. Fark kültürümüzde belirgindir. Harem 
ile selâmlıkta farklı kıyafetlere bürünülürdü. Yatak yahut harem kılığıyla selâmlığa 
çıkılmaz. 

Dil de böyleydi. İnsanların harem, yânî yakın insanların birebir ilişkilerinde 
kullandığı dili vardı. Bir de kamu, bugünlerde çok moda bir deyişle, kamu alanında 
kullanılan dil bulunurdu. Bahis konusu dil kültürleşmişlik seviyesini gösterirdi. Bu, 
imparatorluğun çok incelmiş dili Istanbul Türkcesiydi. Cemil Meriç’in deyişiyle söz, 
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namusdur. Kimsenin bunları değiştirmeye ne hakkı ne de yetkisi olmalı.
“Hayat” kelimesi ile “yaşam” kelimelerini taşıdıkları tasavvur güçleri açısından 

karşılaştırmak lâzımdır. “Hayat” kelimesinde bin küsûr yıllık bir kültürün işleyip be-
lirlemiş olduğu tasavvurgücü saklıdır. Yaşamınsa tasavvurgücü sıfır. Hiçbir şeyi yok. 
İki kelime arasındaki fark, nesiller boyu oturulmuş, aileye iyi, kötü günlerde ocak 
barınak olmuş bir ev ile yurt yuvayla ilgisi ilişiği olmayan soğuk, kişiliksiz fabrika 
mekânı gibidir. Dile yeni kelimeler tabîî ki girip yerleşecek. Sözgelişi topu topuna 
otuz yıl önce bilgisayar, on altı yıl önce cep telefonu varmıydı? Bu ihtiyâçlar yerinde 
sözlerle doldurulmuşlardır. Geçmişte olmayıp da ortaya çıkan yeni bir araciçin söz 
elbette türetilir. Ancak bazı türetmelerimizin yanlış olduğu da âşîkârdır. Konunun dı-
şında kaldığından, bunlardan bahsetmeyi başka zamana bırakıp varolan kelimler neden 
değiştiriliyor sorusuna dönelim. Sözgelişi niye cevhere “töz” denilmeye çalışılıyor? 
“Cevher”, felsefe dışında, gündelik hayata da girmiş, herkesin anlamını bildiği ve bin 
yıldır kullandığı bir kelimedir. Meselâ cevher kelimesini, “bu çocukta cevher vardır” 
gibi, çeşitli anlamda, konuda kullanıyoruz. Cevher kelimesi ile töz kelimesi ayrı nes-
neler için kullanılabilir. Bilimde, özellikte de kimyada “töz” kelimesi kullanılabilir. 
“Cevher” bahusus metafizik alan için söz konusudur. Bu deyimler, bilim ile metafizik 
anlayışımıza büyük zenginlik katabilir. Başka dillerde olmayan bir aydınlıktır. Kafaların 
aydınlanması dille başlar. Düşünmek içinse akıl lazım. Kavramla iş gören akılyürütme 
sanatının felsefenin işi ve malıdır. 

V- Felsefenin öz anlamı algılanıp anlaşılmayınca, teorik özellik taşıyan nice kav-
ram varsa, karanlıkta kalmaktadır. Neden? Felsefe, öncelikle kavram çözümlemesidir 
de ondan. Fakat bundan ibâret değil. Kavramları doğaya, nesneye, dünyaya götürüp 
yakıştıran, bunlarla uyuşturan bir felsefe kesiti vardır ki, buna bilim diyoruz. Görül-
düğü gibi, bilim, felsefenin türevidir. Felsefenin doğaya eğilen, onu ele alan kesimi 
fizik olurken, salt kavram çözümlemesi ile araştırmasına girişen yöresi metafiziktir. 
Düşünce düzleminde girişilen salt kavram araştırma etkinliği bilmenin, bilginin ze-
minini hazırlar. Kavramla örülü bilgi çerçevesi metafizik–teorik bir işlemken, onun 
olayla doldurulması denel (expérimental) bir iş olmaktadır. Metafizik–teorik ile denel 
etkinlik arasında bağı kuran salt zihin işlemi olan mantık–matematiktir. Metafizikte 
gerek kavramların yapılandırılışını gerekse bunlar arasındaki bağlantıları düzenleyen 
mantıkken, fizikte, yânî bilimde deneyin yürütülmesi ve sonuçlarının ifâdesi matematik 
yoldan gerçekleştirilir. Bundan dolayı metafizikci–filosofun vazgeçilmez aracı mantık, 
deneyci–bilimadamının başta gelen âleti matematiktir. İkisi mantık–matematik dille 
merâmlarını ifâde eder. Haddizâtında filosof ile bilimadamı ayırımını yapmak sakat bir 
işdir. Neredeyse çağımıza değin her iki kesim tek bir kişide buluşmuştur. Çünkü felsefe 
ile bilim, felsefe-bilim bütünlüğünün birbirinden ayırılamaz kurucu unsurlarıdır. Felsefe-
bilim binâsını bir kanadında felsefe, öbüründeyse bilim yer almaktadır. Felsefe-bilim 
ıstılâh/terim olarak günümüzde ortaya çıkmış olmakla birlikte, düşünme–araştırma 
tutumu bakımından Aristoteles’e değin geri gitmektedir. Teofrastos, Galenos, Fara-
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bî, Bîrûnî, İbn Sinâ, Gazâlî, İbn Haldun, İbn Rüşt, Roger Bacon, Giambattista Vico, 
Galileo Galilei, Nicolas Copernicus, Johannes Kepler, René Descartes, Isaac Newton, 
Gottfried Wilhelm von Leibniz, John Locke, David Hume, Immanuel Kant, Charles 
Darwin üzerinden Albert Einstein ile Werner Heisenberg gibi filosof-bilimadamlarına 
dek izleyebiliyoruz.Bunun dışında da adına ‘felsefe’ denilmiş ‘düşünme–araştırma’ 
tutumları var. Ancak, ‘bilim’le iç içe bulunmayan, nüvelerini ‘spekulativ-olmayan me-
tafiziğ’in oluşturmadığı, böylelikle de ‘felsefemsi’ dediğimiz öteki felsefî anlayışların 
düşünce hayatımıza olumlu katkı yapmayacakları kanısındayız.

-VI-
SIKIDÜZENin (disciplinenin) KAYNAĞI FELSEFE-BİLİM

I- Dıkkatin yoğunlaştırılması çok önemlidir. 1933te Einstein, A.B.D.ne gittiğinde 
gazeteciler, bizlere dehânızı anlatırmısınız, diyorlar. Gazeteciliğe has bir soru! Einste-
in’ın cevabı ilginçtir: “Dâhî olup olmadığımı bilmiyorum; ama hayatımda öyle birini 
tanıdım, adı Johann Sebastian Bach’tır. Dehâsının yüzde yirmisi Allah vergisi; yüzde 
sekseni çalışmadır.” Bach, çağının şartlarında Kuzey Almanyanın kışın dahî, ısıtması 
olmayan, buz kesen Katedrallerinde günde ortalama on altı saat durmadan dinlenme-
den çalışan biriydi. Ayrıca yirmi üç çocuğu var. Bunlardan ilk dört oğlu, kendi kadar 
olmasa da, hatırı sayılır bestecilerdir. Bach, ilk iki oğlunu kendi yetiştirmiştir. Bilâhare 
ağabeyler, kardeşlerini yetiştirmiştir. 

II- Büyük işlerin başarılmasında, özellikle de düşünce yapılarının oluşturulma-
sında sıkıdüzen (discipline) şarttır. Günümüzde bu, en büyük eksiğimiz. Bu, her alanda 
böyledir. Einstein’ın aydınlık ve kesin ifâdesiyle, dehânın yüzde sekseni çalışmadır, 
sıkıdüzendir, dıkkatın yoğunlaşmasıdır. 

Türkiye açısından düşündüğümüzde her alandaki başarısızlığımızın baş nedenle-
rinden biri düzensizliktir. Bunu artıran varolan düzenin değişmesi, eğitim ile öğretimin 
yeniden tanzîmi gerek. Bugün hâkim düzen, disiplinsizliği kesen, gideren değil; tam 
aksine mahmuzlayan biridir. İnsanı sıkıdüzene sokmak için istibdadın gelmemesi çok 
önemli. İstibdat disiplinsizliğin karşı seçeneği değil. Düşünce hürriyeti sorumluluklarla 
sınırlanmalıdır. Meselâ, İngiliz meclisinde adamın biri, çocuklarla cinsî ilişki kurmanın 
serbest bırakılması için teklifte bulunmuş. Böyle bir teklifi bırakın tartışmak, gündeme 
getirmek bile yasaklanmalı. Eğitim sisteminiz, bunu düşünmeye eğilimli bir kişinin 
kendinden nefret etmesini sağlamalı. Başka bir anlatışla, beslediğim niyetlerde bile 
alabildiğine serbest kalamam. İcâbında gördüğüm düşten dahî utanmalıyım; bunu 
bana sağlayacak edebim olmalı. 

Düşünceyi alabildiğine serbest bırakmak; isteyen istediğini düşünüp ortaya koy-
sun demek, insanı saptırır. Çok önemli görüşler ifâde edilmesin yahut eleştirilmesin, 
demiyoruz. Bu, öncelikle felsefenin işidir. Felsefe bunu düşünüyor, ortaya koyuyorsa, 
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toplumuna alabildiğine hizmet ediyor demektir. Felsefenin bunu becerebilmesiçin top-
lumun talepte bulunması lazım. Türkiyede toplumun felsefeden böyle bir talebi yok; 
olmadığı sürece de özgün bir şeyin ortaya çıkması mümkün değil. Sözgelişi, Ahmet 
Mithat Paşanın belirlediği Mecellenin ortaya çıkışını hatırlayalım. O günün şartların-
da Türk toplumunun bir talebini karşılamak üzre, Ahmet Mithat Paşa, harikulâde bir 
hukuk sistemi tasarlar. Günümüzde onu beğenirsiniz, beğenmezsiniz, önemli değil. 
Hayatî olan husus şudur: O dönemde hem böyle bir talep hem de buna cevap veren 
bir dimâğ vardı. İki şeyin karşılaşması lâzım: dâhiye talep ve talebe cevap verecek 
dâhinin bulunması gerekir. Türkiyede talebe cevap verebilecek dehânın olup olmadığını 
bilmiyoruz. Yine de toplumun aydınlanma talebinin olmadığı açık. Ortaya çıktığında 
talebi karşılayacak dâhîmiz varmı, yokmu, göreceğiz. 

Bilgilenme yönündeki düşünme, yânî felsefenin düşünmesi dille olur. Dil, felse-
fece düşünmenin omurgasını teşkil eder. Dil, şirâzesinden çıktımı, düşünmenin düzeni 
bozulur. Dilinkine koşut düşünmenin dağılması ve bunun sonucunda ortadan kalkması 
geçmişte yaşanmamış olaylardan değildir. Mantığın menbaı ile menşei olan dilin düz-
günce kullanılmasına ket vurulması, mantıklı düşünmeyi dumura uğratır. Boş kalan 
alanı duygular doldurur. Duyguların karıştığı düşünmede tutarlılıktan bahsedemeyiz. 
Düşünmenin ürünü düşüncelerdir. Disiplinden koptuğunda düşünceler müphemleşirler.





“ADALET”E “DOĞRULUK” DEMEK DOĞRU MUDUR?*

Hakan Poyraz** - Abrim Gürgen***

IS IT RIGHT TO CALL “JUSTICE” “RIGHTNESS”?

ÖZ
Bu makalede ‘adalet’ kavramı ile ‘doğruluk’ kavramı arasındaki ilişki ele alın-
mıştır. Bu ilişki, Platon’un Devlet diyaloğunun Türkçe çevirileri üzerindeki fark-
lardan temelinde incelenir. Bu farklı çevirilerin incelenmesinin yanı sıra, Antik 
Yunan kültürü ve dünyasında ilgili kavramların hangi bağlamlarda ne anlama 
geldiklerine işaret edilir. Böylece başka çeviri seçeneklerinin mümkün olup ol-
madığı denenir. Mitolojik ve etimolojik verilerin ışığında Türk kültüründe ve 
Türkçe’de bu çeviri karşılığının doğruluğu bir sorunsal olarak tartışılır.
Anahtar Kelimeler: Platon, Devlet, Adalet, Adillik, Doğruluk, Çeviri, Dike, 
Türkçe

ABSTRACT
In this article, the relation between the concept of “justice” and concept of 
“rightness” is handled. This relation is examined on the basis of different Turkish 
translations of Plato’s Republic dialogue. Beside these translations, it has been 
indicated how the relevant concepts in Ancient Greek culture and World are 
meant differently in different contexts. So it has been tried to see if some other 
options of translation are available or not. With the light of mythological and 
etymological informations, it has been discussed problematically if the current 
choice of translation is right or not. 
Keywords: Plato, Republic, Justice, Fairness, Rightness, Translation, Dike, 
Turkish

...

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Aralık 2016, Sayı 32, s. 31-43

* 13-15 Ekim 2016 Bursa Uludağ Üniversitesi’nde “Yoksulluk, Dayanışma ve Adalet” başlıklı IV. Ulus-
larası Felsefe Kongresinde sunulan “Doğruluktan Adalete, Eğrilikten Zulme” (Hakan Poyraz - Abrim 
Gürgen) başlıklı bildirinin geliştirilmiş biçimidir.

** Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü (hpoyraz1@gmail.com).
*** Öğretim Görevlisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü (abrimgurgen@yahoo.

com). Yazı geliş tarihi: 15.11.16; kabul tarihi: 5.12.16.



32 Hakan Poyraz - Abrim Gürgen

Felsefe gibi rafine kültür ürünleri, o kültürün dilsel olanaklarına işaret eder. Felsefe 
bir kültür içinde doğar ve o kültürün onu geliştirecek olanakları içinde zenginleşir. 
Gelişirken içinde doğduğu dili de geliştirir; o dilin somut sözcüklerini, soyut düşünce 
için farklı açılımlara sokar. Böylece yaratıldığı dili de felsefileştirerek yeniden yaratır. 
Dilsel bir etkinlik olarak felsefenin kültürden kültüre alımlanması, alıcı kültürün de 
dilsel olanakları ile ilişkilidir. Başka dil ve kültürlere de bu özelliği ile taşınır/çevrilir. 
Kimi zaman taşındığı dil içinde karşılıklar bulur, bulamazsa kendi kavramını teklif 
eder veya yeniden yaratır.

Kavramsal/dilsel bir etkinlik olarak felsefenin, içinden çıktığı dilden başka bir dil 
evrenine çevrilirken, çevrildiği dil dünyasının gözünden bakmasında, uygun kavram-
ların ne denli önemli olduğunu vurgulamak: Bu çalışmanın amacı bu. Çeviri felsefe, 
Türkçe’nin yatağında açılıp akmalı. Çeviri yoluyla gelen felsefenin kavramlarını kendi 
felsefe dilimize dönüştürebiliyor muyuz, işte o zaman sadece sözcükleri değil, prob-
lemleri de çevirmiş oluruz. Felsefe çevirisi bu anlamda önemli bir sorundur. Bu soruna 
genelliği içinde eğilmek gerekli ve elzem... Bununla beraber bu yazıda biz bu sorunu 
genelliği içinde değil, küçük bir parçasında, bir metinde ve onun tek bir kavramında 
tartışacağız. Lakin tartışma metnimiz oldukça bilindik ve etkili. Kavramımız da bu 
metnin belkemiğini oluşturuyor: Platon’un Devlet [Πολιτεία /Politeia] adlı metninin 
Sabahattin Eyüboğlu ve M. Ali Cimcoz tarafından yapılan ve diğer Platon/Devlet 
çevirilerine de model olan çevirisi…1

Tartışmayı, sadece felsefe tarihi için değil, insanlık kültür ve mirası için de böyle-
sine önemli bir eserin en temel kavramının Türkçeye, Türkçedeki karşılığı olan adalet 
ile değil de kimi karışıklıklara yol açan ‘doğruluk’ sözcüğü ile karşılanmasını üzerinden 
götüreceğiz. Teknik anlamda bir çeviri eleştirisi olarak değil, felsefenin yurt tutmasında 
yerli/yerinde kavramsallaştırmanın önemi bakımından. Üstelik yazıda eleştiri konusu 
edineceğimiz yazarlar, tam da yerli ve bir çeviri önerisinde bulunuyorlar; önerilerinin 
yerinde olmadığını düşünsek de.

Devlet, filozof metinleri arasında tarih boyunca tartışmasız en şöhretlisi ve en 
çok okunanı… Bu güçlü ve etkili eser, Türkçe karşılığı ‘adalet’ olan δικαιοσύνη 
[dikaiosunē] kavramı etrafında dönmektedir. Devlet metnini ilk çevirenler, δικαιοσύνη 
[dikaiosunē]’yi ‘adalet’ yerine, aşağıda ele alacağımız üzere, tam da bu gerekçelerle, 
‘doğruluk’ terimi ile karşılıyor2 ve bu tercihlerini, aşağıda tartışacağımız üzere temel-
lendiriyorlar.

1 Platon, Devlet, Çev. Sabahattin Eyüboğlu, M. Ali Cingöz, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1962, 1980, 1985; 
Türkiye İş Bankası Yay., Ankara 2003. Bu yazıda, Remzi Kitabevi’nin 1980 yılı basımı kullanılmış-
tır.  

2 Devlet I-II, Çev. Azra Erhat, Samim Sinanoğlu, Suat Sinanoğlu, MEB Yay., Ankara 1945 İstanbul: 
Cumhuriyet Gazetesi Kitapları. İstanbul 1998; Devlet, Çev. Sabahattin Eyüboğlu, M.Ali Cingöz; Dev-
let, Çev. Hüseyin Demirhan, Hürriyet Yay., İstanbul 1973; Sosyal Yay. İstanbul 2002; Islık Yay., İstan-
bul 2016, Bu yazıda, Islık Yayınları’nın 2016 tarihli basımı kullanılmıştır. 
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Eserin birçok Türkçe çevirisi bulunmakta.3 Devlet’in ilk dört kitabı Azra Erhat, 
Samim ve Suat Sinanoğlu tarafından çevrilmiş olan eser. Çeviride ‘adalet’ yerine 
doğrudan ‘doğruluk’ kullanılmış. 1959 yılında Türk Dili Kurumu Çeviri ödülü alan 
Sabahattin Eyüboğlu, M.Ali Cimcoz’un Devlet çevirisi, çeviriler içinde en popüleri 
ve diğer birçok çeviri için adeta model olanı. Cimcoz-Eyüboğlu, Grekçe ‘δικαιοσύνη 
[dikaiosunē] kavramını ‘adalet’ yerine ‘doğruluk’ ile karşılamış. Çeviri, diğer birçoğu 
gibi anadilden değil, diğer batı dillerinden yapılmış. Çevirmenler, dördüncü kitaba 
kadar klasikler arasından çıkan Grekçe aslından yapılmış olan ilk çeviriye (Erhatla-
rın çevirisine) başvurduklarını, Grekçe terimlerde ana metine müracaat noktasında 
“sıkıştıkları yerde” Azra Erhat’tan yardım aldıklarını dile getiriyorlar. Peki, niçin 
‘adalet’ değil, ‘doğruluk’? Bunun yanıtını da tercihlerinin gerekçelerini açık bir şekilde 
“önsöz” de belirtiyorlar. 4

Üçüncü çeviri Hüseyin Demirhan’ınki... Demirhan aynı eserin çevirisi ile selef-
leri Eyüboğlu-Cimcoz gibi, 1974 yılında Türk Dil Kurumunun çeviri ödülü sahibi. 
Cimcoz-Eyüboğlu çevirisine alternatif olabilsin diye olsa gerek eserin basımını yapan 
yayınevleri, bu ödül konusunu hep vurguluyor. O da ‘adalet’e ‘doğruluk’ demeyi ter-
cih ediyor. “Önsöz”de değil ama, 6 nolu dipnotta, çevirmen değil ama çeviriyi sunan 
Selâhattin Hilav, niçin ‘adalet’in değil, ‘doğruluk’ tercihinin yapıldığını şöyle açıklıyor:

“Platon’un Yunanca ‘dikaiosyne’ kelimesiyle anlatmak istediği, Türkçede ‘adalet’ ile tam 
karşılanmıyor. Fransızca ve İngilizce çevirilerdeki ‘justice’ kelimesinin bile bu kavramı 
bütün genişliğiyle verdiği söylenemez. Shorey çevirisi de zaman zaman ‘righteousness’ 
kelimesini kullanmak gereğini duymuş. Yunancada bu kavram, adalet, haklılık, dürüstlük, 
namusluluk, hatta doğru sözlülük, yalan söylememe anlamlarını içine alıyor. Bu yüzden, 
şimdiye kadar Platon çevirilerinde kullanılagelen doğruluk, eğrilik, doğru adam, eğri adam 
kelimeleri bize yine en uygunu, en geniş kapsamlısı göründü. Adalet ya da karşılığı olarak 
haktanırlık, hakseverlik gibi kelimeleri kullanmanın birçok hallerde yerine oturmadığına 
açık örnek, yine buradaki çıldırmış adam misalinde görülüyor. Herhalde, 2400 yıl önce, 
insanların şimdikinden çok daha somut düşünüp konuştukları bir çağda, Yunanca da bizim 
halk dilimizdeki gibi, doğru adam denince bir tek dürüst, adil insan tipi akla geliyordu; 

3 Devlet I-II, Çev. Azra Erhat, Samim Sinanoğlu, Suat Sinanoğlu; Devlet, Çev. Sabahattin Eyüboğlu, 
M.Ali Cingöz; Devlet, Çev. Hüseyin Demirhan, Islık Yayınları, İstanbul 2016; Devlet, Çev. Eyi Ca-
nan, Gün Yay., İstanbul 2001; Devlet, Çev. Serdar Taşçı, Neval Akbıyık, Metropol Yay., Ankara 2002; 
Neval Akbıyık, Timaş Yay., İstanbul 2005; Antik Yay., İstanbul 2008; Devlet, Çev. Sedat Demir, Ataç 
Yay., İstanbul 2003; Devlet, Çev. Ersin Uysal, Dergah Yay., İstanbul 2005; Devlet, Çev. Veysel Atay-
man, Cenk Saraçoğlu, Bordo Siyah Yayınları, İstanbul 2005; Devlet, Çev. Yağmur Reyhani, Akvar-
yum Yay., İstanbul 2005; Devlet, Çev. Işık Soner, Kaynak Yay., İstanbul 2006; Devlet, Çev. Kerim Çe-
tinoğlu, İskele Yay., İstanbul 2006; Devlet, Çev. Erhan Bayram, Metropol Yay., Ankara 2006; Devlet, 
Çev. Nurten Tunç, Oda Yay., İstanbul 2007; Devlet, Çev. Gülnara Ahmedova, Altın Kitaplar, İstanbul 
2008; Devlet, Çev. M. Cüneyt Özcan, Kitap Zamanı Yay., İstanbul 2008; Devlet, Çev. T. Erdem, Arya 
Yay., İstanbul 2009; Devlet, Çev. Hasan İlhan, Alter Yay., İstanbul 2009; Devlet, Çev. Can Ersöz, Şule 
Yay., İstanbul 2010; Devlet, Çev. Kemal Ozan Çelik, Profil Yay., İstanbul 2012.

4 Platon, Devlet, “Önsöz” Sabahattin Eyüboğlu – M. Ali Cimcoz, 7. baskı, Remzi Kitabevi Yayınları, 
İstanbul, 1980, s. 7.
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adalet, sonradan geliştirilen kavram incelikleriyle çağımızdaki kadar soyutlanmış, ayrı ve 
özel bir anlamla bir bakıma halk yaşayışından koparılmış değildi.”5 

Cimcoz-Eyüboğlu çevirisinin bu çeviriyi ve diğer birçok çeviriyi de etkilediği ve 
biçimlendirdiği söylenebilir. Tuhaftır, ilk üç çeviride ve onu takip eden diğerlerinde, 
Devlet’in en temel kavramı olan ‘adalet’e rastlanmaz. Sedat Demir, Neval Akbıyık 
ile Veysel Atayman-Cenk Saraçoğlu gibi istisnalar dışında.

Günlük dilin dolaşımında olan adalet sözcüğünün tam da bu kavram etrafında dönen 
Devlet’te olmaması gerçekten de tuhaf bir durumdur. Bu eserin en önemli kavramının 
adalet olduğunu bilen ve ama onu eserde bulamayan okuyucu bir tuhaflık olduğunu 
sezecek. Aynı zamanda felsefe eğitiminin başlangıçtaki okuma metinlerinden olan 
Devlet’in temel kavramının adalet olduğunu öğrenen yeni felsefe öğrencisi, burada 
adalet ile değil, doğruluk ile zulüm için de ‘eğrilik’ kavramları ile karşılaşacak, bunların 
birbirlerinin yerine konduğunu bilmeden/fark etmeden bu tuhaflığın içine düşecektir.

Kavramlar, hele felsefi olanları, bir dilden öbürüne olduğu gibi aktarılamaz. Bu 
δικαιοσύνη [dikaiosunē] için de geçerlidir. Yine de aradaki kültürel ve ikibinbeş-
yüz yıllık tarihsel mesafeye rağmen, kavramın aşağı yukarı karşılığı olan ‘adalet’tir. 
Doğruluk ve adalet, eğrilik ve zulüm birbirinin dengi, muadili midir? Şüphesiz ki 
değil. O halde adalet yerine, tamamen başka bir anlamı da içeren doğruluk tercihinin 
gerekçesi nedir? Bu anlamda bütün Platon çevirilerine zemin ve model teşkil eden ve 
ilk çevirilerinden biri olan Cimcoz-Eyüboğlu çevirisinde, çevirmenler bu hâli önsözde 
nasıl açıklıyorlar? Alıntılayalım:

“Devlet’in en önemli kavramları arasında adalet ve âdil başta gelir. Bu terimleri Arapça 
diye değil, düşüncenin akışını bozdukları, yerlerine oturmadıkları için değiştirmek zo-
runda kaldık. Bunun sebebi şu olsa gerek: Bizim eskiler adalet ve âdil kavramlarını başı 
kaba saydıkları Türklerin diline sığmayacak kadar yüksek ve bunları Kur’an’ın diliyle 
söylemeyi, adaleti Tanrı katına yükseltmeyi daha doğru bulmuşlar.”6

Böylece, çevirmenlere göre, adaletin kılıcı keskindir denince halk bunu padişahın 
kılıcı keskindir anlamış, doğruluktan, doğru adam olmaktan çıkan padişaha adil denil-
mesini yadırgamamış. Oysa “Eski Yunan aydını burada faka basmamış;” adaleti yani 
devletin en temel ilkesini halkın diliyle söylemiştir. Yani çevirmenlerin adalet yerine 
doğruluk terimini kullanmalarının gerekçesi bu: Arapça olduğu için, sadece Arapça 
olduğu için değil, bu gerekçeyle…

Bu gerekçe doğru mudur? Yani adalete doğruluk demek doğru mudur? Zulme 
eğrilik demek doğru mudur? Gerçekten Yunan aydını faka basmamış mıdır? Pla-
ton’un Devlet diyalogunda adalet kavramına karşılık olarak kullandığı δικαιοσύνη 
[dikaiosynē] sözcüğü doğrudan doğruya δίκη [dikē]’den yani adalet tanrıçasından 

5 Platon, Devlet, Çev. Hüseyin Demirhan, Islık Yayınları, İstanbul 2016, s. 30.
6 Platon, Devlet, Çev. Sabahattin Eyüboğlu – M. Ali Cimcoz, 7.baskı, Remzi Kitabevi Yayınları, İstan-

bul, 1992, Önsöz, s. 7.
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türememiş midir? Etimolojik açıklamaya girmeden, söylediğimizi temellendirmek için 
bir başka Yunan aydınından, Platon’un düşünme hocası Parmenides’ten destek alalım. 
Hakikat yolculuğu olarak da adlandırabilecek Nesnelerin Yaratılışı adlı eserinden söz-
cüğünün gidişatını takip edelim. Daimon kadınların eşlik ettiği at arabasıyla hakikatin 
yüceliklerine yolculuk yapan Parmenides’i, bu yolculuğunun sonunda tanrıça Δική 
[Dikē] karşılamış, sağ eli ile Parmenides’in sağ tarafını tutarak ona şöyle demiştir:

ὦ κοῦρ’ ἀθανάτοισι συνάορος ἡνιόχοισιν, 
ἵπποις ταί σε φέρουσιν ἱκάνων ἡμέτερον δῶ, 
χαῖρ’, ἐπεὶ οὔτι σε μοῖρα κακὴ προὔπεμπε νέεσθαι 
τήνδ’ ὁδόν (ἦ γὰρ ἀπ’ ἀνθρώπων ἐκτὸς πάτου ἐστίν), 
ἀλλὰ θέμις τε δίκη τε.
ō kour’ athanatoisi synaoros hēniokhoisin, 
hippois tai se pherousin hikanōn hēmeteron dō, 
khair’, epei outi se moira kakē proupempe neesthai 
tēnd’ hodon (ē gar ap’ anthrōpōn ektos patou estin), 
alla themis te dikē te.
“Ey, ölümsüz sürücülere eşlik eden,
Seni taşıyan atlarla evimize gelen delikanlı
Hoş geldin, kötü bir kader değil seni gönderen
Bu yola gitmeye (çünkü insanların işlek patikasının uzağındadır)
Aksine hem hak (θέμις [themis] hem adalet (δίκη [dikē]) yoludur bu.”7

Dolayısıyla Δική [Dikē], dosdoğru bir yol ile ulaşılabilecek bir hakikate ama 
aynı zamanda tanrısal bir hakikate yani kendisine, Parmenides’i davet etmektedir. Bu 
davet, onlar öyle adlandırmamış olsalar da, erken Yunan düşünmesinde bir arada olan 
hem varlık hem bilgi hem de değerin kaynağına işaret etmektedir.

Şimdi sözcüğün hikâyesine geçebiliriz. Yunan dilinde δίκη [dikē] sözcüğünün ilk 
anlamının yol, patika olduğu bilinir. Yukarıda alıntıladığımız Parmenides’e hakikatin 
yolunu gösteren tanrıça Δική [Dikē], aynı zamanda bu yolun kendisidir. Yani açıktır 
ki Yunan aydını faka basmıştır! Hem de iki kez. Birincisi bu yolculuğun sonucunda 
ulaşılan şey kutsal olandır ve ikinci olarak bu yolcuğun kendisi bir inisiyasyondur.8 
Üstelik sadece Parmenides değil önceki Yunan aydınları da öyle. Tabii ki Homeros ve 
Hesiodos için aydın sözcüğünü bugünkü anlamında nasıl kullanacaksak?

Tüm yurttaşlara aynı şekilde uygulanan ve bizzat Zeus tarafından güvenceye alınan9 
δίκη [dikē] sözcüğü adet, yol, düzen, hak, hüküm, yargı, karar gibi farklı anlamlara 
gelmektedir ve Homeros’un Odysseia’sında adalet tanrıçası θέμις’e [Themis] paralel 

7 Hermann Diels-Walther Kranz, Die Fragmente Der Vorsokratiker Cilt I, 8.baskı, Weidmannsche Ver-
lagsbuchhandlung, Berlin, 1956. Parmenides Kranz, s. 230, 28B1-3. 

8 Peter Kingsley, Batı Hikmetinin Bilinmeyen Tarihi, Çev: Onur Atalay, Etkileşim Yayınları, 1. Baskı, 
İstanbul 2007.

9 Francis E. Peters, Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü, Hazırlayan ve Türkçeye Çeviren: Hakkı 
Hünler, 1. Baskı, Paradigma Yayıncılık, İstanbul 2004, s.71-72.
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bir anlama sahiptir. Hesiodos İşler ve Günler’in başında “kararlarını Dike’ye göre 
ver” derken hak ve hukuk anlamında değil ama karar verilirken göz önünde bulundu-
rulması gereken bir güç ve kutsallık anlamı öne çıkmaktadır. Hesiodos’un metninde 
Δική [Dikē]’nin, insanlar arasında yaşayan ve onların mutluluğunu sağlayan, baba 
Zeus tarafından gönderilmiş bir tanrı olduğu tasvir edilir: Adalet tanrıçası Δική [Dikē] 
yasanın ve adaletin tanrıçası θέμις [Themis] ile Zeus’un kızıdır. Hesiodos’a göre bir 
titan olan θέμις [Themis]’in Zeus’tan olan üç çocuğu Moiralar, üç çocuğu da Horalar 
olarak bilinir. θέμις [Themis]’in çocukları olan Horalardan biri de Δική [Dikē]’dir. 
Horalar değişmez evrensel düzeni sağlayan tanrısal varlıklardır. Horalardan Eunomia 
iyi yasalarla kurulmuş bir toplum düzenini simgeler. Barış anlamına gelen Eirene ise 
insanlara bereket ve mutluluk sağlar.10

Dike ise insanlar arasındaki adaletin sağlayıcısıdır. Bu bakımdan insanların dün-
yasında, insanların yaşamında adalet tanrıçası olan Δική [Dikē], adalet (δίκη [dikē]), 
yargıç (δικαστής [dikastēs]), mahkeme (δικαστήριον [dikastērion]) vb. sözcüklerle 
bu nedenle daha bağlantılıdır. Dike düzeni sağlama görevini Erinysler aracılığıyla 
yapar. Öç tanrıçaları olan Erinysler suç işleyenlerin, özellikle de kan dökenlerin peş-
lerine düşerler. Sadece insanlar değil, ölçüyü aşan her şey Erinyslerin hedefindedir.11 
Herakleitos’un çok bilinen şu fragmanında olduğu gibi: “Çünkü Güneş ölçülerini 
aşamayacaktır; eğer aşarsa Adalet’in {Dikē} yardımcıları olan İntikam Tanrıçaları 
{Erinyes} onu bulacaklardır.”12

Yukarıda dünyevi olan ile uhrevi olanın birliği olarak δίκη [dikē], Homeros son-
rasında, köklerinden yani kutsallığından kopmamakla birlikte giderek daha dünyevi 
bir anlam kazanmış,13 böylece yasal haklarla ilgili mahkeme, dava, duruşma gibi bir 
durumu ifade eder hale gelmiştir. Yani δίκη [dikē]’nin, hak, hukuk, örf, adet anlamlarına 
da gelmekle birlikte en temel anlamını adalettir. Bir başka Yunan aydını, Herakleitos 
da δίκη [dikē] ile ilgili düşüncelerini zıtlıklar üzerine kurmuş, zıtlıklarının birbirini 
tanımlayabileceği ilkesinden hareketle adalet tanrıçası Δική [Dikē]’nin, yaşamda var 
olan adaletsizlik sayesinde bilinebildiğini iddia etmiştir: “Dike’nin adı bilinemezdi, 
eğer bunlar [adaletsizlik] olmasaydı.”14

Anaksimandros sözcüğü felsefi anlamda kullanan kişi. Δίκη [Dikē] varlıkların 
oluş ve bozuluş sırasında birbirlerinin sınırını ihlal etmelerinde ceza verici (didonai 
diken) olarak devreye girer. Platon ise δίκη [dikē] ve δικαιοσύνη [dikaiosunē]’yi 

10 Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, 5.baskı, Remzi Kitabevi Yayınları, İstanbul 1993, s. 146.
11 Güvenç Şar, “Platon’un Adalet Anlayışı”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı: 29, Mart 

2016, s. 37.
12 Herakleitos, Fragmanlar, Testimonia-Fragmante-Imitationes, Çev.: Güvenç Şar, Erdal Yıldız, Dergah 

Yay., İstanbul 2016, Fragman, 22B94.
13 Jean-Pierre Vernant, Yunan Düşüncesinin Kaynakları, Çev.: Hüsen Portakal, 1.baskı, Cem Yayınevi, 

İstanbul 2002.
14 Herakleitos, Fragmanlar, Testimonia-Fragmante-Imitationes, 22B-23.



“Adalet”e “Doğruluk” Demek Doğru Mudur?  37

felsefi bir soru/sorun olarak ele alır. Platon’un yaklaşımı mitolojik yaklaşımda olduğu 
gibi bir öç alma, hınç alma değildir. Platon öç almak yerine insanların suç işlemekten 
vazgeçeceği toplumsal bir yapıyı öngörüyordu… Platon’un Phaidon, Euthyphron gibi 
diyaloglarında mahkeme, duruşma anlamlarında kullanılırken; δικαιοσύνη [dikaiosunē] 
sözcüğü ise Platon’un çeşitli diyaloglarında adalet, doğruluk, dürüstlük anlamlarında 
kullanılmıştır.15 Platon’da adalet mitolojik köklerinden uzaklaşarak bir felsefe kavra-
mına dönüşür ve müesses nizamın oluşturucusu, en yüksek ve en kapsayıcı erdemidir. 
Bu bağlamda adalet, bir tür harmoniadır: Devletin sınıfları arası bir harmonia. İnsanın 
ereğinin mutluluk olması gibi devletin ereği de adalettir.16 Platon’un öğrencisi Aristo-
teles için de adalet bir erdem, erdem ise orta olma (mesotes) durumudur. Aristoteles’e 
göre bütün erdemler bir aradadır ancak adalet en toplumsal ve en politik erdemdir. 
Yasaya itaat etme bakımından adaleti, dağıtıcı adalet, düzeltici adalet ve değiş-tokuş 
(ticaret) adaleti olarak bölümlere ayırır.17

Sözcüğe tekrar geri dönelim: “Dike -a ön ekiyle birleştiğinde en önemli olarak 
kavramların ve terimlerin bütün sisteminin merkezine yerleşir, örnek olarak αδικία 
[adikia] adaletsizlik demektir.”18 Adikia bu anlamda dike’den yoksun olmak, dike’siz-
lik yani adaletsizliktir. Δίκαιος [dikaios] adil, άδικος [adikos] ise adaletsiz ve zalim 
demektir. Dike’siz olan adikos, hem tanrısız (Allahsız!) hem yolsuz/yoldan çıkmış 
olan kişidir.19Yani adaletsiz, yani zalimdir. Adikia da zulüm demektir.

Geleneksel anlatımın dilini kullanarak söyleyecek olursak, adalet her şeyi yerli 
yerine ve yoluna koyma, nizamı, düzeni sağlama; zulüm ise, yerinden etme, düzeni, 
nizamı bozmaktır. Şimdi tekrar söyleyelim. Yunan aydını faka basmamış, evrensel 
düzen ile toplumsal düzen arasında bir bağ/ilişki kurarak makrokozmos-mikrokozmos 
bütünlüğü içerisinde, adaletin dayandığı kozmik ilkeyi açıklamaya çalışmıştır. Tabii 
kozmik ilke doğal olduğu kadar kutsal olandır. Bundan dolayı düzen, hem doğal/ilahi 
düzen, hem de toplumsal düzendir. “Sitenin içinde ve Hesiodos’un dünyasında dike, 
yerle gök arasında ayrılmış gibi iki planda rol oynuyor: Küçük ve kaba çiftçi için dike 
bu dünyada ‘armağanların yiyicisi’ kralların keyfiliğine bağlı bir karardır: gökte ise 
uzak ve yanına varılamayan yüce bir tanrısallıktır. Oysa yazının ona verdiği tanıtma 
olanağı ile dike tersine, ideal bir değer gibi sürekli ortada görünür, salt insan planında 
canlanır, herkes için bir kural olan ama herkesin üstündeki yasada gerçekleşir; usa 
uygun bir ölçüdür, tartışmalara uğrar, kararnameyle değiştirilir, ama kutsal bir buyruk 

15 Güvenç Şar, A.g.m., s. 38-39
16 Platon, Devlet, 432a.
17 David Ross, Aristoteles, Çev. Ahmet Arslan, İhsan Oktay Anar, Özcan (Yalçın) Kavasoğlu, Zerrin 

Kurtoğlu, 1.baskı, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2002, s. 248.
18 Pierre Chantraine, Dictionnaire Eymologique de la Langue Grecque, Editions Klincksieck, Paris, 

1968.
19 Hakan Poyraz, “Yolun Ahlakı”, Ahlak Felsefesi Yazıları, Dergah Yay., İstanbul 2016, s.36.
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gibi dile getirilmekten de geri kalmaz”20 Tıpkı Dike’nin, Romalılardaki karşılığı ve 
bu gün batı dillerindeki justice olan, adalet tanrıçası Iustitia gibi. 

Yineleyerek söyleyelim, Dike adalet tanrıçasıdır. Adalet Dike’nin sıfatı değil, 
bizatihi kendisidir21Dike’den dikaiosynē’ye geçiş artık rahatlıkla takip edilebilir: Di-
ke’den “adil” anlamına gelen dikaios’a, ondan da, antik felsefenin dört temel/kardinal 
erdemlerinden biri olan, diğer erdemleri de düzenleyen, tanzim eden (nizam/intizam) 
dikaiosynē’ye geliriz.

Çevirmenlerin önsözünden devam edelim: “Bakın Eflatun adaleti yani doğru-
luğu nasıl anlatmaya çalışıyor” diye soruyor: “Bir delinin eline silah vermek doğru 
mudur? Siz gelin de burada doğru sözü yerine adil sözünü koyun! Tutmuyor”22 diyor 
çevirmenler. Demirhan çevirisinde neden adalet değil de doğruluğun tercih edildiğini 
S. Hilav’da aynı gerekçe ile dile getirmektedir.23

Platon, Devlet, 331c’ deki ilgi pasaj şöyledir (ilgili kavramlar bold yapıldı): 

 παγκάλως, ἦν δ᾽ ἐγώ, λέγεις, ὦ Κέφαλε. τοῦτο δ᾽ αὐτό, τὴν δικαιοσύνην, πότερα 
τὴν ἀλήθειαν αὐτὸ φήσομεν εἶναι ἁπλῶς οὕτως καὶ τὸ ἀποδιδόναι ἄν τίς τι παρά 
του λάβῃ, ἢ καὶ αὐτὰ ταῦτα ἔστιν ἐνίοτε μὲν δικαίως, ἐνίοτε δὲ ἀδίκως ποιεῖν; οἷον 
τοιόνδε λέγω: πᾶς ἄν που εἴποι, εἴ τις λάβοι παρὰ φίλου ἀνδρὸς σωφρονοῦντος 
ὅπλα, εἰ μανεὶς ἀπαιτοῖ, ὅτι οὔτε χρὴ τὰ τοιαῦτα ἀποδιδόναι, οὔτε δίκαιος ἂν εἴη 
ὁ ἀποδιδούς, οὐδ᾽ αὖ πρὸς τὸν οὕτως ἔχοντα πάντα ἐθέλων τἀληθῆ λέγειν. 

 [pankalōs, ēn d᾽ egō, legeis, ō Kephale. touto d᾽ auto, tēn dikaiosynēn, potera tēn alētheian 
auto phēsomen einai haplōs houtōs kai to apodidonai an tis ti para tou labē, ē kai auta tauta 
estin eniote men dikaiōs, eniote de adikōs poiein? hoion toionde legō: pas an pou eipoi, 
ei tis laboi para philou andros sōphronountos hopla, ei maneis apaitoi, hoti oute chrē ta 
toiauta apodidonai, oute dikaios an eiē ho apodidous, oud᾽ au pros ton houtōs echonta 
panta ethelōn talēthē legein.]

  “Güzel söylüyorsun, ey Kephalos”, dedim. Bu sözünü ettiğin adalet nedir? Sadece gerçeği 
söylemek ve birinden alınan şeyi geri vermek mi, yoksa böyle davranmak bazen adilane 
bazen zalimce mi olur? : Bir adam aklı yerinde bir dostundan silahını iğreti almış olsa, 
sonradan çaldıran bu dostu silahı geri vermemelidir; verirse adil değildir…

Cimcoz çevirisi şöyle: 

 “Güzel söylüyorsun Kephalos, ama şu senin doğruluk dediğin şeyi nasıl anlatacağız? Bu 
sadece doğruyu söylemek ve alınan şeyi geri vermek midir? Böyle davranmak doğru da 
olabilir, eğri de. Örneğin aklı başında bir arkadaştan silahını alsak, bu arkadaş çıldırsa 
ve silahını da geri istese, vermek doğru mudur? Geri verene doğru adam denebilir mi?”24

20 Jean-Pierre Vernant, Yunan Düşüncesinin Kaynakları, s. 50.
21 Solmaz Zelyüt Hünler, “Adaletin Muadili Nedir?”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 9.kitap, İs-

tanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2004, s. 69.
22 Platon, Devlet,aynı yer. 
23 Platon, Devlet, Çev. Hüseyin Demirhan, Islık Yayınları, İstanbul 2016, s.10-11.
24 Eyüboğlu-Cimcoz çevirisi, S.21
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Demirhan Çevirisi de aşağı-yukarı aynı:

 “Güzel söyledin Kephalos” dedim. “Ama o sözünü ettiğin doğruluk nedir dersin? Sadece 
doğruyu söylemek ve birinden alınan şeyi geri vermek mi, yoksa böyle davranmak bazen 
doğru, bazen eğri mi olur? Bunu bir örnekle açıklayayım: Bir adam aklı yerinde bir 
dostundan silahını iğreti almış olsa, sonradan çaldıran bu dostu silahı geri vermemelidir; 
verirse doğru adam değildir25

 “Güzel söylüyorsun, ey Kephalos”, dedim. Bu sözünü ettiğin adalet nedir? Sadece gerçeği 
söylemek ve birinden alınan şeyi geri vermek mi, yoksa böyle davranmak bazen adilane 
bazen zalimce mi olur? : Bir adam aklı yerinde bir dostundan silahını iğreti almış olsa, 
sonradan çaldıran bu dostu silahı geri vermemelidir; verirse adil değildir;…

Demek ki adil sözcüğü, doğru sözcüğünün yerini tutuyormuş. “Bir delinin eline 
silah vermek neden adil değildir? Soruyu içeriklendirelim: Çünkü delinin aklı yani 
φρήν [phrēn] freni olmadığı için, deli ılımlı, ölçülü, ihtiyatlı σώφρων [sōphrōn] 
davranamaz.26 Burada Platon eğer gerçekten adalet sözcüğü yerine doğruluk sözcü-
ğünü doğru olarak kullanılmış olsaydı, δικαιοσύνη [dikaiosynē] yerine σωφροσύνη 
[sōfrosynē] ya da σῶς [sōs] 27’u kullanması gerekirdi.

Adalet sözcüğünü doğruluk olarak çevirince, doğruluk anlamındaki ἀλήθεια 
[aletheia] ile farklı bir sözcük ile karşılanması gerekmektedir. Bu sözcük değişimi ile 
de anlamın sıradüzeni bozulmaktadır. Çevirmen(ler): Cimcoz-Eyüboğlu ve Demirhan, 
Yukarıdaki örnekte gördüğümüz üzere çevirmen, adalet anlamına gelen δικαιοσύνη 
[dikaiosynē]’yi “doğruluk”, gerçek anlamındaki ἀλήθεια [aletheia]’yı “doğru”, adil, 
adilane anlamındaki δικαίως [dikaiōs] zarfını “doğru”, zalimce, adil olmayarak anla-
mındaki ἀδίκως [adikōs] zarfını “eğri”, aklı başında, ölçülü olan σωφρων [sōphrōn]’u 
“aklı yerinde” ve adaletli, adil anlamındaki δίκαιος [dikaios] sıfatını da “doğru” diye 
tercüme etmiş, aynı şekilde; düzgün, doğru anlamındaki ὀρθῶς [orthōs] zarfını da 
‘haklı’ olarak çevirmiştir:

25 Hüseyin Demirhan Çevirisi, s. 30.
26 Bu konuya ilişkin Hare’nin yorumuna bakılacak olunursa, burada bizim yaptığımız okumaya benzer bir 

okuma yaptığı görülebilir: “Eğer, herhangi bir tanımın, anadilinde konuşanların dilbilimsel kullanıma 
aykırı olduğu gösterilirse reddedilmelidir deseydi, daha emin bir adım atmış olacaktı. O zaman iddia 
şöyle olacaktı: ‘Hepimiz delirmiş bir adama silahları geri verme edimini doğru değil şeklinde görürüz; 
herkesçe benimsenen bu fikir, doğru olsun yahut olmasın, kendisiyle çelişir değildir; dolayısıyla onu 
kendisiyle çelişir konuma sokan tanım yanlış olmalıdır.’ İddiayı bu şekilde almakla yöntem, bilimsel 
yöntemlerin bilinen ilkeleri gibidir: bir sözcüğün anlamıyla ilgili dilbilimsel bir varsayım ortaya atılır ve 
dilbilimsel gerçeklerin onunla bağdaşmadığı gösterilerek çürütülür. Platon’un, sözcüklerin anlamlarını 
dilbilimsel ve mantıksal olarak incelemek ile sözcüklerin ne anlama geldikleri konusunda metafizik sor-
gulamalar yapmak arasında açık bir ayrım yapıp yapmadığını (eğer böyle bir ayrım varsa) ifade etmenin 
zorluğundan bahsetmiştik. Muhakkak ki çoğunlukla ikinci biçimde konuşuyor ve dolayısıyla da onun 
için, örneğin ‘doğruluk’ olarak adlandırılan şeyin doğası hakkında insanların sahip olduğu fikir ile ‘doğ-
ru’ kelimesini hatasız kullanabilmeleri arasında ayrım yapması zordur.” R. M. Hare, Platon, Çev. Işık 
Şimşek – Bediz Yılmaz, Altın Kitaplar Yayınevi, 2. Baskı, İstanbul 2002, s. 64-65.

27 Pierre Chantraine, Dictionnaire Eymologique de la Langue Grecque, σῶς [sōs]: doğruluk, sağlıklı 
olma, cansız varlıklar için iyi durumda olma, bazen de kesin ve emin olma anlamlarına sahiptir.
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“ὀρθῶς, ἔφη, λέγεις.”28 [orthōs, ephē, legeis.] “Doğru söylüyorsun, dedi” ifadesi, 
Eyüboğlu-Cimcoz ve Demirhan tarafından “-Haklısın, dedi”29,30 şeklinde çevrilmiştir. 

Tekraren söyleyelim: Burada çeviri eleştirisi yapmaktan daha çok, ‘adalet’ ye-
rine ‘doğruluk’ denildiğinde ‘doğruluk’ yerine ne denilmesi gerektiğine bir sorun 
dile getirilmek istenmektedir. Bu nedenle nesnel gerçekliği belirten yargılara dair 
kullandığımız ἀλήθεια [alētheia] terimini ya da δίκη [dikē]’ye daha yakın olan ve ilk 
anlamı fiziksel ve geometrik bir doğruluk olan ortho [ὀρθο]’dan türeyen ve doğruluk, 
düzgünlük anlamına gelen ὀρθοσύνη [orthosynē] nin birbirine karışmasına engel 
olmak gerekir. Bunun için ‘gerçek’ anlamına gelen ἀλήθεια’nın [alētheia] etimolojik 
incelemesini yapabilmek için öncelikle λανθάνω [lanthanō] fiilinin anlamına bak-
mak gerekir. Λανθάνω [lanthanō], unutturmak, unutmasına neden olmak demek… 
Edilgen formu λανθάνομαι [lanthanomai], unutmak, gözünden kaçmak, farkına 
varmamak. Yine aynı fiil gövdesinden türemiş bir fiil olan λήθω [letho], gizlenmiş 
olmak, gizlenmektir. Bu fiilden türemiş bir sıfat olan λάθος [lathos] da hata, yanlış 
demektir. Buna göre ἀλήθεια [alētheia], Λήθη’nin yani ‘unutma’nın yani yalanın 
zıt anlamlısı olarak gerçek, gerçeklik, gizlenmeyen, açıkta olan anlamı taşır.31 Buna 
göre ‘nesnesine uygunluk’ anlamındaki değil ama ‘erdem olarak doğruluk’, adalet 
ile sağlanabilir, lakin adaleti kapsamaz. Adalet, doğruluğu düzenler ya da içerir. Yani 
adalet ve doğruluk çevirmenlerin önerdikleri gibi32 birbirlerinin yerine anlam kaybı 
olmaksızın kullanılamazlar.

Peki, Arapçadan dilimize geçen adalet, çevirmenlerin iddia ettikleri gibi anlamı 
tanrı katında çözümlenebilecek bir sözcük müdür? Artık toplumsal, siyasal, hukuki 
ve ahlaki yaşamımızın en önemli sözcüklerinden biri olan ve Arapça kökenli de olsa 
Türkçe düşünüş içinde yerlileşmiş bulunan adaletin kökeni olan adl’a baktığımızda, 
kökende böyle bir tanrısallık göremiyoruz: Adl denk demektir. Bu anlamı adl’den 
türetilen “muadil” sözcüğünde görebiliriz. Sözcük oyunu ile bu soruyu soran Solmaz 
Zelyut’a gönderme yaparak biz de soralım: “Adalet’in muadili nedir?”33 

“İslam’da adalet, a-d-l fiilinden türeyen soyut isimdir. Anlamlarına gelince; dü-
zeltmek, düz oturmak, tadil/tashih etmek, eğri bir yoldan doğru bir yola kaymak/sap-
mak/geçmek, eş, eşit, muadil olmak, dengede tutmak, dengelemek, tartmak, dengede 
olmak. Adaletin zıttı Grekçedeki -a ya da İngilizcedeki -in öneki gibi elde edilmez. 
Dikaiosunē /adikia, justice/ injustice. Apayrı bir sözcük ile ifade olunur: Cewr. Zu-
lüm bunun anlamdaşıdır. Adaletin anlamdaşları ise kast, ikame, nasip, hisse, mizan, 

28 Platon, Devlet, 331d
29 Eyüboğlu-Cimcoz çevrisi, s. 21.
30 Demirhan çevirisi, s. 30.
31 Chantrain, Pierre, Dictionnaire Eymologique de la Langue Grecque, Editions Klincksieck, Paris, 

1968; Charlton, T. Lewis, A Latin Dictionary, Oxford Clarendon Press, First Edition, New York, 1879.
32 Platon, Devlet, aynı yer.
33 Solmaz Zelyut, “Adaletin Muadili Nedir?”, s. 67-73.
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vasattır. Adl’in doğru anlamındaki kullanımı hakkaniyet nosyonudur ve haksızlıktan 
uzak durmaya denktir.34

Dünyevi bu anlamın uhrevi bileşeni adalet ve yasa bağında görülür: Kanun yapma 
anlamındaki “şeriat”… Devenin suya giderken kullandığı patika yol diye de sözlüklerde 
karşılanan şeriatın35 Sümer dilindeki nig.si.sa sözcüğü ile bir akrabalığı var mıdır? 
Adalet demek olan bu eski sözcük, öküzün tarla sürerken boynuzunu düzeltmek an-
lamına gelmektedir.36 Akatça’ya esiru, buradan da Arapçaya kanun ve yasa yapmak 
anlamında eşşeru olarak yani şeriat yani yasa, hukuk olarak geçmiştir. Yasa ve hukukun 
tanrısal kökenleri konusunda yine Sümer panteonunun baş tanrısı olan, aydınlık ile 
karanlığın sınır çizgisinde oturan ve evrensel düzeni sağlayan adalet tanrısı Anu ile 
ile karşılaşırız. Anu, bilgelik tanrısı Enki üzerinden yeryüzünde yönetme yetkisini ay 
tanrısı Nannar’a verir. Nannar da evrensel adaleti insanlar arasında uygulayabilecek 
bir kişiye. Nannar mühürleri saklar, Anu’nun yönetme mührü hükümdarındır, adaletli 
davrandığı, yoldan çıkmadığı yani zalim olmadığı sürece. Bu anlatıda (mythos) tanrı 
sözcüğünü çıkarttığımızda kavramlar ve onlar arasındaki ilişkileri görürüz: Adalet, 
bilgelik ve siyaset.

Eski dünyanın kavramları ve bu kavramların kökleri farklı olsa da adaletin ve dike/ 
dikaiosunē’nin kozmolojik temelde makrokozmos-mikrokozmos ilişkisi üzerinden 
açıklandığını ve evren düzenine uygun bir insan yaşamı tasvir edildiğini görürüz. Bu 
tasvir modern dönemlerde doğal hukuk-pozitif hukuk ayrımında olduğu gibi antro-
polojik bir tavırla değil ama kozmolojik bir tavırla yapılır.

İmdi, bir kavramı Türkçe düşünmenin dolaşımına sokmak, adalet gibi yerleşik 
bir kavramın içerimlerinden birini yani doğruluğu onun yerine denk/muadil almak 
değildir. Bu en azından adalete haksızlık olur. Türkçe düşünmek her zaman Türkçe 
sözcüklerle düşünmek değil ama Türkçeye yerleşmiş kavramlarla düşünmektir. Hak 
ve adalet böyledir. Hak ve adalet arasındaki ilişki ius ve iustitia, dike ve dikaiosunē 
arasındaki ilişki gibi düşünülebilir. Bir şeyin gerçekliği hakkında verilen önerme de bir 
hakikattir. Bu anlamda ἀλήθεια [alētheia] da gerçekliğin doğruluğu bağlamında hak 
ile ilişkilidir. Eski Türkçede doğru ve doğruluk anlamlarına ve aynı zamanda adalet 
kavramına karşılık gelen köni ve könilik kavramlarına hiç girmeden, hakikatin hak 
ile bağını, doğruluğu dile getirdiğini, Türkçe düşünme içinde bu ilişkisellik anlamını 
yücelttiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda hak adaleti diri tutar, adalet ile hak gerçekle-
şir. Doğruluk hakka uymakla gerçekleşen bir şeydir. Adaletin hem doğruluk hem de 

34 Macid Hadduri, İslamda Adalet Kavramı, Çev.: Selahattin Ayaz, Yöneliş Yayınları, İstanbul 1999, s. 
23-24.

35 Eşşer’ü mastarı (suya götüren) yol, el-teşrîu ise, kanun ve tüzük (el-Mûcem el-Vasît el-Mekteb el-İsla-
miyye, İstanbul, tarihsiz., eşşer’u madd.).

36 Mübahat Türker Küyel, “İbn Sina’da ‘Al-Akl al-Faal’in Kökleri”, İbn Sina, Doğumunun Bininci Yıl 
Armağanı, Ed. Aydın Sayılı, TTK Yayınları, Ankara 1984, s.612; Samuel Noah Kramer, Tarih Sümer-
de Başlar, Çev.: M. İlmiye Çığ, TTK Yaynları, Ankara 1988.
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doğruluğu aşan anlamı tam da burada ortaya çıkar. Tabiî ki bir doğru yolda olmayı, 
hakikat, hak yolunda olmayı ifade eder. Hak’ın teolojik referansından hukuksal ve 
ticari anlamları da dâhil olmak üzere önermenin nesnesine uygunluğuna da bakıldı-
ğında, doğruluk ve hakikat arasındaki ilişki görülebilir. Adalet toplumsal konumları 
meydana getirmektedir. Bundan dolayı adaletsiz biri haksızdır. Haksızlığın ortadan 
kaldırılması için o haksızlığa karşılık gelen bir eylem konması gerekir. Bu da hukuk 
sisteminde ceza demektir. Adaletin yerini bulması, “yerini” bulması olarak hak ile 
ilgilidir. Argodaki allahsız-kitapsız ifadesi bile bu anlamda dinsiz-imansız kişiden 
daha çok hak-hukuk tanımayan kişiye denir.
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TAMAMLAYICI TEOLOJİYİ TAMAMLAYAN ÖGE: LOGOS
       

Betül Avcı*

THE ELEMENT THAT FULFILLS THE FULFILLMENT THEOLOGY

ÖZ
(Hıristiyan) dinler teolojisinin başlıca yaklaşımlarından biri olan Tamamlayıcı 
teolojiye göre, Hıristiyanlık dışındaki din ve inançlar –Hıristiyanlıkta olduğu 
gibi mutlak anlamda olmasa da– Tanrı’nın kurtuluş planından ve hakikatten 
unsurlar taşır. Dahası, Eski Ahit dönemi nasıl İsa Mesih’in tecessümüyle ta-
mamlanmış ise Hıristiyanlık dışı tüm din ve inançlar da onun tarafından tamam-
lanmaktadır ya da tamamlanacaktır. Konuyu tanıtıcı mahiyetteki bu yazıda Ta-
mamlayıcı teolojinin İsa Mesih öncesi dönem, Yasa ve Yunan felsefesi hakkında 
nasıl bir yaklaşım sergilediğini ele alacağım. Yazıda görülecektir ki ilhamını 
Kitâb-ı Mukaddes’ten alan ve erken dönem Kilise Babaları tarafından gelişti-
rilen Tamamlayıcı teolojinin başlıca özellikleri şunlardır: Birincisi, Hıristiyan 
vahyinin İsa Mesih’in tecessümü ile kemale ermesi; ikincisi, tarihî İsa öncesi 
dönemin Mesih ile mukayesesi; üçüncüsü, Yasa’nın Mesih ile tamamlanması; 
dördüncüsü, Mesih ile kemale eren vahyin onun öncesinde bir hazırlık ve ilahi 
eğitim döneminden ibaret olmasıdır. Nihayetinde önemle zikretmek gerekir ki 
bu dört özelliği bariz bir şekilde içinde barındıran ve Tamamlayıcı teolojiyi ta-
mamlayan en önemli öğe Justin Martyr, Irenaeus ve İskenderiyeli Clement’in de 
önemle vurguladığı Logos teolojisidir. 
Anahtar Kelimeler: (Hıristiyan) dinler teolojisi, Tamamlayıcı teoloji, Logos 
teolojisi, Justin Martyr, Irenaeus, İskenderiyeli Clement.

ABSTRACT
Fulfilment theology is one of the main approaches of (Christian) theology of 
religions. According to Fulfilment theology, non-Christian religions and faiths 
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–although not fully as in Christianity– holds elements of God’s saving plan and 
of truth. Moreover, as the Old Testament was fulfilled with the Incarnation of 
Christ, non-Christians religions and faiths have been and will be fulfilled by 
him. Within the scope of this paper, I will present the ways in which Fulfilment 
theology deals with the period before the Incarnation, with the Law and Greek 
philosophy. It will be noted that the basic features of Fulfilment theology, 
inspired by the Bible and developed by the early Church Fathers, are as follows: 
First, idea of the fullness of Christian revelation by the Incarnation; second, 
comparison between the Incarnation of Christ with the pre-Incarnation period; 
third, fulfillment of the Law by Christ; fourth viewing the pre-Incarnation period 
as a preparation stage within which “divine pedagogy” was active. The last but 
not least is the Logos theology that completes Fulfilment theology as articulated 
by Justin Martyr, Irenaeus and Clement of Alexandria.
Keywords: (Christian) theology of religions, Fulfilment theology, Logos 
theology, Justin Martyr, Irenaeus, Clement of Alexandria.

...

A. Giriş ve Amaç 

Geçtiğimiz yüzyılların Hıristiyan Avrupası için sadece egzotik bir merak olan 
kendisininkinden farklı inançların varlığı, son yıllarda iletişimdeki gelişmelerin etki-
siyle farklı bir boyut kazandı. Doğu’dan Batı’ya göçler, Avrupalılar’ın misyonerlik, 
işgal ya da Uzakdoğu inançlarına duydukları ilgi gibi sebeplerle pek çok farklı gelenek 
yan yana yaşanır olmaya başladı. Bu gelişmeler sonucu Hıristiyan Avrupalı, komşu-
sunun şeytana tapmadığını fark ettiği gibi teolog da diğer geleneklerdeki hakikatin 
varlığını açıklama çabasına girişti. Bu durum ise yüzyıllardır süregelen “İsa Mesih’te 
açımlanan Tanrı vahyinin dışında kurtuluş yoktur” ya da “extra ecclesiam nulla salus 
(Kilise dışında kurtuluş yoktur)” diyen dışlayıcı söylemin dışına çıkılması demekti. 
Bunun en bariz örneğini II. Vatikan Konsili’nin (1962-65) Hıristiyanlık ve Yahudilik 
dışındaki geleneklere yaklaşımında görebiliriz. Peki, dışlayıcı olmayan ve inançların 
çokluğu1 ile karşılaşan teoloji nasıl bir yaklaşım sergileyecektir? Buna cevabı ise 
yirminci yüzyılın başlarında tepe noktasına ulaşan Hıristiyan Tamamlayıcı teolojisi 
verecektir. Tamamlayıcı teolojiye göre, Hıristiyanlık dışındaki din ve inançlar, Hıris-
tiyanlıkta olduğu gibi mutlak anlamda olmasa da Tanrı ve onun kurtuluş planından ve/
veya hakikatten unsurlar taşır. Dahası, Eski Akit (İbr. bə-rîṯ, Yun. diathēkēs) nasıl İsa 
Mesih ile tamamlanmış ise, Hıristiyanlık dışı tüm din ve inançlar da onun tarafından 
tamamlanmaktadır ya da tamamlanacaktır. 

1 “Dini çoğulculuk” aşağıdaki satırlarda kısaca ele alacağım şekliyle teolojik bir söylem olduğu halde 
“dinlerin çokluğu” farklı din ve inançların yan yana yaşanır olması anlamına gelmektedir. 
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Hıristiyan Avrupalı’nın Hıristiyan olmayan komşusunun inancıyla ilgilenmesinin 
nedeni sadece göçler, misyonerlik faaliyetleri ya da son yıllarda diğer dinlere duyulan 
ilgi sonucu yan yana yaşıyor olmaları değildir. Zira böyle bir ilgi Hıristiyanlığın ilk 
dönemlerinden itibaren söz konusuydu. Yeni Ahit teolojisinin üzerinde durduğu baş-
lıca konulardan biri, Yahudi ve Yahudi olmayan halklara karşı takınılacak tavır iken 
günümüz dinler teolojisi bunu diğer din ve inançlara uygulamaktadır. Yeni Ahit’in ve 
erken dönem Kilise Babaları’nın Eski Ahit dönemi ve paganlar konusunda takındıkları 
tavrı Tamamlayıcı teoloji günümüzde İslamiyet, Hinduizm, Budizm vs. gibi çağdaş 
dünyada var olan din ve inançlara uygulamaktadır. 

Elinizdeki yazının başlıca amacı, Türkçe okurunun pek aşina olmadığı Tamam-
layıcı teolojiyi okuyucuya tanıtmaktır. Bu sebeple burada Tamamlayıcı teolojinin 
erken dönemde İsa Mesih öncesi dönem, Yasa ve Yunan felsefesi hakkında nasıl bir 
yaklaşım sergilediğini ele alacağım. Bunun için öncelikle yazıya giriş mahiyetinde 
Hıristiyan dinler teolojisindeki farklı yaklaşımlar hakkında kısaca bilgi vereceğim. 
Ardından Tamamlayıcı teolojinin tarihçesine ve başlıca özelliklerine değineceğim. 
Yazının en önemli unsuru ise Tamamlayıcı teolojinin ana eksenini oluşturan Logos-
Kelime teolojisi olacaktır. Zira Logos-Kelime, ilhamını Kitab-ı Mukaddes’ten alarak 
Hıristiyanlığın en erken dönemlerinden itibaren vahiy teolojisinde başlıca yeri teşkil 
etmekle kalmamış aynı zamanda diğer dinler, inançlar ve felsefi sistemlerle Hıristiyanlık 
arasında bir köprü vazifesi görmüştür. Bu sebeple, tarihî İsa olarak tecessümünden 
önce de “kurtuluş tarihi”nin baş aktörü olan Logos-Kelime’nin bu etkin rolüyle ilgili 
erken dönem Kilise Babaları’ndan Justin Martyr (II. yy.), Irenaeus (II. yy.) ve İsken-
deriyeli Clement’in (II-III. yy.) görüşlerine başvuracağım. Bu yazıdaki başlıca amaç 
konuyu tanıtmak olduğundan mevzuyu tasvire yoğunlaşacağım. Bununla beraber, 
Tamamlayıcı teolojinin aşağıda saydığım özelliklerine yaptığım vurgu ve bu tarz bir 
sınıflandırma şahsıma aittir. 

B. Hıristiyan Dinler Teolojisi

Dinler teolojisi, bu yazıda kullandığım anlamıyla, Hıristiyan teolojisinin bir dalı 
olup Hıristiyanlık dışı din ve inançlara teolojik açıdan nasıl yaklaşılacağını inceler.2 

2 Dinler teolojisi alanında güncel örneklerden bazıları şunlardır: Jacques Dupuis, Toward a Christian 
Theology of Religious Pluralism, Maryknoll-New York: Orbis, 1997; Paul Knitter, No Other Name? 
A Critical Survey of Christian Attitudes Toward the World Religions, Maryknoll, N.Y.: Orbis, 1985; 
Gavin D’Costa, Christianity and World Religions: Disputed Questions in the Theology of Religions, 
Malden, MA-Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2009; Wilfred Cantwell Smith, Towards a 
World Theology, London: Macmillan, 1981; Mariasusai Dhavamony, Christian Theology of Religions: 
A Systematic Reflection on the Christian Understanding of World Religions, Bern-New York: P. Lang, 
1998; Alan Race, Christians and Religious Pluralism: Patterns in the Christian Theology of Religions, 
London: Scm Press, 1993; Alan Race & Paul M. Hedges (ed.), Christian Approaches to Other Faiths, 



48 Betül Avcı

Burada din teolojisi (tekil) ile dinler teolojisini (çoğul) birbirinden ayırmak gerekir. Zira 
din teolojisi genel manada din ve dinî tecrübenin anlamını irdelerken dinler teolojisi 
tikel dinleri ve inanç geleneklerini Hıristiyan inancı açısından değerlendirir. Dinler 
teolojisi aslında İslamiyet, Yahudilik vs. gibi her bir dinin kendi teolojisi çıkış noktası 
alınarak yapılabilir. Lakin son yıllarda özellikle Hıristiyan teolojisi içerisinde bu konu 
üzerine çokça çalışma olduğundan “dinler teolojisi” tabiri genel olarak “Hıristiyan 
dinler teolojisi” ile aynı anlamda kullanılmaktadır. 

Geçmişte olduğu gibi modern dönemde de dinler teolojisinin üzerinde durduğu 
başlıca mesele Hıristiyanlık dışı din ve inançların kurtuluş ve/veya hakikat açısından ele 
alınması ile onların İsa Mesih ve/veya Kilise ile ilişkileridir. Dinler teolojisinin cevap 
aradığı başlıca sorular ise şunlardır: Kurtuluş ve/veya hakikat sadece Hıristiyanlık’ta 
ve İsa Mesih’te, dolayısıyla Kilise’de midir? Hıristiyan inancını kabul etmeyen, İsa 
Mesih’i tanımayan, Kilise öğretilerini takip etmeyen farklı din ve inanç mensupları 
kurtuluşa erecek midir? Tanrı’nın ilahi vahyi sadece Hıristiyanlıkta mı mevcuttur? 
Eğer hakikat (sadece) Hıristiyanlık’ta ise neden diğer din ve inançlar aynı anda var 
olmaya devam ediyor?

Dinler teolojisinin en fazla kabul gören üçlü sınıflandırması dinî dışlayıcılık (exc-
lusivism), kapsayıcılık (inclusivism) ve çoğulculuktur (pluralism).3 Dışlayıcı anlayışa 
göre, kurtuluş sadece İsa Mesih’e iman ve/veya Kilise’dedir. Bunun dışındaki inanç-
ların kurtuluştan nasibi yoktur. Dinî çoğulculuğa göre, her bir din ve inanç kurtuluşa 
erdiren, aşkın “Yüce Hakikat/Gerçeklik (Ultimate Reality)”e ulaştıran birer yoldur. 
Dinleri kapsayıcı yaklaşım ise diğer iki anlayışın ortasında yer alır. Buna göre kurtu-
luş özel anlamda İsa Mesih ile gerçekleşmekle birlikte, Tanrı’nın vahyinin hakikati 
diğer din ve inançlarda –kısmen de olsa– mevcuttur. Bu sebeple diğer geleneklerdeki 
kurtuluş –mensupları bunun farkında olmasalar da– İsa Mesih vasıtasıyla gerçekleşir. 
Veli-Matti Kärkkäinen’e göre, kapsayıcı yaklaşım II. Vatikan Konsili sonrası Roma 
Katolik Kilisesi’nin resmi anlayışı olmakla birlikte Doğu Ortodoks, Protestan Evan-
jelik kiliselere mensup pek çok teolog bu görüşü savunmaktadır.4 Katolik, Ortodoks 
ve Protestan teolojilerinin birer parçası olan farklı inançlara yaklaşımlar, dışlayıcı-
kapsayıcı-çoğulcu şeklinde “klasik” olarak sınıflandırılmakla birlikte her biri kendi 
içerisinde muhtelif sesler barındırır. 

Yukarıdaki üç yaklaşıma paralel bir diğer sınıflandırma ise Veli-Matti Kärkkäinen 
tarafından An Introduction to the Theology of Religions’da ifade edilen kilise-mer-
kezlilik (ecclesiocentrism), Mesih-merkezlilik (Christocentrism), Tanrı-merkezliliktir 

London: Scm Press, 2008; Veli-Matti Kärkkäinen, An Introduction to the Theology of Religions: Bib-
lical, Historical and Contemporary Perspectives, Downers Grove, III.: InterVarsity Press, 2003. 

3 Dinler teolojisinde sınıflandırmalar ve bunların eleştirileri hakkında daha detaylı bilgi için bkz. Paul 
Hedges, “A Reflection on Typologies: Negotiating a Fast-Moving Discussion,” Christian Approaches 
to Other Faiths, s. 17-33. 

4 Kärkkäinen, An Introduction to the Theology of Religions, s. 25.
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(theocentrism). Kärkkäinen, bu üçlü tipolojiye son yıllarda önem kazanmakta olan 
Hakikat-merkezliliği (Realitycentrism) de ekler. Paul Knitter ise Introducing Theologies 
of Religions’da bize yerini alma (replacement), tamamlayıcı (fulfillment),5 müşterek-
lik (mutuality), kabul (acceptance) modelleri olmak üzere dört farklı kategori sunar. 
Paul Hedges ise “klasik” dışlayıcılık-kapsayıcılık-çoğulculuk modeline “tikelcilik 
(particularism)”i ekler. Son yıllarda önem kazanan, farklı bir kategori olarak da de-
ğerlendirebileceğimiz dinlere tikelci yaklaşım her bir din ve inanç geleneklerinin tek 
başına sergilediği özelliklerden yola çıkılması gerektiğini savunur. Zira her bir inancın 
tikelliğine vurgu yapan bu modele göre, her bir geleneğe uygulanabilecek evrensel 
kategoriler mevcut değildir. Örneğin, “din” kavramı her bir inanç geleneği için geçerli 
olmayabileceği gibi kurtuluş da her birinin ulaşmaya çalıştığı amaç değildir. 

Aslında dinler teolojisinin geçmişini İsa Mesih’e inananların Yahudilerle nasıl 
bir ilişki içerisinde olmaları gerektiğini söz konusu eden Pavlus’a ya da Yunan felse-
fesinde Mesih ile ilgili hakikat bulunup bulunmadığını inceleyen erken dönem Kilise 
Babaları’na kadar götürmek mümkündür. Lakin dinler teolojisinin bu isimle anılması 
ve neredeyse münferit bir disiplin olarak ortaya çıkması, özellikle II. Vatikan Konsi-
li’nin akabindeki ortamda oluşmuştur. On dokuzuncu yüzyıldan itibaren dinler tarihi 
disiplini çerçevesinde Yahudilik-Hıristiyanlık dışı dinler ve inançlar hakkında elde 
edilen bilgiler, Hıristiyan misyonerlik faaliyetleri ile “liberal” teolojiler son zaman-
larda dinler teolojisinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Sonuç olarak, yirminci yüzyılın 
başında Hıristiyanlık dışı dinlere nasıl yaklaşılacağını inceleyen münferit çalışmalar 
olsa da, Veli-Matti Kärkkäinen’in deyişiyle, dinler teolojisi akademik bir disiplin 
olarak II. Vatikan Konsili sonrasının teolojik ortamında ortaya çıkmış ve Protestan 
çevrelere buradan yayılmıştır.6

C. Tamamlayıcı (Fulfilment) Teoloji 

Dinler teolojisinin günümüzdeki en önemli yaklaşımlarından olan Tamamlayıcı 
teolojiye göre, muhtelif dinler ve inançlar Hıristiyanlıkta olduğu gibi mutlak anlamda 
olmasa da Tanrı ve onun kurtuluş planından ve hakikatin kendisinden unsurlar taşır. Bu 
yaklaşım diğer geleneklerdeki ve Mesih öncesi dönemdeki “eksikliğin” İsa Mesih’te 
ve “dinin en yüksek şekli” olan Hıristiyanlıkta açımlanan vahiy ile tamamlanmış ya da 
tamamlanacak olduğunu savunur. Bu anlayışa göre, tarihî İsa öncesi döneme ait Eski 
Ahit nasıl İsa Mesih ve onun mesajıyla tamamlanmış ise günümüz dinleri ve inançları 
da İsa Mesih ile tamamlanmakta ya da tamamlanacaktır. Bahis konusu olan çağdaş 
din ve inançların Eski ile Yeni Ahit dönemlerinde olduğu gibi tarihî bir hazırlık ya 

5 “Fulfillment” şeklindeki yazılış bizzat Knitter’a aittir. 
6 Kärkkäinen, An Introduction to the Theology of Religions, s. 22. 
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da devam mahiyetinde olması gerekmez. Bu durumda, Eski Ahit’in yerini Hinduizm 
vs. gibi Hıristiyanlıkla tarihi bağı olmayan din ya da inanç sistemleri almıştır. Bu 
tariflerden yola çıkarak Tamamlayıcı teolojiyi kabaca, geçmişte olduğu gibi günümüz 
Hıristiyan teologlarının Tanrı sevgisinin evrenselliği ile İsa Mesih’te açımlanan bu 
sevginin Hıristiyanlığa özgü olmasını uzlaştırmaya çalışan, Hıristiyan dinler teolojisinin 
kapsayıcı bir tür yaklaşımı olarak tanımlayabiliriz. Paul Knitter’e göre Tamamlayıcı 
yaklaşım günümüzde başlıca Hıristiyan mezheplerinin, yani Luteran, Reform, Metodist, 
Anglikan, Yunan Ortodoks ve Roma Katolik Kilisesi’nin, Hıristiyanlık dışı dinlere 
yaklaşımını temsil etmektedir.7 Kaynağını Kitab-ı Mukaddes ve Kilise Babaları’ndan 
alan bu görüşün günümüzde pek çok farklı biçimi mevcuttur. 

C. 1. Tamamlayıcı Teoloji: Geçmişten Günümüze8 

Tamamlayıcı teolojinin adı her ne kadar modern dönemde konulmuş olsa da ilk 
dönemlerdeki Hıristiyanlığın içinden çıktığı Yahudiliğe karşı sergilediği başlıca tavır 
olduğunu söylemek yerinde olur. Tamamlayıcı teolojinin üzerine bina edildiği başlıca iki 
referans vardır. Bunlardan ilki Matta İncili’nde geçen İsa Mesih’in sözleridir: “Kutsal 
Yasa’yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben 
geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim.”9 Diğeri ise Pavlus’un Galatyalılar’a 
hitaben sarf ettiği sözlerdir: “Yani imanla aklanalım diye Mesih’in gelişine dek Yasa 
eğitmenimiz oldu.”10 Her ne kadar yukarıdaki iki ayet genel anlamda Tamamlayıcı 
teolojinin üzerine kurulduğu tüm Hıristiyanlık dışı din ve inançları ima eden referans-
lar olarak görülse de özel anlamda Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde Yahudi Yasası’na 
karşı takındığı tavrı ifade etmekteydi. Zira erken dönem Hıristiyanları ve Yeni Ahit 
yazarlarının ilk etapta üzerine yoğunlaştıkları mesele Yahudi olmayan komşularından 
ziyade içinden çıkmış oldukları Yahudi geleneğine karşı takınacakları tavır olmuştur. 
Yeni Ahit yazarları genel olarak Yahudiliğin adalet beklentisinin İsa Mesih’in şahsı 
ile tamamlandığını ve onun Yasa’nın yerine geçtiğini söylemektedir. Fakat bu durum 

7 Paul F. Knitter, Introducing Theologies of Religions, Maryknoll-New York: Orbis Books, 2014, s. 63. 
David Cheetham da günümüzde Hıristiyanların çoğunluğunun dini kapsayıcılık yaklaşımına sahip 
olduğunu savunur. Bkz. David Cheetham, “Inclusivisms: Honouring Faithfulness and Openness,” Ch-
ristian Approaches to Other Religions, s. 63. 

8 Tamamlayıcı teoloji ile ilgili modern dönem kaynaklardan bazı örnekleri şu şekilde sıralayabiliriz: 
Paul Hedges, Preparation and Fulfilment: A History and Study of Fulfilment Theology in Modern Bri-
tish Thought in the Indian Context, Oxford-New York: P. Lang, 2001; Eric J. Sharpe, Not to Destroy 
but to Fulfil: The Contribution of J.N. Farquhar to Protestant Missionary Thought in India Before 
1914, Lund: Gleerup, 1965; Martin Maw, Visions of India: Fulfilment Theology, The Aryan Race 
Theory & The Work of British Protestant Missionaries in Victorian India, Frankfurt am Main-New 
York: P. Lang, 1990; Kenneth Cracknell, Justice, Courtesy and Love: Theologians and Missionaries 
Encountering World Religions 1846-1914, London: Epworth Press, 1995. 

9 Matta, 5:17. 
10 Galatyalılar, 3:24. 
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ikinci yüzyıldan itibaren İsa Mesih’in takipçilerinin Greko-Romen dünya ile daha yakın 
ilişkiler kurmasıyla değişmiştir; zira Hıristiyanlar artık Yahudi olmayan komşuları, 
onların muhtelif inanışları ve felsefelerini tanımaktaydı. 

Örneğin, aşağıda geçen Pavlus’un Atinalılar’a hitabı sadece Atinalılar’ın değil 
tüm Hıristiyanlık dışı din ve geleneklerin aslında Tanrı inancına sahip olduğunu ifade 
edecek şekilde yorumlanabilir: “Ey Atinalılar, sizin her bakımdan çok dindar oldu-
ğunuzu görüyorum. Ben çevrede dolaşırken, tapındığınız yerleri incelerken üzerinde, 
BİLİNMEYEN TANRI’YA yazılı bir tapınak gördüm.”11 Pavlus yine Elçilerin İşleri’nde 
halka şöyle seslenir: “Geçmiş çağlarda Tanrı, bütün ulusların kendi yollarından git-
melerine izin verdi. Yine de kendini tanıksız bırakmadı.”12 Pavlus’un bu sözlerinden 
de anlaşılacağı üzere Tanrı insanlığı hiçbir zaman kendinden habersiz bırakmamış, 
onlarla peygamberler, seçkin kulları ve diğer vasıtalarla iletişim kurmuştur. Yine 
Elçilerin İşleri’nde geçen Petrus’un sözleri her millet içerisinde –Hıristiyan vahyine 
inanmasalar da– Tanrı’yı kabul edip güzel amel işleyenlerin ahlaken övüldüğüne 
işarettir. Zira Petrus bir rüyasının yorumunda şu sözlere yer vermektedir: “Tanrı’nın 
insanlar arasında ayrım yapmadığını, ama kendisinden korkan ve doğru olanı yapan 
kişiyi, ulusuna bakmaksızın kabul ettiğini gerçekten fark ediyorum.”13 Tanrı’nın tüm 
insanlığın kurtuluşunu ve hakikate ulaşmalarını dilediğini Yeni Ahit’teki pek çok ör-
nekte görebiliriz. Mesela, “O [Kurtarıcımız Tanrı] bütün insanların kurtulup gerçeğin 
bilincine erişmesini ister”14 ayeti bunlardan biridir. 

Yine Yuhanna İncili’nde geçen Logos’a paralel sayılabilecek “dünyaya gelen, her 
insanı aydınlatan gerçek ışık vardı”15 sözleri genelde dini kapsayıcılığa, özelde de Ta-
mamlayıcı teolojiye işaret edecek şekilde yorumlanabilir. Zira bu anlayışa göre, gerçek 
olan İsa Mesih’in ışığı az ya da cüzi de olsa tüm insanlığa ulaşmaktaydı. İbraniler’e 
Mektup’ta bu anlayış bariz olarak şu şekilde özetlenmektedir: “Tanrı eski zamanlarda 
peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son 
çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğlu ile bize 
seslenmiştir.”16 Bu ise İsa Mesih’in tarihî olarak ortaya çıkmasından önceki iki duruma 
işaret eder: Birincisi peygamberler dönemi İsa Mesih için bir hazırlık dönemiydi ve 
tamamlanmaya ihtiyacı vardı. İkincisi ise İsa Mesih, Tecessüm hadisesinde olduğu 
gibi, tam olarak açımlanmamış olsa da Logos ya da Tanrı’nın Kelimesi olarak önceki 
dönemlerde de mevcuttu. 

Tamamlayıcı teolojinin ilk nüveleri erken dönem Kilise Babaları’nda görülmekle 
birlikte bu yaklaşım, dördüncü yüzyılda Kilise’nin siyasi güç kazanması, Augusti-

11 Elçilerin İşleri, 17:22-23.
12 Elçilerin İşleri, 14:16-17. 
13 Elçilerin İşleri, 10:34-35. 
14 I Timoteos, 2:3-4. 
15 Yuhanna, 1:9. 
16 İbraniler, 1:1-2. 
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ne (IV.-V. yy.) ve sonrası dönemde etkili olan teolojik tutum ve Haçlı Savaşları’nı 
yönlendiren siyasi bağlamın etkisiyle yerini diğer dinlere karşı yüzyıllarca sürecek 
“extra ecclesiam nulla salus (Kilise dışında kurtuluş yoktur)” anlayışına bıraktı. Fakat 
Knitter’in ifadesiyle, diğer din mensuplarına karşı olumlu tutum Trent Konsili’nden 
(1545-63) başlayarak yirminci yüzyıla kadar devam etmiştir.17 Günümüze gelindiğinde 
ise II. Vatikan Konsili diğer dinlerde de hakikat olduğunu kabul etse de Yuhanna İncili 
14:6’ya gönderme yaparak Mesih’in “yol, hakikat ve hayat” olduğu şartını eklemekten 
kaçınmaz.18 II. Vatikan Konsili her ne kadar çoğulcu bir yaklaşım sergilemese de yüz-
yıllar boyu süren ısrarcı dışlayıcılığından büyük ölçüde sıyrılmıştır. Diğer dinlerde de 
“fazilet ya da hakikatin bulunacağını” kabul eden Konsil, bu “fazilet veya hakikatin” 
“İncil için bir hazırlık” olduğunu savunur.19 Zira Hıristiyanlık dışı dinler kemalini 
sadece Mesih’te bulacaktır:

“Katolik Kilisesi bu dinlerdeki hakiki ve mukaddes olan hiçbir şeyi inkâr etmez; onlardaki 
davranış ve yaşam şekillerini samimi bir saygıyla karşılar. Zira onlardaki emir ve öğretiler 
her ne kadar kendi inandıkları ve ortaya koyduklarından pek çok veçheden farklı olsa da 
tüm insanlığı aydınlatan Hakikat’ten çoğu zaman bir parıltı yansıtır. Aslında o [Kilise] 
sürekli “yol, hakikat ve hayat” (Yuhanna 14:6) olan, insanların dini hayatın kemalini 
kendisinde bulacakları, Tanrı’nın her şeyi Kendisi ile [O’nun vasıtasıyla] uzlaştırdığı 
Mesih’i ilan eder ve etmelidir.”20 

Aşağıdaki satırlarda ilk olarak Tamamlayıcı teolojinin başlıca özellikleri arasın-
da sayılabilecek bazı kavram ve yaklaşımları sıralayacağım, akabinde Tamamlayıcı 
teolojinin iç içe olduğu Logos-Kelime teolojisini ele alacağım. Bunları yaparken Ki-
tab-ı Mukaddes ve bazı erken dönem Kilise Babaları’nın görüşlerinden yola çıkarak 
Tamamlayıcı teolojinin kökenlerini ibraz etmeye çalışacağım. 

C. 2. Tamamlayıcı Teolojinin Başlıca Özellikleri

Bu özelliklerden ilki “kemale erme” olarak adlandırabileceğimiz Hıristiyan vah-
yinin İsa Mesih’in tecessümü ile zirveye ulaşmış olmasıdır. İkincisi, özellikle Matta 
İncili ve Pavlus’un mektuplarında geçen Yasa konusudur. Üçüncüsü, tarihî İsa öncesi 
dönemin İsa Mesih ile mukayesesidir. Tamamlayıcı teolojide ön plana çıkan diğer 
bir konu ise İsa Mesih ile kemale eren vahyin onun öncesinde bir hazırlık ve eğitim 
döneminden ibaret olduğudur. 

17 Knitter, Introducing Theologies of Religions, s. 67. 
18 Nostra Aetate: Declaration on the Relation of the Church to Non-Christian Religions, kısım 2, http://

www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-
aetate_en.html (20 Ağu. 2016). 

19 Lumen Gentium: Dogmatic Constitution on the Church, 1964, kısım 16, http://www.vatican.va/archi-
ve/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_en.html (20 
Ağu. 2016). 

20 Nostra Aetate, kısım 2. Burada II Kor. 5:18-19’a atıf yapılmaktadır. 
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C. 2. a. Tekâmül: Hıristiyan Vahyinin İsa Mesih’in Tecessümü ile Kemale Ermesi 

Dini formda, vahiyde ve birey-toplumun vahyi idrakinde bir tekâmül olduğu an-
layışı buna şunu ekler: İsa Mesih’te tamamen açımlanan vahiy, Tecessüm hadisesinden 
önceki dönemlerde tam anlamıyla izhar olmamıştı. Son yüzyıllarda din bilimlerinde 
de görülen tekâmülcü yaklaşımın kökenlerini Hıristiyan vahyi söz konusu olduğunda 
Kitab-ı Mukaddes’e ve Kilise Babaları’na dayandırmak mümkündür. Bu yaklaşıma 
göre, Tanrı kendini önceleri muhtelif tecellilerle izhar etmiş olduğu halde son dönem-
lerinde Oğlu olan İsa Mesih vasıtasıyla insanlar arasında sakin olmuştur. Bu durum, 
Pavlus’un “Tanrılığın bütün doluluğu (plērōma) bedence Mesih’te bulunuyor. Siz de 
her yönetim ve hükümranlığın başı olan Mesih’te doluluğa kavuştunuz”21 sözlerinde 
olduğu gibi kemale erme, tamam olmadır. İbrani tarihinde açımlanan vahiy, özellikle 
Mesih’in ölümü ve tekrar dirilişiyle kemale ermiştir. Zira Tanrı’nın kurtuluş planı İsa 
Mesih’te ve onun vasıtasıyladır.

Vahiy tarihinde Pavlus ve diğer Yeni Ahit yazarlarının bu tarz tekâmülcü yakla-
şımını Kilise Babaları’nın insanlık ve “kurtuluş tarihi”ni başlıca “Yasa öncesi-Yasa-
İlahi inayet dönemleri” vb. şeklindeki sınıflandırmaları izlemiştir. Yunan felsefesi ile 
Yasa dönemini kıyaslayan İskenderiyeli Clement, vahiy ya da “kurtuluş tarihi”ndeki 
tekâmülü şu şekilde ima eder: “yasaya göre faziletli olanlar için iman eksik idi. Bu 
sebepten, Rab de onları iyileştirirken ‘imanın seni kurtardı’22 demiştir. Fakat felsefeye 
göre faziletli olanlar için sadece Rabbe iman etmek değil, aynı zamanda putlara tapmayı 
terk etmek de gerekliydi.”23 

Son dönemlere gelindiğinde diğer din ve inanç geleneklerini kapsayıcı bir tutum 
takınsa da sözü geçen tekâmülcü yaklaşımın II. Vatikan Konsili ile devam ettiğini 
söylemek yerinde olur. II. Vatikan Konsili İsa Mesih’i merkeze alarak onun “tüm 
dünyanın kurtuluş kaynağı”24 olduğunu savunmakta, Onu “insanlık tarihinin hedefi, 
tarih ve medeniyetin özlemlerinin odak noktası, insanlığın merkezi, kalplerin süruru, 
tüm emellerin tamamlayıcısı”25 olarak görmektedir. Zira Tanrı kendini geçmişte her 
döneme uygun şekilde açımlamış olsa da “en kâmil manada açımlaması tecessüm 
eden Oğlu’nda” gerçekleşmiştir.26 

21 Koloseliler, 2:9-10. 
22 Bu ibare Matta 9:22’ye atıftır. 
23 Clement of Alexandria, Stromata, 6.6. Clement’in bu eseri için şu kaynaktan yararlandım: Alexander 

Roberts vd., (ed.), The Ante-Nicene Fathers: Translations of the Fathers down to a.d. 325, C. 2, Ch-
ristian Classics Ethereal Library. 

24 Lumen Gentium, kısım 17. 
25 Gaudium et Spes: Pastoral Constitution on the Church in the Modern World, 1965, kısım 45, http://

www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudi-
um-et-spes_en.html (20 Ağu. 2016). 

26 Gaudium et Spes, kısım 58. 
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C. 2. b. Yasa: Yasa’nın Tamamlanması 

Eski ve Yeni Ahit arasındaki ilişkiyi üç kavramla tarif etmek yerinde olur: de-
vamlılık, devamsızlık ve tekâmül.27 Devamlılık kavramıyla kastedilen şudur: Öncelikle 
Mesih, “Kutsal Yasa’yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi 
sanmayın”28 sözüne binaen Yasa’yı kaldırmak için gelmemiştir. Fakat bu Yasa’nın aynı 
kalması değil, yeniden yorumlanması demektir.29 Bu ise bizi devamsızlık anlayışına 
götürür. Bu durumda görülür ki kaldırılmayan Yasa ve Ahit devam etmekte fakat İsa 
Mesih ışığında yeniden yorumlanmakta ve tamamlanmaktadır. Yasa’nın tamamlanması, 
yani İsa’nın “ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim”30 sözleri ise bizi tekâ-
mül yaklaşımına sevk eder. Zira Pavlus’un “imanla aklanalım diye Mesih’in gelişine 
dek Yasa eğitmenimiz oldu. Ama iman gelmiş olduğundan, artık Yasa’nın denetiminde 
değiliz”31 sözleri Yasa’nın artık ikmal edildiğini ve Mesih’e iman ile tamamlandığını 
ifade eder. Yuhanna ise Musa’ya verilen Yasa ile İsa Mesih arasındaki ilişkiyi şu sözlerle 
ortaya koyar: “Kutsal Yasa Musa aracılığıyla verildi, ama lütuf ve gerçek, İsa Mesih 
aracılığıyla geldi.”32 Burada Musa’nın ve Yasa’nın rolünün tamamlayıcı olan Mesih’in 
ışığında ortaya çıktığı görülür. Burada Yuhanna’nın Musa ve Yasa ile ortaya koyduğu 
analojiyi Pavlus, Âdem ile yapar. Bu da bizi Kitab-ı Mukaddes’te sıkça geçen ve 
Tamamlayıcı teolojinin önemli özelliklerinden olan mukayese ve tipolojilere götürür. 

C. 2. c. Mukayese ve Tipoloji 

İkinci yüzyılda yaşayan Sinoplu Marcion, Eski Ahit’i Yahudi inanç ve fikirlerinden 
ibaret olduğu iddiasıyla tümden reddetmişti. Buna karşılık Tertullian’ın (II.-III. yy.) 
başını çektiği Kilise Babaları Marcion’un görüşlerini reddeden yazılar kaleme aldılar. 
Marcion ve onun gibi düşünenler de İsa Mesih’in ve Yeni Ahit’in yeniliği üzerine 
vurgu yaptılar. Örneğin, Origen’e (III. yy.) göre, Eski Ahit insanlığı Mesih’e ve onun 
mesajına hazırlayan bir aşamaydı.33 Fakat bu lambanın ışığına artık güneş doğduktan 
sonra ihtiyaç kalmamıştı; zira bir Hıristiyan’ın Eski Ahit karşısındaki tutumu bir 
yetişkinin çocukken aldığı eğitime müteşekkir olması gibidir.34 Fakat bu Eski Ahit’in 

27 The Pontifical Biblical Commission, The Jewish People and Their Sacred Scriptures in the Christian 
Bible, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2002, s. 143-146.

28 Matta, 5:17. 
29 Matta, 5:21-48. 
30 Matta, 5:17. 
31 Galatyalılar, 3:24.
32 Yuhanna, 1:17. 
33 Origen, Homilies on Leviticus, 10,1-2, The Fathers of the Church: Origen Homilies on Leviticus, çev. 

G.V. Barkley, Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, s. 202-3. 
34 Origen, Commentary on Matthew, 10,9-10, http://www.newadvent.org/fathers/101610.htm (21 Ağu. 

2016). 
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tamamen reddedilmesi anlamına gelmez. Zira bu yaklaşıma göre, Mesih’in ve Yeni 
Ahit mesajının yeniliği Eski Ahit, peygamberler ve patriyarklar dönemi ile yani “eski” 
ile karşılaştırıldığında daha net ortaya çıkacaktır.

Eski Ahit’in Yeni Ahit ve İsa Mesih ışığında yorumlanması erken dönem Hıristi-
yanlarını analojiler ve alegorik yorumlamalara sevk etmiştir. Mamafih, mukayese ve 
tipolojik yaklaşım erken dönem Hıristiyanlığın Yahudi kökenleriyle yüzleşmesindeki 
en önemli özelliklerden biri olmuştur. Bu yaklaşım sadece Pavlus’ta değil Sinoptik 
İnciller’de ve İbranilere Mektup’ta da görülür. Örneğin, Pavlus’un teolojisini Eski 
Ahit’teki “monoteizm-seçilmişlik-eskatoloji” üçlüsünün “Mesih-Kutsal Ruh-Kurtarı-
cı” çerçevesinde yeniden inşa edilmesi olarak yorumlamak yerinde olur. Bu durumda 
Pavlus Yahudi geleneğine ait kavram ve düşünceleri alarak İsa’yı, İşaya 52’ye atfen, 
gerçek Âdem ve gerçek İsrail olarak yorumlamıştır. Pavlus, Romalılara Mektup 5:12-
18’de Âdem ile İsa Mesih’i kıyaslamaktadır. Ona göre Âdem nasıl insanlığa ilk günahı 
getirdiyse yine tüm insanlık Mesih ile kurtuluşa ermiştir. Ayrıca Pavlus biri Mesih olan 
“iki” Âdem’den şu şekilde bahseder: 

“Nitekim şöyle yazılmıştır: “İlk insan Âdem yaşayan can oldu.” Son Âdem ise yaşam 
veren ruh oldu. Önce ruhani olan değil, doğal olan geldi. Ruhani olan sonra geldi. İlk insan 
yerden, yani topraktandır. İkinci insan göktendir. Topraktan olan insan nasılsa topraktan 
olanlar da öyledir. Göksel insan nasılsa göksel olanlar da öyledir.”35 

Bu yaklaşımın başka bir boyutunu “tipoloji” tabir edilen Yeni Ahit yazarlarının 
–özellikle Pavlus’un– ve Kilise Babaları’nın da üzerinde çoklukla durduğu anlayışta 
bulabiliriz. Buna göre, Eski Ahit’teki ve İsrail’in tarihindeki olaylar ve özellikler, Yeni 
Ahit döneminde vuku bulan olaylar ve özelliklere birer ön işaret olarak kabul edilir. 
Kitab-ı Mukaddes’in tipoloji anlayışına göre, Eski Ahit’te yer alan olaylar aslında 
Mesih’e işaret etmektedir. Buna ilaveten Eski Ahit Mesih tarafından tamama erdi-
rilecek ve nebevi öngörüler onunla gerçekleşecektir. Irenaeus bunu en bariz şekilde 
şöyle ifade eder: 

“İlk ahit sebepsiz yere, amaçsızca ya da kaza eseri verilmedi. Fakat verildiği kişileri kendi 
iyilikleri için (Tanrı’nın insanın hizmetine ihtiyacı yoktur) Tanrı’ya hizmet etmeleri için 
boyun eğdirdi, ve insan Tanrı’ya ait şeyleri henüz gözüyle apaçık göremeyeceği için ona 
ilahi şeylerin bir kopyasını sundu ve [şu an] Kilise’de mevcut bulunan şeylerin mecaz-
larını önceden gösterdi ki imanımız sağlamca yerleşsin. Bu şekilde, ilk ahit gelecekte 
olacaklara dair ilahi vahiy içermekteydi ki insan Tanrı’nın her şeyin bilgisine önceden 
sahip olduğunu öğrenebilsin.”36 

Irenaeus’un bu sözleri, aşağıdaki satırlarda da görüleceği üzere, Mesih öncesi 
dönemin Tecessüm’e bir hazırlık ve ilahi eğitim safhası olması ve bu safhanın onun 
gelişiyle tamamlanması düşüncesiyle doğrudan bağlantılıdır. 

35 I Kor., 15:45-49. 
36 Irenaeus, Adversus Haereses (Against Heresies), 4,32,2. Irenaeus’un bu eseri için şu kaynaktan yarar-

landım: Alexander Roberts vd., (ed.), Ante-Nicene Fathers, C. 1, Christian Classics Ethereal Library.
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C. 2. d. Hazırlık: İlahi Eğitim

Yukarıdaki satırlarda da sözü geçen Tamamlayıcı teolojinin dayandığı ayetlerin 
ilkinde Mesih, Kutsal Yasa ve peygamberlerin sözlerini tamamlamaya geldiğini söyler.37 
Diğerinde ise Pavlus, Mesih’in gelişine dek Yasa’nın “eğitmen” olduğunu belirtir.38 
Bu durumda tamamlanma nasıl öncesindeki eksikliğe vurgu yapıyorsa tamamlanmaya 
giden süreç de bir “hazırlık” dönemini oluşturur. Pek çok Kilise Babası’nın da üzerinde 
durduğu bu dönem bir “ilahi eğitim” sürecidir. Mesih’in tecessümünde tepe noktasını 
bulan ilahi açımlanma öncesi insanlar peygamberler, felsefe ve Yasa ile eğitilmiştir. 
Zira Tanrı hiçbir zaman “kendini tanıksız bırakmamıştır”.39 

İlahi eğitim konusunda en müşahhas örneklerden birini sunan, aşağıda da ele 
alacağım İskenderiyeli Clement olmuştur. Zira Clement, Tanrı’nın Kelimesi olan Me-
sih’i “öğretmen” olarak adlandırır. Ona göre, Kelime Mesih olarak tecessüm etmeden 
önce de peygamberler vasıtasıyla ve Yasa ile insanları eğitmiştir.40 Irenaeus’a göre ise 
Tanrı’nın Kelimesi, yani Mesih, insanlığı ilahi olan şeylere öyle hazırlamıştır ki Teces-
süm hadisesinin vuku bulmasıyla insanlık onunla tamamen hemhâl olabilsin. Böylece, 
Tanrı’nın Kelimesi, insanları “tali olanlar vasıtasıyla asıl olanlara, mecazlar vasıtasıyla 
gerçek olanlara, geçici olanlar vasıtasıyla sonsuz olanlara, cismani olanlar vasıtasıyla 
manevi olanlara çağırmak” suretiyle eğitmiştir.41 Sonuç olarak, felsefe Yunanlar için 
olduğu kadar Yasa ve peygamberler de İsrailoğulları ve diğer halklar için İncil’e ve 
Mesih’in tecessüm edeceği zamana birer hazırlık mesabesindedir. 

C. 3. Tamamlayıcı Teolojiyi Tamamlayan Öge: Logos Teolojisi

Genel olarak “akıl, söz, kelime” olarak karşılayabileceğimiz Logos’un Yunan 
felsefesiyle Hıristiyan teolojisinin kesiştiği en önemli kavramlardan biri olduğunu iddia 
etmek pek de abartılı sayılmaz. Zira Logos, Hıristiyanlık’taki İsa Mesih olarak tecessüm 
eden Tanrı’nın Kelimesi olarak kabul edilene kadar Herakleitos’tan Stoacılara, Kitab-ı 
Mukaddes yazarlarından Philo’ya kadar pek çok şahıs tarafından söz konusu edilmiş 
ve işlenmiştir. Hıristiyan teolojisinde Logos, ezelî ve ebedî olduğu halde müşahhas 
olarak İsa Mesih’te tecessüm eden Tanrı’nın Kelimesi olarak geçer. Geçmişi her ne 
kadar insanlık ve din tarihi kadar kadim olsa da bu yazıda Logos anlayışını Hıristiyan 
vahyi ve dinler teolojisi bağlamında inceleyecek, Logos ile Kelime’yi aynı anlama 
gelecek şekilde kullanacağım. 

37 Matta, 5:17. 
38 Galatyalılar, 3:24. 
39 Elçilerin İşleri, 14:16-17. 
40 Clement, Paedagogus, 1,7. Clement’in bu eseri için şu kaynaktan yararlandım: Alexander Roberts vd., 

(ed.), The Ante-Nicene Fathers: Translations of the Fathers down to a.d. 325, C. 2, Christian Classics 
Ethereal Library. 

41 Irenaeus, Adv. Haer., 4,14,3.
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Hıristiyan vahiy teolojisine göre, Tanrı’nın açımlanması her daim mevcut olmuş 
olsa da bunun tepe noktası, ya da en müşahhas hâli, Tanrı’nın Kelimesi’nin İsa Mesih 
suretinde tecessüm etmesiyle olmuştur. Logos önceleri kendini insanlığa tam olarak 
izhar etmemiş olsa da İsa Mesih’te tecessümüyle en müşahhas ve tam halde bulun-
maktadır. İnsanlık tarihinin –Hıristiyanlığı ya da İsa Mesih’i bizzat tanıyıp bilmese 
de– aşkın-ilahî olana her daim erişiminin olması ve ilahi tecrübeye sahip olması ezeli 
olan Logos ile açıklanabilir. Tanrı sevgisinin evrenselliği ile İsa Mesih’te açımlanan 
bu sevginin Hıristiyanlığa özgü olmasını uzlaştırmaya çalışan Tamamlayıcı teolojinin 
Logos-Kelime yaklaşımına verdiği önem de buradan kaynaklanmaktadır. Nitekim 
Tamamlayıcı teolojinin en başından beri Logos teolojisi ile iç içe olduğunu söylemek 
yerinde olur. 

Yeni Ahit’te sıkça geçen Kelime-Logos, daha sonraki dönemlerde geliştirilecek 
olan Kristoloji anlayışının anahtar kelimelerindendir. İkinci yüzyılda Justin Martyr 
tarafından Yunan felsefesindeki logos spermatikos anlayışına paralel olarak geliştirilen 
Logos teolojisi aslen büyük ölçüde Yuhanna İncili’nin giriş kısmı (1:1-18), Pavlus’un 
mektupları (Filipililer’e Mektup 2:6-11, Koloseliler’e Mektup 1:15-20, Efesliler’e 
Mektup 2:14-16, Timoteus’a Mektup 3:16) ile İbraniler’e Mektup 1:3 kısımlarına 
dayanmaktadır. Zira Pavlus özellikle Koloseliler’e Mektup 1:15-20’de Mesih’i “ilk 
doğan” ve “yaratılışta vasıta” olarak görmektedir. Hıristiyan Logos teolojisi özellikle 
Yeni Ahit’teki Yuhanna İncili ve Pavlus’un mektuplarına dayanmakla birlikte paralelini 
Eski Ahit’teki Hokmah (Hikmet) ve Dabar Yahve (Tanrı Sözü), Targum’un memra 
öğretilerinde ve İskenderiyeli Philo’nun yazılarında bulmak mümkündür. 

Aslında her ne kadar Tamamlayıcı teolojinin son yüzyılların tekâmülcü anlayışın-
dan etkilenmiş olduğu iddia edilse de İsa Mesih’in tecessümünde tepe noktasına erişen 
ve bundan önce hazırlık döneminde olan bir vahiy anlayışını Yeni Ahit’te olduğu gibi 
Kilise Babaları’nın düşüncelerinde de sıklıkla duyarız. Bu sebeple aşağıdaki satırlarda 
dinler teolojisinin “öncüleri” kabul edilen Justin Martyr, Irenaeus ile İskenderiyeli 
Clement’in konuyla alakalı görüşlerine yer vereceğim. Aşağıda da görüleceği gibi bu 
üç Kilise Babası’nın birlikte anılmasındaki en büyük sebep Hıristiyanlık dışı dinlere 
yaklaşımlarındaki benzerliklerdir. Aslında bu üç isim de haddizatında ne modern anlam-
da bir dinler teolojisi sunma ne de bu alanda bir eser ortaya koyma niyetinde değillerdi. 
Fakat eserlerindeki Eski Ahit dönemi ve Yunan felsefesiyle ilgili görüşleri bir araya 
getirildiğinde kendi anlayışları çerçevesinde bir erken dönem dinler teolojisi ortaya 
koydukları, bunun da Tamamlayıcı teolojinin başlıca özelliklerini taşıdığı görülecektir. 
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C. 3. a. Justin Martyr (II. yy.) 

Justin, kendi ifadesiyle, bugünkü Nablus’ta42 muhtemelen ikinci yüzyılın ilk yarı-
sında Roma kökenli bir ailede doğmuştur. 130 yılı civarında ise pagan bir filozof iken 
Hıristiyan olmuş ve kendisini Roma’da Hıristiyanlığı anlatmaya adamıştır.43 Bu amaçla, 
adından da anlaşılacağı gibi, Hıristiyanlığı savunmak, ayin ve pratiklerini açıklamak 
amacıyla İlk Savunma’yı, bundan müstakil fakat ona ek olarak da İkinci Savunma’yı 
yazmıştır. Trypho ile Diyalog ise Justin’in bir Yahudi olan Trypo’nun Hıristiyanlık 
ile ilgili eleştirilerine karşı Eski Ahit Yasası’nın ilga olup İsa Mesih ile tamama erdiği 
konusunda Kutsal Kitap’a dayanarak verdiği cevaplardan ibarettir. 

Eric Osborn’un ifadesiyle Justin’e göre “Logos’un tarihi” “kurtuluş tarihidir.” Zira 
“Heilgeschichte’nin doruğu, öncesinde herkes tarafından akıl olarak bilinen Mesih’in 
gelişidir. Mesih tecessüm yoluyla en kâmil anlamda hazır olmuştur.”44 Justin Martyr, 
Yunan filozoflarının, şairlerin ve tarihçilerin de Hıristiyan vahyi olmaksızın hakikate 
ulaşabildiklerini görmüş bunu Stoacı felsefeden alıntıladığı, her bir insanda mevcut 
olan logos spermatikos anlayışıyla açıklamaya çalışmıştır. Justin’e göre, Hıristiyan 
olmasalar da ahlaki açıdan doğru davranışlar sergileyen filozoflar da hakikati ifade 
eden şairler de olmuştur. “Zira her bir insan ırkında Logos’un tohumu ekilmiş halde 
bulunmaktadır.”45 Görülmektedir ki Justin “her bir insanda mevcut olan,”46 tüm insan 
ırkının paylaştığı, İsa Mesih olarak tecessüm etmesinden önce de faaliyette bulunan 
Logos’un varlığına inanmaktaydı. Ona göre, Tanrı ve insanlar arasında tarih boyunca 
aracılık eden Mesih, yani Logos’a tüm insanlık kısmi olarak iştirak etmiştir. Ona göre, 
aslında Yunan filozofları ya da Eski Ahit dönemindeki insanlar arasından “Logos’a 
uygun yaşam sürmüş olanlar” Hıristiyandırlar: 

“Bize öğretildi ki Mesih Tanrı’dan ilk doğandır ve yukarıda belirttik ki O tüm insanlığın 
kendisinden pay aldığı Logos’tur. Logos’a uygun yaşam sürmüş olanlar, tanrıtanımaz 
oldukları düşünülse de Hıristiyandırlar. Bunlar Yunanlar arasında Sokrates, Herakleitos 
ve onun gibiler ile barbarlar arasında İbrahim, Ananias, Azarias, Mişael, Elias ve pek 
çoklarıdır…. Bunun yanında Mesih’ten önce yaşamış olsalar da, Logos’a uygun yaşam 
sürmemiş olanlar Mesih’e kötülük ve düşmanlık göstermişler ve Logos’a uygun yaşam 
sürenleri öldürmüşlerdir.”47 

42 Justin Martyr, First Apology, 1,1. Justin’in bu eseri için şu kaynaktan yararlandım: Alexander Roberts 
vd., (ed.), Ante-Nicene Fathers, C. 1, Christian Classics Ethereal Library. 

43 Chrys Saldanha, Divine Pedagogy: A Patristic View of Non-Christian Religions, Roma: Libreria Ate-
neo Salesiano, 1984, s. 39-40. 

44 Eric Osborn, “Justin Martyr and the Logos Spermatikos” Studia Missionalia, S. 42, 1993, s. 153. 
45 Justin Martyr, Second Apology, 8. Justin’in bu eseri için şu iki kaynaktan yararlandım: Kyle Pope 

(çev.), The Second Apology of Justin Martyr: with Text and Translation, Shawnee Mission, KS: An-
cient Road Pub., 2001; Alexander Roberts vd., (ed.), Ante-Nicene Fathers, C. 1, Christian Classics 
Ethereal Library. 

46 Justin Martyr, Second Apology, 10. 
47 Justin Martyr, First Apology, 46. Bu kısmın çevirisi için Dupuis’in Toward a Christian Theology, s. 

58’den faydalandım. 



Tamamlayıcı Teolojiyi Tamamlayan Öge: Logos  59

Burada görülür ki Justin’in Logos’tan kastı Mesih ile aynı anlamda kullandığı 
ve her bir bireyin kendisinden pay almış olduğu bir çeşit ilahi evrensel akıl ya da 
hakikattir.48 Fakat hakikate iştirak etmeyi sadece “insan aklının bir ürünü” olarak açık-
lamak yerinde olmaz, zira Justin’in “Oğul” ve “Mesih” olarak da adlandırdığı Logos, 
ona göre Baba ile beraber her şeyden öncedir; Baba onun vasıtasıyla âlemi yaratmış 
ve düzenlemiştir.49 Justin’e göre, evrensel Logos ya da Mesih, tecessüm yoluyla 
Meryem’den doğmuş ve İsa’da bedenlenmiş ve böylece ezelî olan Oğul, aşkın olan 
Baba’yı açımlamıştır. Aslında Eski Ahit’te patriyarklar ve peygamberlere tecelliler 
şeklinde açımlanmış olan da Oğul’un kendisidir. Baba görünmez ve ifade edilemez 
ise de, onu bedenlenmek suretiyle açımlayan Oğul olmuştur.50 Ona göre, tüm insanlık 
evrensel Logos’tan belli ölçüde nasibini almıştır; örneğin o, peygamberler vasıtasıyla 
insanlara hitap etmiştir.51 Fakat bu İsa Mesih’in tecessümü ile açımlanan Hıristiyan 
vahyi kadar tam ve mükemmel değildir. Zira Justin’e göre “Logos” ve “Tanrı’nın Oğlu” 
olan, “Tanrı’dan ilk doğan” ve “tecessüm eden”52 İsa Mesih, “insan aklının alelade bir 
aracı değil, tarif edilemez Baba’nın gücü” ve “Logos’un tamamıdır.”53 Justin, Mesih 
ile Logos’u şu şekilde özdeşleştirir: 

“Bu sebeple bizim öğretilerimiz tüm insanlığınkinden daha yüce görünmektedir. Çünkü 
Mesih Logos’un tamamı olmuş, bizim iyiliğimiz için vücut, akıl ve ruh olarak görünür hale 
gelmiştir. Filozofların ve yasa koyucuların söyledikleri ve keşfettikleri ne kadar iyi şey 
varsa bunu kendi içlerindeki kısmi Logos’un keşif ve gözlemleri yoluyla elde etmişlerdir. 
Fakat Logos’un tamamını, yani Mesih’i, bilmedikleri için sıklıkla kendileriyle çelişkiye 
düşmüşlerdir…… Kimse öğretisi için canını feda edecek kadar Sokrates’e güvenmemiştir. 
Fakat Mesih’e –ki kısmen Sokrates tarafından dahi biliniyordu– sadece filozoflar ve âlim-
ler değil, aynı zamanda zanaatkârlar ve tamamen cahil kimseler inanmakta, zafer, korku 
ve ölümü küçümsemekteydiler. Çünkü O, geçmişte olduğu gibi şimdi de her bir insanda 
bulunan Logos’tur. O olup bitecek şeyleri hem peygamberler vasıtasıyla önceden bildirmiş 
hem de bizim gibi bedene bürünmek suretiyle bizzat öğretmiştir. O, insan aklının alelade 
bir aracı değil, tarif edilemez Baba’nın gücüdür.”54 

Sonuç olarak, Justin’e göre insanlık her ne kadar kendilerinde bulunan Logos 
vasıtasıyla hakikate belli ölçüde sahip olsa da bu, İsa Mesih’te tecessüm yoluyla ke-
malini bulan Logos kadar tam, Hıristiyan vahyi kadar eşsiz değildir.55 

48 Justin’in Logos konusundaki etkilendiği kaynaklar için bkz. Saldanha, Divine Pedagogy, s. 52-62. 
49 Justin Martyr, Second Apology, 6. 
50 Justin Martyr, Dialogue with Trypho, 127. Justin’in bu eseri için şu kaynaktan yararlandım: Alexander 

Roberts vd., (ed.), Ante-Nicene Fathers, C. 1, Christian Classics Ethereal Library. Ayrıca bkz. First 
Apology,5. 

51 Justin Martyr, Second Apology, 10. 
52 Justin Martyr, First Apology, 23. 
53 Justin Martyr, Second Apology, 10. Ayrıca bkz. Second Apology, 8.
54 Justin Martyr, Second Apology, 10. 
55 Justin Martyr, Second Apology, 13.
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C. 3. b. Irenaeus (II. yy.)

Irenaeus’un hayatı hakkında bilgiler sınırlı olmakla birlikte doğum tarihi olarak 
ikinci yüzyılın ilk yarısı, doğum yeri olarak da İzmir ya da genel olarak Anadolu veri-
lebilir. Irenaeus, kendi ifadesiyle, İzmir’li Polycarp’ın öğrencisidir. Daha sonra Lyon 
piskoposu olan Irenaeus henüz ikinci yüzyılda Valentinus ve diğerlerine reddiye olarak 
kaleme aldığı Adversus Haereses (İtizallere Karşı)’de öyle gelişmiş bir tarih ve vahiy 
teolojisi sunmaktadır ki Dupuis onun tarih teolojisinin kurucusu olduğunu iddia eder.56 
Irenaeus’un başlıca iki eseri günümüze ulaşmıştır. Bunlardan ilki, gnostisizmi tanıtıp 
ona reddiye olarak kaleme aldığı Adversus Haereses; diğeri ise Hıristiyan inancını 
tanıtan Demonstratio (Apostolik Öğüdün İzahı)’dur. 

Irenaeus, Yaratıcı ve tek Baba olan Tanrı’nın aşkınlığını savunur. Peki, aşkın 
Baba insanlarla nasıl iletişim kuracaktır? Irenaeus Adversus Haereses’in dördüncü 
kitabına İsa’nın Mesih’ten, Mesih’in Kurtarıcı’dan, Kurtarıcı’nın Kelime’den ve 
Kelime’nin Tek-edinilmiş, yani Oğul’dan ayrı olmadığını belirterek başlar.57 Bu du-
rumda o, Kelime’yi İsa Mesih ve Oğul ile özdeşleştirir.58 Görünmeyen Baba görünür 
Kelime vasıtasıyla açımlanmaktadır.59 Kelime her daim Baba ile birlikte bulunmuş 
ve her şey onun vasıtasıyla olmuştur.60 Kelime sadece Meryem’den doğan bir insan 
olarak bedenlendiğinde değil, âlemin ve insanın yaratılışıyla başlamak suretiyle çeşitli 
şekillerde hem görünmeyen ve tarif edilemeyen Baba’yı hem de kendini açımlamaya 
koyulmuştur. O, Tanrı’yı sadece vizyonlar ya da sözlerle değil aynı zamanda gerçek 
olay ve işlerle de açımlamıştır.61 Örneğin, Yasa’nın verilmesi ve peygamberlerin sözleri 
Kelime’nin işidir;62 zira Musa da peygamberler de Kelime’yi “vaz etmişler,” onun 
“sözlerini söylemişlerdir.”63 Ayrıca İbrahim’in Baba’yı bilmesi de Kelime vasıtasıyla 
gerçekleşmiştir.64 Buna göre Tanrı’nın Kelimesi, Musa öncesi patriyarklarla iletişim 
kurmuş, Yasa altında olanlara Yasa’ya uygun şekilde açımlanmış ve nihayetinde de 
bedenlenmek suretiyle insanlar arasında sakin olmuştur.65 

Tanrı en başından beri pek çok yol ve yöntemle, ihtiyaç ve anlayışlarına göre 
insanlıkla iletişim kurmuş ve onları kurtuluşa davet etmiştir.66 Bu durumda İbrahim 

56 Dupuis, Toward a Christian Theology of Religious Pluralism, s. 60. 
57 Irenaeus, Adv. Haer., 4, Giriş, 3. 
58 Örneğin bkz. Irenaeus, Adv. Haer., 4,6,7; 4,7,3-4; 4,20,4; 4,20,1; 4,20,3; 4,24,1. Irenaeus ayrıca Hik-

met ile Ruh’un aynı olduğunu ifade eder. Örneğin bkz. Irenaeus, Adv. Haer., 4,20,3; 4,20,1. 
59 Irenaeus, Adv. Haer., 4,6; 4,20,4; 4,20,7. 
60 Irenaeus, Adv. Haer., 4,20,1-4; 4,24,1. 
61 Irenaeus, Adv. Haer., 4,20,12. 
62 Irenaeus, Adv. Haer., 4,6,6-7. 
63 Irenaeus, Adv. Haer., 4,2,3; 4,2,5. 
64 Irenaeus, Adv. Haer., 4,7,1. 
65 Irenaeus, Adv. Haer., 3,11,8.
66 Irenaeus, Adv. Haer., 4,14,2. Ayrıca bkz. 4,20,6-7.
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ve Musa öncesi doğru yaşam sürmüş olanlar da kurtuluşa ermişlerdir;67 zira Tanrı, 
Yahudilere “kalplerinin katılaşması” sebebiyle Yasa’yı vermeden önce “en başından 
beri insanların içine yerleştirmiş olduğu doğal hükümlere” uymalarını istemiştir.68 
Sonuçta, Irenaeus, insanlığın Yasa, patriyarklar ve peygamberler tarafından Mesih’in 
bedenlenerek gelişi için hazırlanmış ve müjdelenmiş oluğunu savunmakla birlikte,69 
“kurtuluş tarihi”ni henüz bedenlenmeden önce Kelime’nin Tanrı’yı açımlamasına 
dayandırmakta ve insanların en başından beri kendi “kapasiteleri” ölçüsünce inanıp 
doğru işler yapmalarına bağlamaktadır: 

“Ne Mesih sadece kendisine Tiberius Sezar zamanında inananlar için gelmiş ne de Baba 
inayetini sadece şu an hayatta olanlar için göstermiştir; tüm bunlar bütün insanlık içindir. 
İnsanlık en baştan itibaren, kendi kapasiteleri ölçüsünce, kendi kuşaklarında Tanrı’dan hem 
korkmuş hem de O’nu sevmiş, komşularına adalet ve hürmet göstermiş, samimi bir şekilde 
Mesih’i görmeyi ve O’nun sesini duymayı arzu etmiştir. Bu sebeple, O ikinci gelişinde 
bu tarife uyan herkesi uykusundan uyandırıp kaldıracak –aynı şekilde yargılanacakları 
da– ve onlara Kendi hükümranlığında yer verecektir.”70 

Sonuç olarak, Irenaeus’a göre, Tanrı kendini başlıca üç şekilde ve dönemde 
açımlamakla birlikte bunların hepsi Kelime vasıtasıyla olmuştur.71 Bunlardan ilki, 
insanın yaratılmış âlem üzerine tefekkür etmesi ve aklı vasıtasıyla Tanrı’nın varlığının 
bilgisine ulaşması; ikincisi, patriyarklar, peygamberler ve Yasa; üçüncüsü ise Mesih’in 
tecessümüdür. Burada Irenaeus, yukarıda da sözü geçtiği gibi, tekâmülcü bir yaklaşım 
sergilemektedir. Zira ilk olarak yaratılışla başlayan Tanrı’nın açımlanması Tecessüm 
hadisesiyle tepe noktasına ulaşmakta ve önceki dönem onun için bir hazırlık safhası 
teşkil etmektedir. 

C. 3. c. İskenderiyeli Clement (II-III. yy.)

Clement’in ne doğum tarihi ne de yeri hakkında kesin bilgi bulunmaz. Doğum 
tarihinin 150 yılı civarında olduğu kabul edilse de doğum yeri hakkında Atina ve İsken-
deriye konusunda farklı görüşler öne sürülmektedir. Hıristiyan olmadan önce bir pagan 
filozofu olan Clement’in üçüncü yüzyılın ilk yarısında öldüğü düşünülmektedir. Bu 
dönemde İskenderiye’de dört başı mamur bir Hıristiyan okulu olduğu konusu tartışmalı 
olsa da Clemenet’in Pantaenus’un izinden gidip burada eğitim verdiği bilinmektedir. 
Clement’in İskenderiyeli olarak bilinegelmesindeki başlıca sebep de onun eğitim ve 
yazı faaliyetlerini çoğunlukla burada gerçekleştirmiş olmasıdır.72 

67 Irenaeus, Adv. Haer., 4,16,2. 
68 Irenaeus, Adv. Haer., 4,15,1-2. 
69 Irenaeus, Adv. Haer., 4,12,1; 4,23; 4,25. 
70 Irenaeus, Adv. Haer., 4,22,2. 
71 Irenaeus bu dönemlerden farklı yerlerde dört (Adv. Haer., 3,11,8) ve beş (Adv. Haer., 4,36,7) olarak da 

bahsetmiştir. Fakat bu kısımlarda da söz konusu olan başlıca üç dönemdir. 
72 Saldanha, Divine Pedagogy, s. 104-105. 
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Clement’in başlıca eserleri, bir üçlü olarak da değerlendirilen, Protrepticus (Yu-
nanlılar’a Öğüt), Paedagogus (Öğretmen) ve Stromata (Muhtelif) sayılabilir. Cle-
ment’in Protrepticus’daki başlıca amacı paganların Hıristiyanlığa kazandırılmasıdır. 
Burada pagan mitolojisi ve dini hakkında detaylı bilgi veren Clement, Yunanlar’a bu 
inanışların batıllığını ispatlamaya çalışmaktadır. Fakat Clement’e göre, Yunan geleneği 
toptan batıla saplanmış değildir. Zira bazı filozoflar ve şairler pagan inanışındaki yan-
lışlıkları fark etmiş ve onları eleştirmişlerdir. Örneğin, Plato Tanrı’nın varlığına işaret 
etmek suretiyle “hakikate dokunmuştur.”73 Paedagogus ise, adından da anlaşılacağı 
üzere, Hıristiyanlığın başlıca ilkelerini ve nasıl Hıristiyanca bir yaşam sürüleceğini 
öğretmek amacındadır. Clement’in burada “öğretmen” diye bahsettiği Mesih’in ta 
kendisidir. Stromata ise gnostisizme karşı, Hıristiyan imanı zemininde gerçek bilgiye 
nasıl ulaşılacağı hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Clement’in burada ele al-
dığına göre Hıristiyanlık bilgisini Kitab-ı Mukaddes’ten almaktadır. O aynı zamanda 
Plato ve Yunan felsefesinin hakikatten nüveler elde ettiği membadır. Clement’e göre, 
İsrailoğulları için Yasa ne konumdaysa felsefe de Yunanlar’ın Mesih’e iman etmesi 
için ilahi bir hazırlıktır.74 

Clement, Hıristiyanlık dışında da hakikat olduğu ve her bir felsefi sistemde hakikat-
ten nüveler olduğu görüşündedir. Ona göre felsefe Tanrı tarafından “Yunanlılar’a verilen 
ilahi bir lütuftur.”75 Fakat bu hakikat Hıristiyanlıkla karşılaştırıldığında hem kısmîdir 
hem de ondan farklıdır. Zira hakikat bütünüyle sadece Mesih’te bulunmaktadır. Bu 
durumda Clement Hıristiyanlığı “hakikî felsefe”76 olarak adlandırmaktadır. Clement’e 
göre Yunan felsefesinde hakikat kısmi iken Hıristiyanlık hakikatin ta kendisidir.77 

Peki, Yunan filozoflar Mesih’in bedenlenmesinden önce hakikate nasıl ulaş-
mışlardır? Bu konuda Clement birbiriyle çelişen ya da iç içe geçmiş cevaplar verir. 
Birincisi, “Tanrı’nın ilhamı,”; ikincisi, her bir insana “özellikle de entelektüel meş-
guliyet sahibi kişilere yerleştirilmiş muayyen ilahi bir seyelan”; üçüncüsü ise Kutsal 
Kitap’tan yapılan intihal ya da çalmadır.78 Clement bunlara bir de dördüncüyü ekler, bu 
ise Mesih’in “aşağı seviyedeki melekler vasıtasıyla”79 hakikati bildirmesidir. Bununla 
beraber, Clement’e göre Mesih’in bedenlenmesinden önce felsefe Yunanlar’ın fazilet 
bakımından doğruluğu için gerekli olan ve onları Mesih’e iman etmeye hazırlayan 
bir “öğretmen” idi.80 

73 Clement, Protrepticus (Exhortation to the Heathen), 6. Clement’in bu eseri için şu kaynaktan 
yararlandım: Alexander Roberts vd., (ed.), The Ante-Nicene Fathers: Translations of the Fathers down 
to a.d. 325, C. 2, Christian Classics Ethereal Library. 

74 Clement, Stromata, 1,5. 
75 Clement, Stromata, 1,2 vd. 
76 Clement, Stromata, 1,5; 1,18 vd. 
77 Clement, Stromata, 6,7; 6,17. 
78 Clement, Protrepticus, 6. 
79 Clement, Stromata, 7,2. 
80 Clement, Stromata, 1,5. 
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Ayrıca Clement’e göre Tanrı, Kelime’nin Mesih olarak tecessümünden önce 
kendini Kitab-ı Mukaddes, peygamberler ve Kutsal Ruh vasıtasıyla da bildirmiştir.81 
Clement “Kurtarıcı” ve “Öğretmen” olarak da adlandırdığı “her şeyin ilahi membaı” 
olan “Kelime” ya da “Tanrı’nın Kelimesi”nin Mesih adını alarak tecessüm ettiğini 
hem insan hem de Tanrı olduğunu şu şekilde ifade eder: 

“Madem ki Kelime ilkten idi, O geçmişte olduğu gibi şimdi de her şeyin membaıdır. 
Fakat madem ki O Mesih ismini aldı, eskinin kutsalı ve güce layık olanı, O’nu Yeni Ezgi 
olarak adlandırıyorum. Bu Kelime, Mesih ilkin varoluşumuzun (çünkü O Tanrı’daydı) 
ve refahımızın sebebidir. İşte bu Kelime şimdi bizzat insan olarak –hem insan hem de 
Tanrı olan sadece O’dur– ortaya çıktı. Bize bahşolunan tüm lütufların Âmili O’dur…… 
Bu, Yeni Ezgidir. Bu, başlangıçta ve başlangıçtan önce var olan Kelime’nin tezahürüdür. 
Önceden beri var olan Kurtarıcı son zamanlarda ortaya çıktı. Gerçekte O’nda olan O ortaya 
çıktı. Çünkü “Tanrı ile olan” ve her şeyin kendisiyle yaratıldığı Kelime Öğretmenimiz 
olarak zuhur etti.”82 

Clement’in ayrıca “Hikmet” olarak da adlandırdığı Kelime, insanlarla farklı şekil-
lerde ve vasıtalarla konuşmuştur. Kelime, İsa Mesih olarak bedenlenmeden önce Hoşea 
ve İbrahim ile konuşmuş, Davut, Musa ve diğer peygamberler vasıtasıyla insanları 
eğitmiş, onlara öğüt vermiş ve İsrailoğulları’nı Mısır’dan çıkarmıştır. En açık şekilde 
Yakup’a görünen ve onunla güreşen de yine Kelime’nin kendisidir. Tanrı sadece onun 
vasıtasıyla “açımlanmış ve bilinir kılınmıştır”. Zira Clement’e göre, Kelime insanları 
farklı dönemlerde farklı yöntemlerle eğitmiştir. Örneğin, Eski Ahit döneminde insanlar, 
Yasa ve korkuyla eğitilmiş olsalar da Kelime, İsa Mesih olarak bedenlenerek insanlar 
arasında sakin olmuş ve bunların yerini artık sevgi almıştır.83 Burada dikkat çeken nokta 
Mesih’in bedenlenme öncesinde de insanları eğitiyor olmasıdır. Zira Clement’e göre 
İsrailoğulları’nın eğiticisi Musa değil, Musa vasıtasıyla Kelime’nin ta kendisidir. Fakat 
felsefe Yunanlar için olduğu kadar Yasa ve peygamberler de İsrailoğulları ve diğer 
halklar için İncil’e ve Mesih’in tecessüm edeceği ana birer hazırlık mesabesindedir. 

D. Sonuç Yerine

İlhamını Kitab-ı Mukaddes’ten alan, erken dönem Kilise Babaları tarafından ge-
liştirilen, modern dönemde de özellikle II. Vatikan Konsili’nin akabinde ortaya çıkmış 
olan, kapsayıcı dinler teolojisinin bir çeşidi olarak değerlendirebileceğimiz Tamamlayıcı 
teolojinin başlıca özellik ve yaklaşımlarını şöyle özetleyebiliriz: Birincisi, Hıristiyan 
vahyinin İsa Mesih’in tecessümü ile tepe noktasına ulaşması, kemale ermesidir. Bu ise 
bizi ikinci özelliğe, yani tarihsel İsa öncesi dönemin Mesih ile mukayesesine götürür. 

81 Clement, Protrepticus, 8.
82 Clement, Protrepticus, 1. 
83 Clement, Paedagogus, 1,7. 
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Üçüncüsü Yasa’nın tamamlanması; diğeri İsa Mesih ile kemale eren vahyin onun önce-
sinde bir hazırlık ve ilahi eğitim döneminden ibaret olmasıdır. Tamamlayıcı teolojinin 
başlıca ve belki de en önemli özelliklerinden biri Logos teolojisiyle iç içe olmasıdır. 

Yukarıda ele aldığım üç Kilise Babası, yani Justin Martyr, Irenaeus ve İskenderiyeli 
Clement, farklı ortamlarda yaşamış, yazılarını farklı sorun ve gruplara karşı kaleme 
almış olsalar da modern dinler teolojisinin kurucularından sayılmalarına sebep olacak 
“kurtuluş tarihi” ile ilgili görüşler ortaya koymuşlardır. Her birinde ortak olan başlıca 
görüş Kelime-Logos olarak adlandırdıkları Mesih’in “kurtuluş tarihi”nde oynadığı 
merkezî roldür. Dikkat çeken ikinci özellik Logos’un İsa Mesih olarak tecessümünden 
önce de –yaratılıştan başlayarak– kurtarıcılık ve Baba Tanrı’yı açımlayıcılık rolünü 
üstlenmesidir. Bu durumda İsa Mesih’in tarihî olarak ortaya çıkmasından önceki dö-
nem o ve onun tecessümü için bir hazırlık, Yahudilere ve Yahudi olmayanlara birer 
eğitim safhası mesabesindedir. Zira İsa Mesih olarak tecessüm etmiş Kelime “kurtuluş 
tarihi”nin tepe noktasını teşkil eder. Dikkat çeken diğer bir nokta ise Tanrı’nın patri-
yarklar, peygamberler ve Yasa vasıtasıyla, yani Eski Ahit döneminde açımlanmasının 
yaratılış ve Yunan felsefesi vasıtası ile açımlanmasından görece olarak üstünlüğüdür. Bu 
ise bir tekâmül anlayışını göstermektedir. Sonuç olarak, yukarıda sözü geçen noktalar 
Logos’un sadece bu üç Kilise Babası’nda değil dinler teolojisinin modern döneminde 
de Hıristiyanlık dışı dinlere bakışının başlıca umdelerinden biridir. 

Aslında Yeni Ahit yazarları ve erken dönem Kilise Babaları dört başı mamur bir 
dinler teolojisi ortaya koyma niyetinde olmasalar da Yunan felsefesi hakkındaki düşün-
celeri, Yasa ve Yahudi halkına karşı takındıkları tavırla böyle bir teolojinin oluşmasına 
en büyük katkıyı sağlamışlardır. Tamamlayıcı teolojinin günümüzdeki savunucuları 
ise erken dönem yazarlarının Yunan felsefesi ve Yasa konusundaki tutumlarının güncel 
din ve inançlara uygulanabileceği görüşündedir. Buna göre, günümüzdeki Hıristi-
yanlık dışındaki din ve inançlar –Hıristiyanlıkta olduğu gibi mutlak anlamda olmasa 
da– Tanrı ve onun kurtuluş planından ve hakikatten unsurlar taşımaktadır. İsa Mesih 
öncesi dönem nasıl onunla tamamlanmış ise, bugünkü Hıristiyanlık dışı tüm din ve 
inançlar da onun tarafından tamamlanmaktadır ya da tamamlanacaktır. Bu durumda, 
söz konusu olan çağdaş din ve inançların Eski Ahit’te olduğu gibi tarihi bir hazırlık 
ya da devam mahiyetinde olması gerekmez. Bu görüşe katılmayanlar arasından Adam 
Sparks, aslen doktora tezi olarak kaleme aldığı One of a Kind’da, erken dönem Kilise 
Babaları’nın görüşlerinin günümüz dinler teolojisine uygulanmaması gerektiğini zira 
onların dönemleri itibarıyla farklı bir bağlamda Hıristiyanlık savunuculuğu yaptıkla-
rını iddia etmektedir. Sparks’a göre, örneğin Justin Martyr Yunan felsefesi hakkında 
kapsayıcı bir tutum sergilese de pagan dini hakkında dışlayıcıdır.84 

Son olarak, modern dönemde Hıristiyanlık dışı dinlere tamamlayıcılık adı altında 

84 Adam Sparks, One of a Kind: The Relationship between Old and New Covenants as the Hermeneuti-
cal Key for Christian Theology of Religions, Eugene, Or.: Pickwick Publications, 2010, s. 249. 
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yaklaşan ve hatta bu ad ile özdeşleşen en önemli isimlerden biri İrlandalı misyoner 
John Nicol Farquhar (ö. 1929) ve kitabı The Crown of Hinduism (1913) olmuştur. 
Hindistan’da misyonerlik görevinde bulunmuş olan ve Hinduizm’e dışlayıcı bir şekilde 
yaklaşılmaması gerektiğini savunan Farquhar’a göre, bu inancın “tamamlanması” ve 
“taçlanması” İsa Mesih iledir: 

“Mesih’in Hinduizm’in en yüksek ülkü ve amaçları için nasıl bir tamamlama sağladığını 
görmüş bulunmaktayız…… dinin en kaba kısımlarında görülen her bir ışık dizisi O’nda 
sağlıklı kurumlar ve deruni ibadet şeklinde tekrar zuhur eder. Hinduizm’deki necis, alçaltıcı 
ya da değersiz uygulamalarda tezahür bulan her bir hakiki gaye O’nda, ezilen, cahil, hasta 
ve günahkâr için en mükemmel faaliyet alanını bulur. Hinduizm’de parlayan her bir ışık 
hüzmesi O’na odaklanmıştır. O Hindistan’ın inancının Tacıdır.”85 

Farquhar’ı önemli kılan sadece Hinduizm’e Tamamlayıcı teoloji zaviyesinden 
yaklaşan bir Hıristiyan misyoneri olması değil aynı zamanda Hıristiyanlığı Batı toplum 
ve kültürüyle özdeşleştirmesidir. Ona göre Batı dünyası doğuya kıyasla Hıristiyanlığa 
sahip olmasından gelen kültürel bir üstünlüğe sahiptir. Aslında Farquhar’ın savunduğu 
tamamlanma, Hindu geleneği ve pratiklerinin tamamen ilga olup yerini Hıristiyanlı-
ğa bırakmasıdır. Farquhar daha da ileri giderek İngiliz kolonyalizmini savunur; zira 
İngiliz yönetimi Hinduizm’deki gerekli gördüğü bazı kuralları yasalar çerçevesinde 
yasaklamıştır. Dahası, Farquhar bu misyonlarını dinler tarihi disiplini ile birleştirmiş, 
Hindistan’dan dönüşündeki hayatının son yıllarını Manchester Üniversitesi’nde dinler 
tarihi profesörü olarak geçirmiştir. 

Elinizdeki bu yazı Tamamlayıcı teolojinin başlıca özelliklerini ve geri zeminini 
inceleyen Türkçe bir giriş mahiyetinde olduğundan başka bir çalışmada, bu yaklaşımın 
modern temsilcilerinden Jean Daniélou ve John Nicol Farquhar üzerine yoğunlaşmak 
suretiyle, Tamamlayıcı teoloji savunusunun modern dönemde nasıl dinler tarihi ile el 
ele verdiğini ve nasıl kolonyalist bir tavır sergilediğini değerlendirmeyi umuyorum. 
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ÖZ
Burada çevirisi sunulan metin, Adorno’nın Kant’ın Salt Aklın Eleştirisi üzerine 
Frankfurt Üniversitesi’nde 1959 yılında verdiği derslerden ilkinin derlemesidir. 
Adorno’nun ölümünden sonra verdiği derslerin kayıtları derlenerek kitap ha-
line getirilmiştir. Kant’ın Salt Aklın Eleştirisi üzerine verdiği derslerin ilkinde 
Adorno, başlıktan da anlaşılacağı üzere iki uçlu bir yaklaşım sergiler. İlkinde, 
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eğilmesindeki esas amacının altında Salt Aklın Eleştirisi’nde tartışılan konuların 
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a book. In the first of his lessons on Kant’s Critique of Pure Reason, Adorno 
shows a double ended approach, as it can be understood from the subject. In 
the first one, he shows directions on the methods that need to be followed when 
approaching to Kant’s first Critique. In the second one, he makes an effort to 
reveal Kant’s intention of writing this work. The main purpose of his interest 
on Kant’s philosophy is to clarify that the subjects in the Critique were still 
interesting in his days.
Keywords: Kant, critical philosophy, judgment, a priori, a posteriori, method

...

Çeviri Metin Hakkında Notlar1

Adorno, 1933’ten önce ve 1949 sonbaharında, yani sürgünden döndükten sonra 
1969’da vefatına kadar (iki dönemdeki iki kesinti dışında) düzenli olarak her dönem 
iki seminer vermiştir.

1957 yılının yazına kadar verdiği derslerin elyazı versiyonları, yayınlanmamış 
metinleri arasındadır. 1957-1958 kış dönemine kadar Adorno derslerinde anlattıklarının 
kayıt altına alınmasına izin vermemiştir. Ancak bu tarihten sonra müsaade etmiştir. Bu, 
Adorno’nun kariyerindeki 50 dersten 34’ünün bu yolla korunmuş olduğu anlamına 
gelmektedir. Verdiği derslerin hiçbirini yayınlamamış, hatta dersini kaçıran iyi tanıdığı 
bir öğrenci ya da bir arkadaşı dahi olsa kayıtların bir kopyasına göz atmasına bile izin 
vermemiştir. Adorno’nun daha sonra bu kayıtların yapılmasına izin vermesinin nedeni ise 
yayınlamak için metinlerini hazırlarken kayıt altına alınmış verileri kullanacak olmasıdır.

Peki bu ders notlarının yayınlanması nasıl gerçekleşti? Açıkçası çoğaltılmış nüsha-
larda Adorno’ya danışıldığına dair bir iz yoktur. Theodor W. Adorno Arşivi sayesinde 
kurtulan derslerin kayıtları yayınlanmaya başlamıştır. Ancak okuyucunun, yayınlanan 
kayıtların Adorno tarafından yazılmadığını, bu metinlerin derslerin kayıtlarından 
derlendiğini unutmaması gerekir.

Onun derslerinin bu edisyonu, Sosyal Araştırma Enstitüsü (Institute of Social 
Research)’nde,2 Adorno’nun derslerinin kaydının kopyasına dayanarak hazırlanmıştır. 
Günümüzde bu kopyalar, Theodor W. Adorno Arşivi’ndedir. 

Ders kayıtları editör tarafından yayınlanacak metne çevrilirken mümkün oldu-
ğunca yorumdan kaçınılmıştır. Metinde en çok müdahale, noktalama işaretleri ile 
ilgili olarak yapılmıştır. Metin içerisinde verilmiş alıntıların referansları ise Adorno 
tarafından eksiksiz olarak yazılmıştır.

1 Bu kısım kitapta yer alan ‘Editör’ün Son Notu’ kısmından derlenmiştir. 
2 Merkezi Frankfurt’tadır.
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Frankfurt Üniversitesi’nde profesör olan Adorno’nun 1959 yılında verdiği Kant’ın 
Salt Aklın Eleştirisi üzerine dersler, ne Kant’ın temel çalışması olan epistemoloji ile 
hesaplaşmasında ne de O’nun epistemolojik problemlerle boğuşmasında ilk değildir. 
Frankfurt Üniversitesi’nde 1931-32 kış döneminde ‘Epistemoloji üzerine seminer: 
Husserl’ başlığı altında bir ders vermiştir. Sürgünden3 döndükten sonra da 1951 yaz 
döneminde Husserl’in epistemolojisi üzerine ders vermiştir. Adorno’nun Salt Aklın 
Eleştirisi’ne olan ilgisi Husserl’in fenomenolojisine olan ilgisinden eskidir. Daha okulda 
bir öğrenci iken arkadaşı Siegfried Kracauer ile onu okumuşlardır. Ancak O’nun, bu 
kurslarda, Kant’la 1950’lerin ortalarından önce hesaplaşmadığını görmekteyiz.

1953-54 kış döneminde ve onu takip eden yaz döneminde ‘İdealizm Problemi’ 
üzerine iki bölümden oluşan dersler vermiştir. İlk bölümde Platon’dan bahsederken, 
ikinci bölümün başlığı ‘Kant’ın Salt Aklın Eleştirisi’ne Giriş’tir. Bunu takip eden 
1955 yaz döneminde ‘Kant’ın Transsendental Mantığı’ üzerine ders vermiştir. Ertesi 
yıl Adorno, Transsendental Estetik’ten öteye gidemedi. 1959 yılından önce verdiği 
dersler Kant’ın Salt Aklın Eleştirisi’ne giriş niteliğindeydi. 1959 yılında verdiği Kant’ın 
Salt Aklın Eleştirisi4 üzerine dersleri, eseri bir bütün olarak ele aldığı dönemdir. Bu 
dönemde verilen derslerden ilki ‘Metodlar ve Niyetler’dir. Çevirisini okuyacağınız ders 
Adorno’nun 1959 yılında Frankfurt Üniversitesi’nde verdiği birinci derstir. Adorno bu 
tarihten sonra Kant’ın teorik felsefesi üzerine dersler vermemiştir.

Adorno’nun metninde (Editörün Notları kısmında) adı geçen eserlerinin orjinal 
isimleri ise şöyledir:

I. Maddede: Beethoven, Philosophie der Musik. Fragmente und Texte
IV. Maddede: Negative Dialektik
XV. Maddede: Zur Metakritik der Erkenntnistheorie. Studien über Husserl und 
die phänomenologischen Antinomien

DERS BİR
12 Mayıs 1959

Metodlar ve Niyetler

Kant’ın Salt Aklın Eleştirisi hakkında hiçbir şey bilmediğiniz kurmacasıyla baş-
lamama müsade edin. Bu kurmaca, aynı anda hem meşru hem gayrimeşrudur. Gayri-
meşrudur; çünkü açıktır ki bugün bile Kant’ın epistemolojik magnum opus’u gibi bir 

3 Nazi hükümeti tarafından non-Aryan ilan edilmiştir ve sürgüne zorlanmıştır. 15 yıl boyunca Oxford, 
Londra, New York ve Los Angeles’ta bulunmuştur.

4 Eserin orjinal adı “Kants ‘Kritik der reinen Vernunft’”tur.
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eser, öyle bir otorite saçar ki herkes hakkında öyle veya böyle birşeyler duymuştur. 
Ne var ki daha derin manada bu göründüğünden daha az kurmacadır. Şunu söylerek 
başlayabiliriz; ne zaman felsefenin bir unsuru halk tarafından anlaşılır bilgi haline 
gelse genelde gerçek anlamının açık hale gelmesindense belirsizleşmesi eğilimindedir. 
Felsefelerin genelde indirgendiği formüller, edimsel yazıları somutlaştırmaya, onları 
kalıplaşmış tarzda özetlemeye ve bu nedenle onlarla özgün bir etkileşimde bulunmayı 
çok daha zor hale getirmeye eğilimlidir. Bu noktayı Kant ile ilişkili olarak daha spesifik 
hale getirmek için şöyle açıklayabilirim; hepiniz Kant’ın sözde Kopernikçi devriminin, 
daha önce nesnelerde aranan bilmenin elementlerinin, kendinde-şeylerin, artık özneye, 
başka bir deyişle akla yani bilme yetisine transfer edilme fikrinde oluştuğunu şüphesiz 
duymuşsunuzdur.1 Kant’a böyle kaba bir formülasyonla bakış da yanlış olur. Çünkü bir 
yandan, felsefedeki özneye dönüş Kant’tan çok daha eskidir – modern felsefe tarihine, 
Descartes’e kadar gider ve Kant’ın önemli İngiliz öncülü olan David Hume’un, Kant’a 
göre daha öznelci olmasında da bir anlam vardır. Diğer yandan, geniş ölçüde kabul 
gören bu inanış hatalıdır; çünkü Salt Aklın Eleştirisi, bilmenin nesnel doğası ile özne 
ve özneye dönüşten daha fazla ilgilidir. 

Programlı bir şekilde sloganvari bir başlangıç yaparsam birazdan duyacaklarını-
zın özeti olarak derdim ki Kantçı proje tam olarak bilmenin nesnelliğini ortadan kal-
dırmak için öznelciliği benimseyen değil, nesnelliği nesnel gerçeklik olarak özneye 
dayandıran olarak karakterize edilebilir. Bu görüş, önceden baskın olan, nesnelliği 
özneyi vurgulayarak alçaltan görüşe karşıt olarak yer alır ve nesnelliği skeptisizmin 
bir biçimiyle sınırlar. Kant’ın Salt Aklın Eleştirisi’ndeki projesinin bu olduğunu söy-
leyebiliriz ve bizzat kendisi de Salt Aklın Eleştirisi’nin Önsöz’ündeki pek iyi bilin-
meyen pasajında böyle söylemiştir. Bunu size hemen okuyacağım çünkü daha en 
baştan önemli bir yanlış anlaşılmayı ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Der ki: 
Sorgulamasının iki tarafı vardır, biri nesnelerle ilgiliyken, diğerinin arayışı ‘salt an-
lama yetisinin kendisini, onun imkanlarını ve dayandığı bilme yetilerini araştırmak 
ve böylece onu kendi öznel bakış açısında ele almaktır’.2 Devam eder ve der ki: Bu 
ifade önemli olmakla birlikte, onun ‘asıl amacı’ için gerekli değildir, ‘çünkü asıl soru 
her zaman Düşüncenin kendi yetisi nasıl mümkündür? sorusu değil – anlama yetisi 
ve akıl tüm tecrübeden ayrı olarak  nasıl ve nereye kadar bilebilir? sorusudur.’3 Bu 
sebeple inanıyorum ki en baştan itibaren Salt Aklın Eleştirisi’nin, bilmenin nesnel do-
ğasını kurmak veya özgür kılmak niyetinde olduğunu doğru kabul ederseniz argüma-
nımı şimdiden belirtebilirim. Bu, size yaygın bir fikir olan Kant’ın sözde öznelliğine 
basitçe teslim olmaktan daha iyi bir yaklaşım sağlayacaktır.4 Kant’ın felsefesinin bu 
iki yönünün birbiriyle sürekli uyuşmazlık halinde olmasına rağmen bu gerçekliğini 
korumaktadır. Bu uyuşmazlık sürecinin, bu iki yönün, nasıl birbirleriyle bir konfigü-
rasyonlar serisinde ilişki içinde olduklarını ve bunun nasıl bütün bir sorun kümesine 
sebebiyet verdiğini – bu ders anlatımı boyunca bunu keşfetmek kendime verdiğim 
görev olacaktır.
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Şu an, başlangıç yaptığım kurmacaya geri dönmeme izin verin. Salt Aklın Eleştiri-
si ile ilgili hiçbir önyargılı kavramınız olmadığını farzetmek benim aklıma yatmaktadır. 
Çünkü bu çalışmayı çevreleyen geleneksel inanışlar artık yaşamıyor. Bir zamanlar, 
kırk yıl kadar önce, zamanın çok önemli bir filozofu, esprili bir şekilde bir felsefecinin, 
kendisinin okumadığı kitaplarda söylenileni bilen kişi olduğu yorumunu yapmıştı. Bu 
yorumun Salt Aklın Eleştirisi’ne de uygun olduğunun söylenmesi olanaklıdır. Başka bir 
deyişle, bu kitabı çevreleyen aura zamanında o kadar sıradışıydı ki metinle tanışıklığı 
olmayan insanların bile ne içerdiği ile ilgili bir ‘hissi’ varmış gibi gözüküyordu – tabi 
bu kelimeyi kullanmamı maruz görürseniz çünkü başka hiç bir kelime tam oturmaya-
cak.  Çağımızın entellektüel durumu öyle bir durumdadır ki geçmişe ait olan hiçbir 
çalışma artık böyle bir otoritenin keyfini süremez; ama kesinlikle Kant’ın magnus 
opus’u da aynı durumda değildir. Bunun en basit sebebi ise Alman üniversitelerinde  
kırk yıl öncesine dek baskın olan ekolün az çok solması ve tadının kaçmasıdır.5 Bu 
ekol, çeşitli kisvelere bürünmüş Neo-Kantçı ekoldü, – Marburg’da matematiksel ve 
güney-batı Almanya’da sanat-yönelimli idi. Sonuç olarak Salt Aklın Eleştirisi artık bu 
kaynaktan da herhangi bir tür geleneksel besin türetememektedir. Bu sebeple profe-
sörlerin tartışmaya devam ettiği –çünkü, maalesef, son 150 yıldır alışkanlık haline 
getirdikleri gibi ama bugün bizi pek ilgilendirmesi gerekmeyen şekilde,– Salt Aklın 
Eleştirisi’ne, Great Elector’un6  eski bir heykeline, toz toplayan kaidesinde duran bir 
idole yaklaşır gibi yaklaşabileceğinizi hayal ediyorum. Peki Salt Aklın Eleştirisi ile ne 
yapmalıyız? Büyük ihtimalle Salt Aklın Eleştirisi’nin bir taraftan bilimsel teorinin belirli 
sorularıyla ve onun tekil bilimlere ilişik söylemlerle dolu olduğu yönünde bir fikriniz 
vardır, o söylemler ki artık ekseriyetle geçersiz kılınmıştır. Örnek olarak, zaman ve 
mekanın a priori doğasını anlatan Kantçı teorinin görecelik teorisi ile sarsıldığını veya 
Kantçı nedensellik teorisinin bir a priori kategori olarak kuantum fiziği ile çürütüldü-
ğü hakkında hepiniz bir şeyler duyacaksınızdır.  Öte yandan, Salt Aklın Eleştirisi’nin 
daha dar, daha spesifik olan felsefi soruları –farklı bir şekilde söylemek gerekirse, 
bilimlerin temelleriyle bağlantılı olmayanları– gözünüzde haşmetli statülerinden bir 
şeyleri gayet kaybetmiş olabilirler. Çünkü ‘metafizik’ kavramını duyduğunuz zaman 
–Kantçı eleştirinin konusunu oluşturan diğer terimi vurgulamak için– genel olarak 
Kant’ın gözünde metafiziğin özünü oluşturan kavramların aynılarını –yani, Tanrı, 
özgürlük ve ölümsüzlük kavramlarını veya ruhun bağımsızlığı veya varoluşunu veya 
var olmamasını– düşünüyor olmayacaksınız. Bunun yerine, siz metafiziğin gerçek 
özünü varlık [Sein] gibi kavramlarda bulacak şekilde yetiştirildiniz.  Sözde ‘Varlık’ 
probleminin Salt Aklın Eleştirisi’ne kıyasla herhangi bir inovasyonu veya mutlu bir 
yeniden buluşu temsil etmediğini baştan söylememe izin verin. Şöyle diyebiliriz ki 
Kant Salt Aklın Eleştirisi’nin tam orta bölümünde, isim vermek gerekirse Düşünce 
Kavramlarının Amfibolisi Üzerine bölümünde ‘Varlık’ sorusu hakkında yaptığı çok 
kesin ve açık yorumları vardır. Hatta belki şunu ekleyebilirim; eğer ‘Varlık’ konusundaki 
mevcut konuşmaya teslim olmak ve bu sözde ‘Varlık’ felsefesinin akıl çelici gücüne 
aciz bir şekilde yenik düşmek istemiyorsanız bu konular hakkında bilgi edinmeniz 
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çok iyi olacaktır. Niyetim, burada bulunan problemleri  Salt Aklın Eleştirisi’nin, son 
iki bin senedir, mesela Platon tarafından keyfi sürülen bir otoriteye sahip, Tanrı tara-
fından bahşedilmiş bir eser olduğu yönünde profesörce bir tutum takınarak veya bu 
tip ebedi değerlerle karşı karşıya kaldığımızda felç olmuş gibi ve gerekli olan saygıyı 
ve gerekli olan ilgiyi toplamaktan acizmiş gibi hissetmeyi öne sürerek bertaraf etmek 
değildir. Tam tersine, bu tip nasihatlerin bizzat kendileri değişmeyen, ebedi değerler 
gibi kavramlara gizlenmiş acizlik ve içi boş kokmakta olduğunu söylemek isterdim.

 Bunun yerine başka birşey yapmak isterim. Bu eserin çok büyük saygı haket-
tiğine hala inandığımı inkar edemem. Bu durum oldukça nesnel sebeplerden dolayı 
böyledir. İlk ortaya çıktığındaki konumunu borçlu olduğu sebeplerden çok daha farklı 
sebeplerdir. Benim isteğim, bu kitabın konuşmasını sağlamaktır. Size kitapta tartışılan 
konuların bizim ilgimizi bugün hala çekebileceğini göstermek isterim. Bu eserin altında 
yatan tecrübeleri  nesnel gerçeklikler olarak, felsefe tarihinin önemli bir bölümünü 
oluşturan tecrübeler olarak yineleyebilmeyi isterim. Bu tip bir şeye, belki bazılarınızın 
duymuş olabileceği Hegel’i anma dersimde kalkışmıştım7. Yani, yapmak istediğim, 
bu felsefeyi kodlanmış, kemikleşmiş bir sistemden, uzatılmış bir X-Ray muayenesi 
sonucu oluşan bir resme tekrardan döndürecek şekilde yeniden dönüştürmektir. Şöyle 
ki sizi bu felsefeyi bir güç alanı olarak anlamaya sevk etmek isterim. Öyle bir şey ki 
içinde birbiriyle çelişen ve birbirlerini sürekli modifiye eden soyut kavramlar, gerçekte 
yaşayan güçlerin yerine geçmektedir. Aynı anda ve tabi ki doğal olarak –hedeflerime 
ulaşma konusunda başarılıysam– önemli bir görev de sizin çok geniş kapsamlı olan Salt 
Aklın Eleştirisi eserini kendiniz için okumanızı sağlamak olacaktır. Umarım ki Kant’ı 
okurken önemli bir konu olan, onun önemli ve daha az önemli bakış açılarını birbi-
rinden ayırmayı öğreneceksiniz. Yine, onları belli sayıda modeller halinde sunarak 
şeyleri canlı hale getirmeyi umuyorum. Benim niyetim size Salt Aklın Eleştirisi’nin 
uzun başka sözcüklerle açıklamalarını yapmak veya size belli pasajlar hakkında yo-
rumlar sağlamak değildir. Tüm bunlar defalarca kez yapılmıştır ve aranızdan bu tür bir 
yaklaşım isteyenler, ikincil literatürde gereğinden fazla örneğini bulabilirler. Bunun 
yerine, merkezi önemde gördüğüm belirli soruları tartışarak sizi çekirdek felsefi prob-
lemlerle tanıştıracağım. Ama belirttiğim gibi, bunu Kant’ın fikirlerinin tamamlanmış 
bir felsefe olarak izahı yoluyla değil, onların arkasında yatan entellektüel tecrübelerin 
bir tür sureti olarak yapacağım. Tecrübe kavramı, (veya onun size göstermek istediğim 
kısmı) peşinen özet olarak açıklanabilecek bir şey değildir. Sizden, bununla ne demek 
istediğimin bir tanımı ile başlamamı beklememenizi isteyeceğim; bunun anlamı bu 
derslerin gidişatında daha açık hale gelecektir.

Bu eserin türünün en iyi felsefi eser örneği olarak göz korkutucu şöhretinin gerçek 
kaynağını öğrenmek için meraklanacaksınız. Bir geleneğin sona ermesi ve kitapların 
otoritesinin artık kanıksanmaması, bu tip soruları sormayı mümkün kılan kısa zaman 
önce kazanılmış bir avantajdır. Salt Aklın Eleştirisi’nin otorite kaybından bahsettiysem, 
bunun sadece benim keşfim olmadığını söylemek isterim. Aslında bugün gerçekten 
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Kant’ın tüm felsefesini artık bilimsel bilgideki ilerlemeler sayesinde hükümsüz kılın-
mış kült bir obje olarak gören felsefi eğilimler vardır ve felsefi çalışmayı çağırmaktan 
uzakta, sadece bir antikacı merakı gibi düşünülebilir. Bunun bir örneği, bu bakış açısını 
kitabı Bilimsel Felsefenin Yükselişi’nde ve birkaç başka yazısında büyük bir cesaretle 
savunan, mantıksal pozitivist Hans Reichenbach’dır.8

Kant’ınki gibi bir kitabın muazzam otoritesinin, gerçekte nereden türediğini gayet 
merak edebilirsiniz – özellikle de ilgi uyandıracak olduğu düşünülen ana başlıklar 
hakkında hiçbir şey söylemediğini gördüğünüzde. Bunu size vahşice açık hale getirmek 
için: eğer Salt Aklın Eleştirisi’nde Tanrı’nın varlığına veya ruhun ölümsüzlüğü veya 
özgürlüğe kanıt veya karşıt kanıtlar bulmayı bekliyorsanız fena halde hayal kırıklığına 
uğrayacaksınız. Özellikle de Transendental Mantığın ikinci ana kısmında, başka bir 
deyişle Transsendental Diyalektik’te kanıt eksikliği yoktur. Ancak bu kanıtlar ciddi bir 
kusurdan, Kant’ın onları her zaman muğlak bir şekilde sıralamış olmasından muzda-
riptir. Çünkü O, her zaman onları antinomiler formunda ilerletmiştir. Bunun anlamı, 
Kant, bu kavramların hem gerçekliğinin hem de terslerinin kanıtlanabilir olduğunu 
göstermiştir. Burada bizim sahip olduğumuzsa  bir bilme teorisidir, ama çifte anlamlı 
bir bilme teorisidir. İlk anlamı, Kant’ın gözünde, yerleşmiş ve şüpheden uzak olan 
bilimlerin yani matematik ve doğa bilimlerinin temellerini sunmaya kalkışmaktır. 
İkinci anlamı, onun en önemli olarak göz önüne alma eğiliminde olabileceğiniz, 
mutlak kavramların bilgisinin imkanını kısıtlamaya kalkışmasıdır. Bu konuda açık 
olmalısınız. Salt Aklın Eleştirisi  bu kavramlara karşı polemiğe girmez; örnek olarak, 
o Tanrı’nın varlığını inkar etmez. Heine, Din Tarihi ve Almanya’da Felsefe adlı eserin-
de  Salt Aklın Eleştirisi’nin sonucu olarak Efendilerin Efendisi’nin bile ölüyor olmasını 
belirtirken, ‘debelenerek –ispatlanmamış– kendi kanı içinde’ yorumunda bulunduğunda, 
vurgu, ispatlanmamış kelimesine yapılmalıdır.9 Başka bir deyişle, sınırlı olan, kanıtın 
imkanıdır; bu kategoriler hakkında bu tür yargılamalar kitapta yapılmamıştır. Kitabın 
muazzam önemini oluşturan ve bugün zihinlerimizin günlük hayatlarına yansıtır bir 
şekilde tüm entelektüel iklimi gerçekten değiştiren büyük ihtimalle belli bazı soru-
ların rasyonel olduğunu inkar etmesi ve sonuç olarak bizim ufuklarımızdan sürgün 
etmesi gerçeğidir. Bernhard Groethuysen, fikirlerin tarihçisi, yazılarında Tanrı’nın ve 
şeytanın onyedinci yüzyılın sonu ve onsekizinci yüzyılın başınlarında nasıl dünyadan 
kaybolduğunu açıklamayı denemiştir – ateizme karşı olan eğilim sonucu olarak değil 
ama onlar hakkındaki sorular artık sorulmadığı için denemiştir.10 Şimdi Salt Aklın 
Eleştirisi’nin başarısı, bu büyük metafiziksel, temel kavramların tüm bir serisinin 
akılsal olarak karar verilebilenler ufkundan kaybolması olmuştur diyebiliriz. Yine 
aynı şekilde, Søren Kierkegaard’ı takiben, Karl Barth tarafından geliştirildiği gibi, 
modern teoloji, teolojinin kategorilerini bilgiye en uç noktaya yerleştirme konusunda 
güçlü duygularda ısrarcı olmuşlardır ve onlar için geçerli olanın, paradokssal inanç 
kavramı olduğunu savunmuşlardır. Bunun mümkün olabilmesinin sebebi, Kant’ın bilgi 
ve bu metafiziksel kategoriler arasında ortaya koyduğu keskin ayrımın bugün bizim 
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için temel bir öncül olması anlamında, Kantçı duruşta bunun ima edilmiş olmasıdır.
Yani eğer biz Salt Aklın Eleştirisi’nden konuşacaksak bu eleştiri, felsefenin temel 

sorularına ne bir negatif cevap ne de herhangi bir tür cevap olarak görülmelidir. Daha 
ziyade o soruların bir eleştirisidir. Bu, hakkını vermek adına, aklın bu tip sorular 
doğurabilme yeteneğinin bir eleştirisidir. Diyebiliriz ki belki Salt Aklın Eleştirisi’nin 
devasa etkisinin kaynağı çok önemli sorular hakkında herhangi kayda değer bir yo-
rumda bulunmayı reddeden, ve Goethe’nin belirttiği gibi bunun yerine sınırlı dünyaya 
evini kuran ve onu her yönde inceleyen burjuva teslimiyeti elementini ifade eden yü-
rürlükteki ilk eser olmasıdır.11 Bu, gerçekten de negatif cevaplar veren ve görüşlerine 
göre aklın Mutlak hakkında yorumlarda bulunmak için yeterince güvenli olduğunu 
düşünen,  Helvétius veya La Mettrie veya Holbach gibi Aydınlanma felsefelerinin ra-
dikal ateizminden çok farklı bir bakış açısıdır. Kant’ta sınırlandırılan tam olarak budur. 
Kantçı çalışmanın çok önemli özelliği (ve belki bu size onun iç doğası hakkında bir 
içgörü verecektir), ona aklın Mutlak’ın aleminde gezinme, kendi deyişiyle ‘düşünülür 
dünyalarda gezinme’ hakkının engellendiği görüşü tarafından yol gösterildiğidir.12 Bu 
neden bizim iki ayağımız da yere sağlam basarak ayakta durabildiğimizi açıklar ve bu 
sayede neyi pozitif olarak ve kesin olarak bilebileceğimizi de gerçekten bilmemizi sağlar. 

Şu durumda, neredeyse diyebiliriz ki Salt Aklın Eleştirisi’nde sistemleştirilmiş olan, 
kendi pratik aktivitesinden haberdarken diğer yandan kendi ütopyasını gerçekleştirme-
nin umutsuzluğundaki burjuva yaşantısının bir tanrıbilimidir. Salt Aklın Eleştirisi’nin 
gücü, sözde metafiziksel sorulara tepkilerinden ziyade,  bu sorulara ilk başta cevap 
vermenin oldukça kahramanca ve stoik inkarında yatar. Bunu Kant için olası kılan 
aklın kendi üstüne düşünen doğasıdır. Bununla kastettiğim, akılsal bir varlık olarak, 
kendi aklım üzerinde düşünebilirim ve bu düşünme sayesinde onun neleri başarıp neleri 
başaramayacağının bir özetini kendime verebilirim. Bu kendi üstünde düşünme çiftli 
bakış açısı, Kant’ın tecrübenin temellerini kurduğunu iddia etmesini sağlar – başka 
bir deyişle, doğa bilgimizin orijinal öncü kavramları ve öte yandan, bizim bu bilgiden 
ileriye gitmemizi ve Mutlak olan hakkında spekülasyonlara girmemizi engeller.

Bu noktada söylemeliyim ki aklın kendi üstünde düşünme fikri, tam olarak sadece 
post-Kantçı felsefede ve daha dar anlamda Alman idealizmi felsefesinde ortaya çıkan 
bir güçlük aynı zamanda da bir meydan okuma içerir. Zorluk şudur: Akıl kendini nasıl 
eleştirebilir? Kendini eleştirdiği gerçeği, her zaman bir önyargıya yakalanacağı anlamına 
gelmez mi? Yani, akıl mutlak yorumlarda bulunma ihtimalini yargıladığında, bu muhak-
kak Mutlak hakkında yorumlar yaptığını da ima etmez mi?  Aslında, Post-Kantçı idealizm 
oldukça basit olan bu fikri alıp Kant’ın aleyhine döndürdü.  Belki de Kant ve ardıllarının 
arasındaki çok önemli fark, her ne kadar İngiliz deneyciler aklın mekanizmasını benzeri 
bir şekilde inceledilerse de, Kant’ta aklın düşünümselliği oldukça doğrudan bir şekilde 
düşünülmüş olmasıdır. Kant’ın bir noktada Locke’da bulduğu aklın fizyolojisi kavramı 
ile dalga geçtiği doğrudur ve böyle bir şeyi göze almıştır.13 Ama Salt Aklın Eleştirisi’nde 
kendisinin yaptığına daha yakından baktığımızda, onun bu türden bir aklın fizyolojisinden 
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o kadar da uzak bir şekilde ayrılmadığı, fakat Kant’ın durumunda, ‘prensipler temelinde’ 
aklın parçalara ayrılıp incelenmesinden ayrıldığını keşfederiz. Tersine, ardılları, sonrasında 
aklın kendisini eleştirmesinin ne anlama geldiği sorusu ile yüzleştiler – ve bu soru ile 
hem Kant’ı eleştirmeye, hem de Kant’ın Eleştirisi ile başlangıçta cevaplamaya gönülsüz 
olduğu bir cevaplar serisi çıkarsamaya yönlendirildiler.

İnanıyorum ki Kant’ın zor oluşu ile ilgili kötü şöhretine rağmen, kendisinin inan-
dığı kadarıyla görece olarak doğrudan bir yazardı – üzerinde düşünerek fazla zaman 
harcamayan –akla, akıl aleminden, tıpkı başka bir bilgi alanı kadar etkin olan bir bilgi 
aleminden bahsedermiş gibi muamele edilebilir. Bununla bağlantılı olan– ve eğer onun 
felsefesiyle neyin ilişkili olduğunu görmek isterseniz bu Kant’ı anlamak için kesinlikle 
vazgeçilmez olan, daha ileri bir önşarttır – Kant’ın felsefesinin altında matematiksel 
doğa bilimlerine büyük bir güven yattığı gerçeğidir; ve onun felsefesinin kesinlikle bu 
bilimlerin ruhuyla dolu olmasıdır. Tüm Salt Aklın Eleştirisi’nin ana ilham kaynağını 
bulmak istersek onu metafiziğin sadece düşünceyi uzun uzadıya anlatarak mutlak ke-
sinliklere varma teşebbüslerinin hep başarısız olmasında tespit edebiliriz – ve Hume 
bunları eleştirmekte haklıydı.  Bu, umutsuzluğa kapılmamız gerektiği anlamına gelmez 
çünkü, matematiksel bilimlerin ikna edici gücü sayesinde – kısmen de matematiğin 
kendisine ve bugün kuramsal fizik olarak isimlendireceğimiz şeye –mutlak hakikatin 
kriterlerini gerçekten karşılayacak tüm bir bilgi tabanına sahibiz. Kant’ın başarısı, salt 
özet spekülasyonun temin etmekte başarısız olduğu mutlak bilgiyi bilimin sağladığı 
varsayımı üzerinde anlaşılabilir hale gelir.

İnanıyorum ki bunu söylemek Salt Aklın Eleştirisi’ne ilk kez başlayan sözde naif 
okuyucunun zihninde ortaya çıkma eğilimindeki zorluklardan birini bertaraf etmek için 
yeterli olacaktır. Kant şu soru ile başlar ‘Sentetik a priori yargılar nasıl olanaklıdır?’ 
(Bu Önsözde geçer ve kitabın gidişatında enine boyuna keşfedilir.14) Bu Salt Aklın 
Eleştirisi’nin temel sorularındandır.  Sürüncemede kalan girizgahlarla rahatsız etmeden 
bu sorunun önemi hakkında bir şey söylemek isterim.  Ne var ki önce ‘Onlar nasıl 
olanaklıdır?’ ifadesindeki sarsıcı soru hakkında yorumda bulunmak isterim. Spekülatif 
bir filozof, bu kitabı ele alırken tamamen farklı bir soru bekler, yani, Sentetik a prio-
ri  yargılar, başka bir deyişle, mutlak geçerli yorumlar mümkün müdür? Bu soru Salt 
Aklın Eleştirisi’nde sorulmaz.15 Burada olduğu gibi sadece yazılanları okuyarak önden 
varsayımlar olmadan bir eseri anlamanın ne kadar zor olduğunu açıkça görebilirsiniz. 
Bunun gibi bir ders anlatımı (ve kıyaslanabilir her başlıktaki ders anlatımı), üni-
versitenin ders programında reklamının yapılması salt gerçeği dışında herhangi bir 
gerekçelendirmeye sahipse bu gerekçelendirme kesinlikle bu tip çalışmaların kendi 
başlarına basitçe anlaşılamayacağı farkındalığında aranmalıdır. Şom ağızlı bir öğretmen 
edasıyla yazılanları yerlerine doğru koyabilmek için, tarihi bağlamı bilmeniz gerek-
tiğini belirtmiyorum. Ben bu tip konulara oldukça kayıtsızımdır – ancak felsefelerin 
içinde hareket ettiği söylenebilecek bazı güç alanları ile aşinalığınız varsa tartışılan 
problemler anlaşılabilir olacaktır. 
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Kant’ın eseri Salt Aklın Eleştirisi  olarak adlandırılır ve buradaki vurgu şüphesiz 
‘eleştiri’ kelimesi üzerine düşer. Özünde bunda yeni hiçbir şey yoktur çünkü tüm felsefe 
tarihi bilinçliliği, fikirlerine, kavramlarına ve nihai olarak kendisine ulaştıran uçsuz 
bucaksız bir eleştiri bağından başka bir şey değildir diyebiliriz. Bu bağlamda Salt Ak-
lın Eleştirisi, felsefenin kendisi ile yüzleşmesidir.  Bu yüzden söylemek istediğim bu 
garip ‘Sentetik a priori yargılar nasıl olanaklıdır?’ formülü anlamlı hale gelir ve aynı 
zamanda tüm görünümün birazını, Kant’ın iç çatışmalarını açığa çıkarır. Böyle yapar 
çünkü hakiki olarak somut olan, sorgulanamaz hakikatini oluşturuyor gibi gözüken 
element, kendisini sentetik a priori yargılar biçiminde dışa vurur ve hakikati kendi 
içinden çıkarmadığı için soyut bir şekilde, ama hakikatten türediği için, Kant’ın ad-
landırdığı üzere, bir ‘bahşedilen’den türemişmiş gibi doğru ve mutlak olarak gördüğü 
bilgiye sıkı sıkıya tutunur.

Size hemen sentetik a priori yargıların ne demek olduğunu söylememe izin verin. 
Çok temel bir seviyeden konuşursam beni affedin, ama sizin Kant hakkında hiçbir 
şey bilmediğinize dair kurgumu ciddiye alacağım, ileriye dönük başka bir yol yok. 
Size yargının ne olduğunu söyleyerek başlamalıyım. Hepinizin ne demek istenildiğiyle 
ilgili az veya çok belirsiz bir fikriniz vardır, ama belirsiz olduğuna eminim. Eski mantık 
geleneğinde, yargılar öznelerin birleşimi olarak tanımlanmıştı, yüklem ve kopula – yani, 
bir özneye gramatik anlamda karşılık gelen bir nesneye yüklenen farklı birşey vardır. 
Bu, ‘A, B’dir’ deki gibi ‘dir’ formunda ifade edilmiştir. Bu bir yargının az veya çok 
yüzeysel karakterize edilmesidir. Çünkü bu bileşenlerin ayrık mahiyetleri olduğunu 
önceden varsayar ki gerçekte durum böyle değildir. Bununla birlikte, ima edilen A = 
B özdeşliği problemlidir. Çünkü genel olarak spesifik bir şeyin altına dahil edildiği 
kavram her zaman o şeyden daha geniştir, bu sebeple yargı hem özdeştir hem de özdeş 
değildir.  Bu noktada, bir yargıyı, doğru veya yanlış sorusunun sorulmasının anlamlı 
olduğu bir ilişkiler hali olduğu sonucuna varıldığında her türlü zorlukla karşı karşıya 
kalırız. Böyle bir ilişkiler hali kelimelerle ifade edilirse buna  önerme [Saltz] demek 
gelenekseldir ama bu ayrım Kant’ta hiçbir önemli rol oynamaz. Kant’ta, bahsedilmek 
istenilen genelde ilkel, dil-öncesi kavramları arasında bağlantılar değil de önermeler 
anlamına gelse bile, genelde ‘yargılar’ı duyarız.

Yargılar, sentetik veya analitik olabilirler. Bunun anlamı, yüklemdeki kavram, 
öznedeki kavrama birşeyler ekler veya daha kesin olmak gerekirse, yüklemdeki kav-
ram özneye ait olanda kapsanmaz. Bunun geçerli olmadığı durumda, yani, yeni birşey 
ekleyen bir yargımız varsa ve ‘anlamı genişleten yargı’ olarak adlandırabileceğimiz 
bir şeyimiz varsa o zaman sentetik yargılardan bahsederiz. Bunun geçerli olmadığı 
durumda, yüklem basitçe öznenin bir tekrarı olduğunda, bu öznenin tanımında ima 
edildiğinde, o zaman analitik yargılardan söz ederiz. Bu durumda yargı salt bir ana-
lizdir, kendi öznesinin salt bir analizidir; öznede çoktan kapsananı salt belirgin hale 
getirir. Başka bir deyişle, analitik yargıların hepsi aslında totolojidir.

Kant bu kavramları, a priori ve a posteriori  kavramları ile birleştirir. Aşikardır 
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ki analitik yargıların hepsi a priori dir, yani, mutlak ve koşulsuz olarak geçerlidir – 
kesinlikle çünkü hepsi totolojidir. Gerçekte zaten yargı olmadıkları için çürütülemezler 
de. Onlar basitçe, önceden varsayılan tanımların tekrarlarıdırlar. Öte yandan, sentetik 
yargılar, a priori veya a posteriori  olabilirler. Bunun anlamı, birşey hakkında bir 
yorumda bulunursanız, hakkında bir yargı oluşturursanız, o zaman bu yargı (Kant’ın 
deyimiyle) tecrübeden ortaya çıkabilir veya kavramda kapsanmamasına rağmen ge-
rekli olabilir. Bu sebeple, eğer ‘Tüm insanlar ölümlüdür’ derseniz, bu tecrübenin bir 
yargısıdır, çünkü ölümlülük ‘insan’ kavramındaki gibi imalı değildir. ‘Tüm cisimler 
genişletilmiştir’ dediğinizde, bu bir sentetik a priori  yargıdır.16 Bunun anlamı, ge-
nişletilmenin cisim kavramında kapsanmamış olmasıdır ama bununla beraber tüm 
cisimlerin yayılma özelliğini taşıması gereklidir.

Şimdi bana soracaksınız – ve bu beni Great Elector’a ve onun peruğu mu yoksa 
domuz kuyruğu mu olduğu sorusuna getiriyor – itiraz edebilirsiniz ki: tanrı aşkına, 
bu felsefe tarihindeki en önemli eser olmalı ve şimdi biz sentetik a priori  yargıların 
nasıl mümkün olduğuna dair bir hesaba dayanmak zorundayız. Tüm zaman boyunca 
geçerli olan, yeni birşey söyleyen yargıların olanaklı olduğu iddiasını dinlemeye 
katlanmalıyız... Bu noktada söylemeliyiz ki Kant’ta hakikat kavramının kendisi – ve 
bu burjuva düşünceyle derinlemesine bağlıdır –zamansız bir hakikat hakkındadır. 
Kant için ‘Mutlak olmak’ zamanın geçmesiyle çürütülemez olmak gibidir; mutlak 
güvenli bir mülkiyet; senden alıp götürülemeyen bir şey, ellerinde sonsuza dek güvenli 
tutabileceğin bir şeydir. Zamansız hakikat kavramı, sadece zamansız olanın gerçek 
olarak doğru olabileceği kavramı, öte yandan çürütülebilir olanın hakikat kavramını 
gerçekte amaç edinemeyeceği – bu Kantçı felsefenin en içerideki itici güçlerinden 
biridir. Son olarak, ölümsüzlük fikri yüce fikirlerden biri olarak ortaya çıkar. Bu size 
Kant’taki bir a priori durum kavramının devasa duygusal yükünün anahtarını sağlar. 
Onun çalışmasında ilgilendiği şey, zamanı pasajı boyunca hiç borçlanmadan ve hiç-
bir hak iddiasına maruz kalmadan, sonunda benim mutlak kesinlikle sahip olduğum 
o hakikatleri kristalize etmek peşinde olduğu bir tür hesap vermedir. Bu arada, size 
biraz kültürsüz bir anoloji olarak görünebilirse de ticari burjuva dünyası Kant ve Salt 
Aklın Eleştirisi’nde önemli bir rol oynar. Kant hakkında muhteşem olanla, en yüce ve 
etkileyici nesnelerle bile yüzleştirildiğinde, ona özgü ağırbaşlılığıyla, kendine hakim-
liğiyle, derin bir ilişki içinde olduklarını söyleyebilirim. Onun kültürsüz ve burjuva 
zihninde bunların tümü oldukça birbirinden ayrılamazdır. Tüm ihtimaller dahilinde 
Kantçı metafiziğin çekirdeğini daha direkt olarak metafiziksel göründüğü noktada 
aramaktansa bu alçakgönüllülükte aramakla daha iyi yaparsınız.

Bu sebeple bu sentetik a priori yargılara ilgi, Kant’ın gerçekten de hakikatin 
zamansız olmasını gerektirdiği gerçeğiyle bağlantılıdır. Size bu aşamada belirtmeyi 
isterim ki bu Kant’taki en derin sorunlardan birinin alanıdır. Bir yandan O, zamanın 
bilgi için gerekli bir şart olduğunu ve bu sebeple zamansız olduğu idda edilen tüm bilgi 
örneklerini ve onun bir önsezi türü olarak varolduğunu, kendisinden önce hiç kimsenin 
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yapamadığı gibi algılar. Öte yandan O, zamanın geçişini bir tür akış, gerçek manada 
otoriter bilginin kaçınması gereken bir şey olarak algılar. Bu, eğer olanaklıysa ve nasıl 
sentetik a priori  yargıların olanaklı olduğu sorusunun neden Salt Aklın Eleştirisi’nde 
böyle bir kilit pozisyon tuttuğunu açıklar.

EDİTÖR’ÜN NOTLARI

1  Hem Kant’tan önce hem de Kant’tan beri, Kopernik’in güneş merkezli reformu ve entel-
lektüel üst yapıdaki değişimler arasındaki kıyaslamalar hep yaygın olmuştur. Kant kendisi 
‘entelektüel devrim’ini  Kopernikçi devrime bir ‘anoloji’ olarak görmüştür: ‘Biz... eğer 
objelerin bizim bilgimize uymak zorunda olduğunu düşünüyorsak metafizik hakkında 
daha fazla başarı elde edemesek bile daha fazla deneme yapmak zorundayız... Daha sonra 
Kopernik’in birincil hipotezinin çizgileri boyunca kesin bir şekilde ilerlemeliyiz. Gök 
cisimlerinin hareketlerinin izleyici etrafında döndüğü varsayımına dayandığını belirten 
açıklamasının başarısızlığı ile izleyiciyi hareket ettirip yıldızların hareketsiz kalması ile 
daha başarılı olup olamayacağını denedi.’ Kant’ın ‘yeni düşünme metodu’ için bunun 
anlamı ‘biz şeylerin a priori’lerini anca kendimiz içlerine koyduğumuz kadar bilebiliriz’ 
dir. (Kant, Critique of Pure Reason, pp. 22-3, B xvi, xviii). Kendini Adorno’nun fikirlerine 
yakın bulan Walter Benjamin, ‘tarih yazarlığında Kopernikçi bir dönüş’ fikrini Kant’ın, 
nesnelliği, öznenin derinlerine epistemolojik temellendirmesi ile örneklendirmiştir. Buna 
göre, geçmiş olaylarla ilgili gerçek içgörü, günümüzdeki gerçeklerde gizli geçmişi hatır-
lama sürecinde saklıydı. (Bkz. Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, vol. 5, ed. Rolf 
Tiedemann and Hermann Schweppenhäuser, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1982, pp. 
490-1 e 1006) Adorno, Beethoven’ın Kopernikçi devrimi ile Beethoven’ın özneden müziğin 
geleneksel formlarını bir kez daha türetme yoluna gittiğinden  bahsetmiştir. (Beethoven, 
Philosophie der Musik. Fragmente und Texte, ed. Rolf Tiedeman, NaS, section I, vol. 1, 
pp.99) Kant’ın Kopernikçi devrimi için Ders Ü., p. 32 ve ayrıca n.13’e de bakabilirsiniz)

2 Critique of Pure Reason, p.12, A xvi-xvii.
3  Critique of Pure Reason, p.12, A xvi-xvii.
4  Özgür kılmak, kurtarmak [Rettung] kavramı, Adorno’nun Kant yorumunda çok önemlidir. 

Kant kelimeyi sadece üstünkörü bir şekilde kullanmıştır, örnek olarak özgürlük fikri ile 
bağlantılı olarak. (cf. Kant, Critique of Practical Reason, p. 80. Adorno Negative Dialectcs, 
GS, vol. 6, p.250’deki pasajdan alıntı yapar). Adorno için doğanın artan egemenliğinin 
tarihine hem eşlik eden hem de şartlandıran nominalizm, metafiziksel varlıkların iptalini 
yok eder ve tüm sürecin tersine döndüğü bir doruk noktasına ulaşır: Negative Diale-
ctics’ten bir formülasyondan alıntı yapmak gerekirse, düşünülür alanı kurtarmak için 
Kantsal dürtü (GS, vol. 6, p.378), ‘görüngüler’ dünyasında bilginin nihai sınırlamalarına 
karşılık gelmiştir. Aynı şekilde, genç Horkheimer 1927’deki bir derste Kant’ın ‘rasyonel 
açıklama becerisine sahip metafizik ve bir inanışı enkazdan kurtarmak için yeni yollar 
aramaya mecbur olduğunu’ söylemiştir. Max Horkheimer, Gesammaelte Scrifteni vol.9: 
Nachgelassene Scrifte [Postumous Writings] 1914 – 193, p. 471. Kant’ta özgür kılma 
kavramı ile ilgili, Ders üç, p.31’i de inceleyebilirsiniz.

5 [Bu, Karl Marx tarafından ondokuzuncu yüzyılın ortalarında Hegel’in unutulmaya yüz 
tuttuğunu tarif etmek için ve o zamandan beri Marksçı gelenek tarafından düzenli olarak 
kullanılan meşhur bir ibaredir. (Bkz. Capital, vol. 1, Lawrence and Wishart, London, 1967, 
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‘İkinci Almanca edisyonun sonsözü’, p.19) Çev.]
6 [The Great Elector, Friedrich Wilhelm von Brandenburg (1620-88), Brandenburg Prus-

ya’sının gücünü hem yabancı fetih hem de yönetimsel modernleşme ile artırmasındaki 
rolü ile hatırlanır. Sonuç olarak, Prusya onun ölümünden birkaç yıl sonra bir krallık haline 
gelir. Çev.]

7 Bu Adorno’nun 25 Ekim 1958’de Frankfurt’taki Alman Hegel Topluluğu Konferansı’nda 
verdiği Erfahrungsgehalte der Hegelschen Philosophie [Hegelci Felsefenin Deneysel 
İçerikleri] adlı dersidir. Genişletilmiş versiyonu için bkz. GS, vol. 5, pp.295ff.

8 Reichenbach’ın kitabı 1951’de Berkeley/Los Angeles’ta ortaya çıktı.
9 ‘Immanuel Kant amansız filozof olarak davranmıştır; göklerde fırtına estirmiş; tüm bir 

karargahı kılıçtan geçirmiş, tüm dünyanın derebeyi debelenmektedir –kanıtlanmamış bir 
şekilde– kendi kanında; artık evrensel bir merhamet yoktur; baba şefkati yoktur; bu dün-
yada feragatin bir sonraki dünyada ödülü yoktur; ruhun ölümsüzlüğü en son ölüm sancıları 
içindedir –nasıl da nefesi kesilmektedir ve inlemektedir– yaşlı bir Lampe koltuk altında 
şemsiyesiyle beklemektedir, sıkıntılı bir izleyici, soğuk ter ve yaşlar yüzünden akarak’ 
Heincrich Heine, Sämtliche Werke, ed. Hans Kaufmann, Kindler, Munich, 1964, vol.9, 
p.250. [Lampe Kant’ın uşağıydı, çev.]

10 Özellikle bkz. Bernhard Groethuysen, Die Entstehung der bürgerlichen Welt – und Leben-
sanschauung in Frankeich, 2 vols, Halle, 1927-30;cf. bu kitapta Adorno’nun tartışması 
GS, vol.20.1, pp.205ff.

11 Sonsuzluğun alanına girmek istiyorsanız, sadece her yönde sonluyu araştırın.’ J. W. von 
Goethe, ‘Gott, Gemüt und Welt’ in Gedenkausgabe der Werke, Briefe und Gespräche, vol. 
1: Sämtliche Gedichte, part 1, 2nd edn, Artemis Verlag, Zürich/Stuttgart 1961, p.410.

12 ‘Salt anlama yetisinin eleştirisi… görüngüler olarak sunulabilecek olanların dışında yeni 
bir nesneler alanının yaratılmasına ve düşünülür dünyalara, giderek bunların kavramlarına 
bile saptırılmaya izin vermez.’ Critique of Pure Reason, p.294, A 289/ B 345.

13 Critique of Pure Reason, the Preface to the First Edition, p.8, A ixf.
14 [Critique of Pure Reason, Introduction, p.55, B 19. Çev.]
15 Adorno bu soruyu Against Epistemology’ye Giriş’inde cevap vermiştir: ‘Kant, bilincin 

içkinliğinden gerçekliği tekrar inşa etme konusunda emin olduğunu hükmeder. Ve “Bu nasıl 
olanaklıdır?” tüm sorularının berlirleyici unsurunu oluşturur çünkü onun için olanaklılık 
kendi başına hiç problem oluşturmaz. Bu sebeple, sonrasında Hegel gibi, tüm cephelerde 
bu yeniden inşayı taşıma yükünü üstlenir.’ Against Epistemology, p.34.

16 İkinci Dersin başlangıcındaki düzeltmeye not.





KENDİME DÜŞÜNCELER YAHUT ÖLÜM ÜZERİNE 
TEFEKKÜRLER
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ADDRESSES TO MYSELF OR MEDITATIONS ON DEATH

ÖZ
161-180 yılları arasında Roma İmparatorluğu’na hükmeden Marcus Aurelius, 
aynı zamanda Stoacı ahlâk ilkelerini benimseyerek hayatını bu ilkeler doğ-
rultusunda örgülemeye çalışmış bir filozoftur. Sınır boylarını müdafaa etmek 
amacıyla çoğunlukla at sırtında veya karargâhında geçirdiği zorlu hükümranlık 
zamanlarında, fırsat buldukça dış dünyanın curcunasından kendini soyutlamaya 
çalışmış, deyim yerindeyse kendisiyle esaslı bir hasbihâle koyulmuştur. Bu es-
nada oraya buraya karaladığı notlar sayesinde haberdar olduğumuz söz konusu 
derin tefekkür anları, yüzyılların karanlığını aşıp Kendime Düşünceler adıyla 
ölümsüzleşmiştir. Söz konusu eseri oluşturan derin tefekkürlerin temelinde esa-
sında ölüm fikrinin yattığı önkabulünden hareket eden bu çalışmaysa, Stoacı bir 
filozof olarak Marcus Aurelius’un ölüm anlayışını irdelemeyi ve bu çerçevede 
filozofun insan, hayat, tanrı ve kader gibi temel kavramlara ilişkin görüşlerini bir 
ölçüde tanıtmayı amaçlamaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Marcus Aurelius, Stoa felsefesi, ölüm, ecel, hayat, tanrısal 
öngörü.

ABSTRACT
Marcus Aurelius is not only a ruler of Roman Empire between 161-180, but also 
a philosopher who embraced Stoic ethical principles and attempted to weave 
his life through these principles. During the difficult times of his sovereignty, 
which he spent mostly on horseback or at headquarters to defend the frontiers 
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of the empire, at odd moments he has endeavoured to detach himself from the 
pandemonium of the outside world, so to speak begun an intimate conversation 
with his inner self. These meditations that we are informed about thanks to 
the notes randomly scratched out in the meanwhile, has become immortalized 
surpassing over the darkness of centuries under the name of Addresses to Myself. 
This study arisen from the postulate that the idea of death actually lies behind 
these meditations aims to discuss the understanding of the death of Marcus 
Aurelius as a Stoic philosopher and in this context to introduce to some extent 
his view of the main concepts such as man, life, god, and fate.
Keywords: Marcus Aurelius, Stoic philosophy, death, fate, life, divine 
providence.

...

Πόσοι, μεθ’ ὧν εἰσῆλθον εἰς τὸν κόσμον, ἤδη ἀπεληλύθασιν.
Benimle birlikte dünyaya gelen nice insan, göçüp gitti çoktan!

Marcus Aurelius, 6.561

Marcus Aurelius veya hakiki adıyla Marcus Annius Verus,2 Roma tarihinin müstes-
na şahsiyetlerinden biridir. Roma İmparatorluğunun en müşkül zamanlarından birinde, 
başka deyişle doğuda Parthlar, kuzeydeyse Germania kavimleri tarafından koca impa-
ratorluğun kıskaca alındığı, ölüm kokan soluklarıyla büyük salgınların, afetlerin dört 
bir yanda kol gezdiği bir devirde, “dünyanın çatısı” (caput mundi) sayılan Roma’yı, 
çoğunlukla bir başına,3 büyük bir ustalıkla çekip çevirerek parçalanmaktan kıl payı 
kurtaran muazzam bir askeri/siyasi dehaya sahip olması değil yalnızca onu müstesna 
kılan.4 Aynı zamanda imperium yetkesine, başka deyişle hükümranlığa eriştiği andan 
itibaren, bir yandan Roma’yı iç karışıklıklara karşı gözetip dış tehditler karşısında 
savunurken, özellikle de kuzey sınırında sıralanan çetin Germania kavimlerinin aman 
vermez saldırılarına göğsünü siper ederken, öbür yandan da –elbette ilk gençliğinden 

1 Bu çalışmada Marcus Aurelius’un Kendime Düşünceler adlı eseri için, Farquharson’ın Kaynakçada 
künyesi açıkça belirtilen 1968 tarihli edisyonu kullanılmış, ayrıca söz konusu eserden alıntılanan kı-
sımlar, başka türlü belirtilmedikçe, Eski Yunanca aslından tarafımdan çevrilmiştir.

2 Marcus Aurelius, İmparator Aurelius Antoninus Pius tarafından evlatlık alınmadan önce büyükbabası 
ve babasıyla aynı adı (Marcus Annius Verus) taşımaktadır (Birley 2012a: 139). Marcus Aurelius’un 
içinde doğup büyüdüğü aile ve kişiliğini belirleyen ilk gençlik yılları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
Birley 2012a: 139-154.

3 Kendisiyle birlikte imparatorluk tacını giyen ve Parth istilalarına karşı doğu sınırını cesurca savunan 
Lucius Verus’un 169 yılındaki erken ölümü, Marcus Aurelius’u yönetimde bir başına bırakmıştır. Söz 
konusu iki imparatorun birlikte hüküm sürdüğü yıllara ve sonrasına ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. 
Briley 2012b: 155-170.

4 Dönemin siyasî ve toplumsal olayları konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Birley 2012c: 217-233. 
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itibaren aldığı felsefi terbiye ve edindiği manevi donanım sayesinde–5 gitgide kendi 
kabuğuna çekilerek6 içindeki amansız canavarla baş etmeye çalışması, kendisiyle he-
saplaşmaya koyulması, hatta benliğini törpülemek için ruhunu ikiye ayırıp akli/manevi 
yanını (logikon) akli olmayan/maddi yanına (sarkion) üstün kılmaya, böylelikle basit 
heves, istek ve dürtülerle örülü maddi varlığını “akıl” (nous) demek olan söz konusu 
“yönetici ilke”nin (hēgemonikon) emrine vermeye çalışarak bir filozof/bilge (sophos) 
edasıyla biteviye kendisiyle didişmesidir. Dış dünyanın curcunasından kendini soyut-
layarak giriştiği bu çetin muhasebenin yüzyılları aşıp günümüze ulaşmış semeresiyse 
gözlerden ırakta günbegün tutulmuş kayıtlardan, anbean oraya buraya karalanmış kısacık 
notlardan, kulağa küpe edilecek veciz nasihatlerden ibaret derlemedir. Ortaçağa ait 
elyazmalarından birinin üzerine iliştirilmiş bir nota istinaden7 Kendime Düşünceler (Ta 
Eis Heauton) adıyla tanınan söz konusu derleme, aslına bakılırsa insanın derunundan, 
başka deyişle özbenliğinden yükselerek benlik aynasına yansıyan düşüncelerle örülü 
koyu bir sohbet, deyim yerindeyse insanın kendisiyle giriştiği derin bir hasbihâldir. 
Bir imparator olarak oturduğu bu hasbihâl sofrasından sıradan bir insan, alelade bir 
fânî, kısacası bir dünya vatandaşı (kosmopolitēs) olarak kalkan Marcus Aurelius,8 
bu hâliyle Platon’un meşhur devlet adamı idealini9 şahsında tecelli ettirircesine bir 

5 Eserinin özellikle ilk bölümü (1.1-17), Marcus Aurelius’un çocukluğundan itibaren nasıl bir eğitim 
aldığı ve bu anlamda kime ne borçlu olduğu konusunda birincil kaynağımızdır.

6 Bu durum Marcus Aurelius’un şu sözlerinden de açıkça anlaşılmaktadır (Marcus Aurelius, 4.3): “Hani 
kırlarda bayırlarda, deniz kenarlarında, dağ başlarında kendilerine çekilip sığınacak bir melce 
(anakhōrēseis) arar ya insanlar, işte bu tür şeyleri arzulamadan edemiyorsun sen de. Her şeyden önce 
gayet amiyane bir iş bu, istediğin an kendi içine (eis heauton) çekilebilirsin çünkü. Sonuçta insanın 
kendi ruhundan (tēn heautou psykhēn) daha huzur dolu (hēsykhiōteron), daha kaygıdan azade (aprag-
monesteron) bir başka yer daha yoktur çekilip sığınabileceği; özellikle de bu tür hasletleri içinde ba-
rındıran kimse, eğilip yakından baktığında onlara, kusursuz bir zihin rahatlığına (eumareia) erişir bir 
anda. Zihin rahatlığı derken (eumareian), zihnin tertipli düzenli olmasını (eukosmian) kastediyorum 
yalnızca. İşte her daim kendine bahşet bu inzivayı (anakhōrēsin) ve tazele kendini!”

7 Söz konusu elyazması, Kendime Düşünceler’in 1559 yılında yayımlanmış ilk edisyonuna temel teşkil 
eden, şu an kayıp bir elyazmasıdır. Bkz. Hammond 2006: 7; Brunt 1974: 1; eserin başlığı konusunda 
ayrıntılı açıklama için bkz. Hadot 1998: 23-25; ayrıca genel olarak eserin tarihçesi konusunda bkz. 
Hadot 1998: 21-23; Ceporina 2012: 45-61.

8 Örn. bkz. Marcus Aurelius, 6.44: “Antonius olarak benim kentim (polis), vatanım (patris) elbette 
Roma’dır; ama insan olarak bütün evren (kosmos).” Öte yandan evrenin koca bir kent, bütün insan-
ların da bu kentin yurttaşları olduğu şöyle bir akıl yürütmeyle ortaya konmaktadır (Marcus Aurelius, 
4.4): “Zihin (noeron) hepimiz için ortaksa, o zaman bizi akıllı bir varlık (logikoi) kılan akıl (logos) 
da ortaktır. Bu böyleyse, o zaman yapılması yahut da yapılmaması gereken şeyleri bize buyuran akıl 
(prostaktikos logos) da ortaktır. Bu böyleyse, o zaman yasa (nomos) da ortaktır. Bu böyleyse, o zaman 
hepimiz birer yurttaşız (politai). Bu böyleyse, o zaman hepimiz bir yönetimde (tinos politeumatos) 
pay sahibiyiz. Bu böyleyse, o zaman adeta bir kenttir (polis) evren (kosmos). Sonuçta bütün insan 
soyunun pay sahibi olduğu başka hangi ortak yönetimden (koinou politeumatos) söz edilebilir? İşte 
tam buradan, bu ortak kentten (koinēs poleōs) gelir zihnimiz (noeron), aklımız (logikon) ve yasamız 
(nomikon); başka nereden gelecek?”

9 Platon’un “Ya filozoflar hükümdar olmalı ya da hükümdarlar filozof!” şeklinde tarihe mal olan meşhur 
görüşü için bkz. Platon, Devlet, 473d. 
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filozof/imparator olarak belirmiştir tarih sahnesinde.10 Üstelik Capitolium tepesinden 
dünyaya bakan hakiki bir Romalı olmasına rağmen, düşünceleriyle gönlünü donattığı 
Sokrateslerin, Platonların veya Herakleitosların, hatta Epiktetos veya Epikourosların 
diliyle, kısacası felsefenin anadili sayılan Yunancayla kaleme aldığı söz konusu eseri 
sayesinde iç dünyasının kapılarını tek tek aralarken önümüzde, aynı zamanda bizi 
de kendi içimizde derinleşmeye, işin doğrusu Herakletios gibi düpedüz “kendimizi 
keşfetmeye” değilse de11 kendimizle derin bir hasbihâle davet etmektedir.

Bu hasbihâle kulak kabartıldığında görülecektir ki Marcus Aurelius’un temelde 
Stoa felsefesinin ilkeleriyle örülü olsa da başta Akademeia olmak üzere değişik felsefe 
okullarının görüşlerinden de beslenerek belirli bir olgunluğa erişmiş zihnini kurcalayan 
temel sorunların başında, insanoğlu için kaçınılmaz bir yazgı (heimarmenē) sayılan 
ölüm gelmektedir. Hatta denebilir ki Marcus Aurelius’un düşünce dünyasına açılan 
ana güzergâh, haddizatında bu ölüm fikrinden yol bulmaktadır.

Daha yakından bakılacak olursa Marcus Aurelius’a gore, ölüm fikri kavranmadan, 
işin aslı ne yaşanan hayatlar adamakıllı anlamlandırılabilir ne de o hayatların üzerinde 
yaşandığı şu fânî dünya. Nitekim eserinin üzerini örten derin hüzün perdesi bir nebze 
aralandığında, insana tahammül ahlakı aşılamayı amaçlayan Stoa felsefesinin temel 
ilkeleriyle yoğrulmuş zihninin aslında hayata düpedüz ölümden yol bulduğu, diğer bir 
deyişle ölümü hayatın tam merkezine oturttuğu apaçık görülecektir. Şu hâlde, Marcus 
Aurelius’u kendisiyle başbaşa bir hasbihâl sofrasına oturtan yegâne kaygı, son derece 
girift bir mesele olan ölümden (thanatos) başkası değildir. Sözgelişi yaklaşık 170 
yılında ordusunun başında Quadi kavmine karşı mücadele ederken,12 bugünkü Ma-
caristan sınırları içinde yer alan Gran ırmağı kenarında kurduğu karargâhında, kandil 
ışığında tefekkürle geçirilmiş bir gecenin şafağında “Ölüm nedir?” diye sorar kendine 
ve derin bir soluklanışın ardından şöyle cevaplar bu çetrefil soruyu: “Salt kendi başına 
ele alınıp da etrafını kuşatan bütün o sahte fikirler birtakım mantıksal çözümlemelerle 
savuşturulduğunda görülecektir ki, ölüm tümüyle doğal bir olaydır.”13 Dahası doğal 

10 Felsefeyle yoğrulmuş bir zihnin saray hayatına adımını attığı andan itibaren ne yaman bir çelişkinin 
pençesine düştüğünü ve bu çelişkiyi ruh potasında nasıl eritip bertaraf etmeye çalıştığını şu ifadeler ele 
vermektedir (Marcus Aurelius, 6.12): “Bir üvey annen, bir de öz annen olsaydı aynı zamanda, elbette 
üvey annene saygıda kusur etmezdin, ama yine de dönüp varacağın yer öz annen olurdu. Şimdi felsefe 
(philosophia) ile saray (aulē) da senin için böyle. Sürekli felsefeye dön öyleyse ve onun bağrında hu-
zur bul. Sonuçta o, sarayda olup bitenleri çekilir dert kılar senin için, tabîî sen de böylece sarayın için 
çekilir dert olursun.”

11 Bkz. Herakleitos, B101 DK.
12 Bkz. Gill (çev., yor.) 2013: 87; Hammond (çev.) 2006: 189.
13 Karş. Marcus Aurelius, 6.2: “Sonuçta ölme eylemi de hayata ilişkin eylemlerden (biōtikōn prakseōn) 

biridir yalnızca.” Karş. Marcus Aurelius, 9.3: “Hafife alma ölümü, aksine seve seve kucak aç ona; öyle 
ya doğanın (physis) arzu ettiği şeylerden biridir o da. Neticede genç veya yaşlı olma, büyüme ve serpi-
lip gelişme, hatta dişlerin çıkıp sakalların uzaması ve saçların ağarması, sonra döllenme, gebe kalma, 
doğurma ve hayatın belirli safhalarında meydana gelen diğer doğal süreçler (physika energēmata) 
nasılsa, aynen öyledir çözülüp dağılmamız da (dialythēnai). Dolayısıyla akıl sahibi (lelogismenon) 
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bir olay (physeōs ergon) olduğuna göre, ölümden korkmanın da bir manası yoktur 
ona göre. Öyle ya “doğal bir olaydan korkuyorsa biri, çocuktan farksız demektir.”14 
Ardından bir adım daha atıp düşüncesini detaylandırır ve ölümün “sırf doğal bir olay 
değil, aynı zamanda doğaya yararlı bir olay” olduğunu söyleyerek bağlar sözlerini.15

Ne var ki çadırına vuran güneş ışınları altında gözlerini açtığı her yeni gün, 
ölümün tepesinde bir kılıç gibi sallandığının,16 dolayısıyla ecel denen o son saate her 
daim hazırlıklı olunması gerektiğinin farkındadır.17 O nedenle biteviye nasihat eder 
kendine ve bu “doğal olay” karşısında kimi zaman “O son saatini tefekkür et sen; bırak 
da başkasının işlediği hata, işlendiği yerde kalsın!”18 veya “Her türden, her meslek-
ten, yeryüzünde yaşayan her soydan ölüp gitmiş insanları düşün daima!”19 şeklinde 
mırıldanırken bulur kendini; kimi zaman “Benimle birlikte dünyaya gelen nice insan, 
göçüp gitti çoktan!”20 diye hüzünle iç geçirirken, kimi zaman “Giriştiğin her eylemin 
ardından durup şöyle sor kendine: Bundan yoksun kalacağım için mi korkulacak bir 
şey şu ölüm!”21 şeklinde kendini ölüm karşısında yüreklendirirken, hatta kimi zaman da 
“Makedonyalı İskender de seyisi de öldüklerinde aynı seviyeye geldiler; çünkü ikisi de 
ya evrenin aynı yaratıcı ilkelerine geri döndü ya da benzer şekilde atomlarına ayrıştı,”22 
diye teselli ederken bulur kendini. Ardından tarihten misaller getirip koyar önüne; 
böylece vakti zamanında hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamış nice insanın günü gelince 
nasıl ölüp gittiğini, tıpkı olgunlaşmış bir yemişin dalından kopup toprağa düşüvermesi 
gibi vakti saati erişince nasıl toprağın koynuna serildiğini hatırlatır kendine sırasıyla: 

insana düşen, ölüm karşısında üstünkörü, aceleci ve küstah bir tavır takınmak değil, aksine tıpkı doğal 
süreçlerden biri gibi beklemektir onun gelişini; adeta şimdi karının rahminden yavrunun çıkacağı ânı 
beklediğin gibi, ruhunun (psykharion) da beden denen bu zarftan (elytrou) çıkıp gideceği anı bekle-
mektir.”

14 Ölümün korkulacak bir şey olmadığı, eser boyunca değişik vesilelerle vurgulanmaktadır (örn. Marcus 
Aurelius, 7.35): “–Bütün zamanı (pantos khronou), bütün varlığı (pasēs ousias) temaşa eden bir zih-
nin şu fânî hayata (ton anthrōpinon bion) değer vereceğini aklın kesiyor mu? –Mümkün değil, dedi. 
–O hâlde böyle bir kimse ölümün korkulacak bir şey (deinon ti) olduğunu mu düşünür? –Kesinlikle 
hayır.” Ayrıca bkz. Marcus Aurelius, 2.11, 10.29. 

15 Bkz. Marcus Aurelius, 2.12.
16 Örn. bkz. Marcus Aurelius, 4.17: “Önünde yaşanacak binlerce yıl varmış gibi yaşama sakın! 

Kaçınılmaz kader salınıp duruyor tepende. Yaşadığın sürece, elinden geldiği sürece, iyi bir insan ol!”
17 Örn. bkz. Marcus Aurelius, 2.11: “Her ân hayatı terk edip gidecek biri gibi olsun bütün davranışların, 

konuşmaların ve düşüncelerin!” Karş. Marcus Aurelius, 11.3: “Sonrasında ister tümüyle yok olup 
gidecek olsun, isterse çözülüp dağılacak veya varlığını sürdürecek olsun, artık bedeni terk edip git-
mesi gerektiğinde buna hemen hazır olan ruh, ne muazzam ruhtur öyle!” Karş. Marcus Aurelius, 12.7: 
“Ölüm kapıyı çaldığında bedenen ve ruhen nasıl olunması gerektiğini düşün; sonra hayatın kısalığını, 
geçmiş ve gelecek devirlerin uçsuz bucaksız enginliğini ve bütün maddî varlıkların dayanıksızlığını.”

18 Bkz. Marcus Aurelius, 7.29.
19 Bkz. Marcus Aurelius, 6.47.
20 Bkz. Marcus Aurelius, 6.56.
21 Bkz. Marcus Aurelius, 10.29.
22 Bkz. Marcus Aurelius, 6.24.
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“Hastalarının baş ucunda ikide bir kaşlarını çatan nice hekimin, çok önemli bir şeymiş gibi 
başkalarının ölümlerini önceden haber veren nice müneccimin, ölüm veya ölümsüzlük 
üzerine sonu gelmez tartışmalara girişen nice filozofun, sayısız insanı katleden nice yiğidin, 
sanki kendileri ölümsüzmüş gibi, insanların hayatlarına korkunç bir kibirle hükmeden nice 
zorbanın nihayetinde ölüp gittiğini düşün devamlı; hatta Helice, Pompeii, Herculaneum ve 
sayısız başka kent gibi nice yekpare kentin bile deyim yerindeyse ölüp gittiğini düşün”, 

diyerek şöyle sürdürür kendisiyle hasbihâlini: 
“Bizzat tanıdığın kim varsa, birbiri ardı sıra onları getir şimdi aklına. Filanca kişi falancayı 
toprağa verdikten sonra çok geçmeden kendisi serildi yere; bu falanca kişiyi toprağa ver-
dikten sonra da bir başka kişi; hepsi de o kadar kısa bir zamanda oldu ki! Kısacası insana 
dair meselelerin nasıl gelip geçici, nasıl değersiz olduğunu göz önünde bulundur daima: 
sonuçta dün yapışkan bir sıvıyken yarın bir mumya veya bir avuç külsün. Dolayısıyla bu 
kısacık zaman dilimini doğaya uygun bir şekilde geçir ve sevinçle karşıla ölümü; tıpkı 
bağrından çıktığı o kara toprağı onurlandırmak ve kendisini besleyip büyüten ağaca min-
netini göstermek için olgunlaştığında düşen bir zeytin tanesi gibi.”23 

Dahası an denen kısacık zaman diliminde, yani şimdi ve burada yaşadığını,24 
dolayısıyla geçmişin çoktan geçip gitmiş, geleceğinse tam bir muamma olduğunu 
derinden kavradığına göre,25 yaşadığı hayatın biricikliğini göz ardı edecek veya pa-
yına düşen ömür dilimiyle asla yetinmeyecek tıynette biri değildir o. Bu yüzden bir 
sunağın üzerine atılmış tütsü tanecikleri gibi görür yaşanan hayatları;26 hâliyle birinin 
sunağa daha önce, diğerinin daha sonra düşmüş olmasının bir önemi yoktur onun için. 

23 Bkz. Marcus Aurelius, 4.48; karş. Marcus Aurelius, 3.3: “Hippokrates pek çok hastalığa deva buldu 
bulmasına, ama sonra o da bir hastalığa yakalanıp teslim etti canını. Keldaniler pek çok kişinin ölü-
münü önceden bildirdikleri hâlde, ecel aldı götürdü onları da. Sonra İskender, Pompeius ve Gaius 
Caesar nice kenti birbiri ardı sıra yerle bir etti, üstelik savaş meydanlarında sayısız piyade ve süva-
rinin canına okudu, ama sonra hayattan kopup gitti. Herakleitos, evreni tutuşturacak o büyük yangın 
hakkında onca açıklama yaptı, ama sonra su topladı iç organları ve bütün vücudu sığır pisliğine 
bulanmış bir hâlde son nefesini verdi. Haşereler sebep oldu Demokritos’un ölümüne; Sokrates’in ölü-
müneyse başka türden haşereler. Ne demek oluyor bunlar peki? Bir gemiye bindin, yelken açıp bir 
kıyıya vardın: öyleyse terk et artık gemiyi. Başka bir hayata adım atsan bile, tanrılardan yoksun bir şey 
yok orada da.”

24 Evrende cereyan eden her şeyi birbirinin aynısı saydığından Marcus Aurelius için önemli olan içinde 
yaşanan an, yani şimdidir. Bunu şu ifadelerinden de anlamak mümkün (Marcus Aurelius, 6.37): “Şu 
ânı (ta nyn) gören kişi, her şeyi görmüştür, hem ezelden beri (eks aidiou) olmuş olan şeyleri hem de 
ebede kadar (eis to apeiron) olacak olan şeyleri. Çünkü her şey aynı soydan (homogenē), her şey aynı 
türdendir (homoeidē).” 

25 Örn. bkz. Marcus Aurelius, 3.10: “Öyleyse her şeyi bir kenara fırlat da bu birkaç şeye sımsıkı sarıl 
yalnızca; sonra herkesin tam şu ânda (paron), yani şu kısacık zaman diliminde (akariaion) yaşadığını 
da aklından çıkarma sakın. Hayatımızın geri kalanıysa ya çoktan yaşanıp gitmiştir ya da yaşanıp 
yaşanmayacağı tam bir muammadır. Demek ki kısacık bir şey bu yaşadığımız hayat; küçücük bir yer 
üzerinde yaşadığımız yeryüzünün bu ücra köşesi. Hatta ardımızda bıraktığımız o uzun süreli şöhretler 
bile kısa mı kısadır aslında; öyle ya bu şöhretler de tez zamanda ölüp gidecek olan ve işin aslı bırakın 
fi tarihinde ölmüş kişileri, kendilerinden bile zerre kadar haberleri olmayan şu zavallı insancıklar 
arasında nesilden nesile aktarılıyor sonuçta.”

26 Örn. bkz. Marcus Aurelius, 4.15.
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Savaş naralarının diner gibi olup da kendisiyle başbaşa kalma fırsatı yakaladığı bir an 
sarılıverir yine kalemine: 

“İster üç bin yıl yaşa, ister bunun on katı kadar, yine de kimsenin yaşamakta olduğu şu 
hayattan başkasını yitiremeyeceğini, yitirmekte olduğu şu hayattan başkasını da yaşaya-
mayacağını sakın aklından çıkarma! Dolayısıyla birdir en uzun hayatla en kısa hayat”,27 

diyerek felsefenin pınarlarından süzülüp gelen hikmetli sözlerle avutur bulanık gönlünü.
İşte bir meydan savaşından farksız bu hayat denen hengâmede bir öz anne gibi 

felsefenin bağrında bulur teselliyi. Çünkü imparator olmanın hayal ufkunda bile henüz 
boy göstermediği ta ilk gençlik yıllarından itibaren kana kana içmiştir felsefenin o 
bereketli pınarlarından. Yunan Stoasını Roma’ya aktarma telaşındaki üstatları daha o 
yaşlarda belletmiştir ona felsefenin tam da hayatın merkezinde yer alması gerektiğini. 
Bu nedenle bir ömür hayat gemisinin kılavuz kaptanı saymıştır felsefeyi, hatta ölüme 
doğru son sürat yol almakta olan o gemiyi selametle bir kıyıya vardıran, bir diğer 
ifadeyle gönül ferahlığı içinde bizi ölüme hazırlayan biricik marifet bilmiştir onu: 

“Şu fânî hayatta bir lahzadır ömür; sonra varlık akışkan, his bulanık, bütün bu beden 
halitası bozulmaya teşne, ruh devingen, talih öngörülemez, şöhretse kaypaktır. Uzun 
lafın kısası, bedene ilişkin her şey bir ırmak gibidir adeta; ruha ilişkin şeylerse bir rüya 
ve hayal; hayat bir meydan savaşı, dahası bir seyyahın yabancı diyarlarda konaklayışı; 
ölümden sonraki şöhretse salt unutuluş. Şu hâlde ne eşlik edebilir bize bu hayatta? Tek bir 
şey yalnızca, o da felsefe! Bunun da eninde sonunda dayandığı nokta, içimizdeki tanrısal 
kudretin incinip zarar görmemesi, haz ve acılara egemen olması, hiçbir şeyi amaçsızca 
yahut yanlışlık ve riyakârlıkla yapmaması, bir başkasının belirli bir şeyi yapmasına veya 
yapmamasına bağımlı olmaması, dahası başına gelen ve kısmetine düşenleri, kendisiyle 
aynı kaynaktan neşet eden şeyler olarak kabullenmesi, her şeyden önemlisi de ölümü bü-
tün canlı varlıkları teşkil eden unsurların çözülüp dağılmasından başka bir şey saymayıp 
gönül ferahlığı içinde beklemesi konusunda gösterilen özendir. Bir şeyin mütemadiyen 
değişip bir başka şeye dönüşmesinde unsurlar açısından korkulacak bir şey yoksa, bütün 
varlıkların değişip dönüşmesine, hatta çözülüp dağılmasına niye kuşkuyla yaklaşalım 
ki? Neticede doğaya uygun bir şeydir bu. Doğaya uygun bir şey de asla kötü olamaz.”28

Yine felsefe sayesinde ölüm denen hadiseyi teşrih masasına yatırıp adamakıllı 
tarif etme şansı yakalar ayrıca. Epiktetos’tan öğrenir sözgelişi, aslında “ceset taşıyan 
bir ruh” olduğunu;29 bir şeyin doğumunun başka bir şeyin ölümü olduğunu da Herakle-
itos’tan.30 Dahası tıpkı doğum gibi, ölümün de doğanın bir gizemi (physeōs mystērion) 
olduğunu anlar; yani belirli unsurların toplanıp biraraya gelmesi (synkrisis), sonra 

27 Bkz. Marcus Aurelius, 2.14; ayrıca karş. Marcus Aurelius, 4.47: “Diyelim ki tanrılardan biri sana yarın 
veya olmadı öbür gün öleceğini söyledi, bunun yarın değil de öbür gün gerçekleşecek olmasını çok 
da önemsemezsin, tam manasıyla tabansız biri değilsen tabii. Arada ne kadar fark sanki! Aynı şekilde 
yarın değil de yıllar sonra ölecek olmanın çok da önemli olmadığını düşün.”

28 Bkz. Marcus Aurelius, 2.17.
29 Bkz. Marcus Aurelius, 4.41.
30 Bkz. Marcus Aurelius, 4.46.
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dağılıp aynı unsurlara ayrışması (diakrisis) demek olduğunu.31 Sonra maddi anlamda 
beden bağının kopmasından yahut unsurların çözülüp dağılmasından (skedasmos) ayrı 
olarak, bir kurtuluş olduğunu kavrar esasında ölümün, hem de zihni bulandıran duyu-
ların tesirinden, dürtülerin adeta bir kukla gibi insanı bir o yana bir bu yana çekiştirip 
durmasından, yani tek kelimeyle bedene hizmet veya esaretten.32 Esaslı bir adım atar 
böylece felsefenin eşiğinden ve şöyle yükseltir zihnini düşünce basamaklarından bir 
bir: “Şunu unutma, seni oluşturan bu terkip illa ki ya dağılıp unsurlarına ayrışacak, ya 
şu cılız soluğun tükenecek ya da göçüp gidecek ve başka bir yerde yeniden kurulup 
düzenlenecek.”33 En sonunda da şu sözlerle taçlandırır ölüme ilişkin tefekkürünü: 

“Kısa bir süre sonra ne bir yerde olacaksın ne de bir kimse, hatta şimdi şu gördüğün nes-
nelerden veya şu an hayatta bulunan kişilerden bir teki bile varolmayacak artık. Çünkü 
doğası gereği her şey değişir, dönüşür ve sonunda yok olur gider; sırf ardından başka 
şeyler vücut bulsun diye.”34

Görünen o ki Marcus Aurelius’un kendini teselli edip ölüm karşısında yüreklen-
dirirken sergilediği yaklaşımın özünde, oluşun (genesis) esasında varlık ile yokluk 
sarmalında ilerleyen sonsuz bir deveran olduğu, dahası hiçbir şeyin yoktan varol-
mayacağı, varolan hiçbir şeyin de asla yok olmayacağı35 düşüncesi parıldamaktadır. 
Kabuğuna çekildiği bir gece şöyle karalar sözgelişi önündeki boş sayfaya: 

“Bir biçimsel, bir de maddi yanım var; bu ikisi nasıl yokluktan neşet etmediyse, aynı 
şekilde bozulup tekrar yokluğa karışmayacak. Şu hâlde benim her bir parçam belirli bir 
değişim süreci sonucunda evrenin bir parçası hâline gelecek, sonra o da yine evrenin 
bir başka parçasına dönüşecek ve bu böyle sonsuza değin sürüp gidecek. İşte böyle bir 
değişim süreci sonucunda meydana geldim ben, beni peydahlayan anam babam da öyle; 
bu da yine böyle geriye doğru sonsuza değin sürüp gidecek.”36 

Başka bir zaman da 
“Ölen şey, evrenin dışına çıkmaz. Burada kalıp değişime uğraması durumunda, burada 
ezelî ebedî unsurlarına ayrışır, yani hem senin hem de evrenin unsurlarına. Sonra bizzat 
bu unsurlar da dönüşür ve hiç şikâyet etmezler bundan”,37 

diyerek pekiştirir görüşünü.

31 Bkz. Marcus Aurelius, 4.5.
32 Bkz. Marcus Aurelius, 6.28.
33 Bkz. Marcus Aurelius, 8.25; karş. Marcus Aurelius, 7.32: “Ölüm konusunda: Sırf atomlardan ibaret-

sek, bir çözülüp dağılma (skedasmos) sürecidir o; yok bir birlik (henōsis) teşkil ediyorsak, o zaman ya 
bir yok olmadır (sbesis) ya da göç etmedir (metastasis) başka bir diyara.”

34 Bkz. Marcus Aurelius, 12.21; ayrıca karş. Marcus Aurelius, 4.14: 4.14: “Bütünden bir parça (meros) 
olarak varlığa gelmişsin. Seni meydana getiren şeyde yok olup gideceksin; dahası değişip dönüşerek 
(kata metabolēn) evrenin yaratıcı ilkesine (eis ton logon ... spermatikon) geri döneceksin.”

35 Örn. bkz. Marcus Aurelius, 4.4: “Nasıl hiçbir şey yokluğa geri dönmüyorsa, yokluktan da hiçbir şey 
çıkmaz.” 

36 Bkz. Marcus Aurelius, 5.13.
37 Bkz. Marcus Aurelius, 8.18.
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Demek ki doğumla birlikte ölüm de, evren (kosmos) veya doğadaki (physis) 
döngünün, hareket veya devridaimin merkezî noktasını teşkil etmektedir. Esasında 
başından itibaren bütün Yunan felsefesini biçimleyen bu düşünce, Stoacı ahlak ilkele-
riyle hayatına yön vermeye çalışan Marcus Aurelius’un da zihninin temel taşı olmuştur. 
Nitekim ölüm fikrinden sıyrılıp da bir üst basamağa yükseldiğinde, şu sözlerin dilinden 
döküldüğüne tanık olur bir gün: 

“Kimi şeyler meydana gelme telaşında, kimi şeylerse göçüp gitme; üstelik meydana 
gelmekte olan şeylerin bir kısmı göçüp gitti daha şimdiden. Ancak bu akış ve değişimler 
mütemadiyen yeniler evreni, tıpkı zamanın ardı arkası kesilmeyen hareketlerinin o bitimsiz 
sonsuzluğu daima yenilemesi gibi.”38 

İşte Marcus Aurelius’a göre ölüm denen hadisenin akıl yoluyla izahı bu olabilir 
ancak: evrenin kendini yenileme aracı, yani tek kelimeyle bir değişim (metabolē), 
dönüşüm (alloiōsis), akış (rhysis) veya bir terkip meydana getiren unsurların çözü-
lüp dağılması (skedasmos). Ancak biraz önce belirtildiği gibi, bu yaklaşımın Yunan 
düşüncesinin merkezinde yer alan oluş/varlığa gelme (genesis) ve bozuluş/yok olma 
(phthora) fikriyle birebir örtüştüğü kesinlikle göz ardı edilmemeli. Dahası varlığın 
hareket hâlinde, başka deyişle, değişim veya akış içinde olduğu görüşüyle Herakleitos’a 
yaklaştığına, yok olmanın ancak varlığı teşkil eden atomların çözülüp dağılmasıyla 
mümkün olabileceği fikriyle de görüşlerini Demokritos ile Epikouros çizgisine yanaş-
tırdığına dikkat edilmeli; son olarak evreni yöneten tek bir akli ilke kabul edip bunu 
evrendeki hareket veya döngünün tam ortasına yerleştirmesiyle düşüncelerini Stoanın 
mührüyle mühürlediği de gözden kaçırılmamalı elbette.39

Öte yandan bu konuyla bunca haşir neşir olsa da ölümün Marcus Aurelius için 
aslında bir sabit fikir değil, aşılması gereken bir eşik olduğu da göz önünde bulundu-
rulmalı. Bu durum ölüm adını verdiğimiz akıl çatlatan söz konusu hadiseyi kavrayış 
derinliği ile tarif çilesinden de rahatlıkla anlaşılabilir. Açıkçası tam da bu nokta, Marcus 
Aurelius için meselenin bam telini teşkil etmektedir. Çünkü ona göre ölümle nihayet-
lenen bu hayat berzahında, her an öleceğini bile bile, ancak bu fikre yenilip ezilmeden, 
aksine bir eşik gibi onun üstünden aşarak, başka deyişle onu kendine mesnet kılarak 
o nihai kurtuluş anına dek sabır ve tahammülle hayatın bütün zorluklarına göğüs 
germeli, ecel kapıyı çaldığındaysa artık bu dünyanın mihnetinden kurtulup tanrılara 
kavuşma ümidi ve tanrısal iradenin engin deryasına karışma sevdasıyla neşe içinde 
ölüme kucak açmalı insan. 

Neticede muhakemenin kılı kırk yaran merceğinden bakıldığında, bir filozof/
imparator olarak Marcus Aurelius’un etrafında dönenip durduğu söz konusu ölüm 
fikrini en başta insan (anthrōpos), ruh (psykhē), beden (sarkion), akıl (logos), zihin 
(noeron), yönetici ilke (hēgemonikon), hayat (bios), doğa (physis), evren (kosmos), 

38 Bkz. Marcus Aurelius, 6.15.
39 Karş. Gill (çev., yor.) 2013: xlix-l.
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tanrı (theos), tanrısal öngörü veya ilahi takdir (pronoia), alın yazısı veya kaçınılmaz 
kader (heimarmenē), ecel (peprōmenē), yasa (nomos), değişim (metabolē), zaman 
(khronos), sonsuzluk (aiōn) gibi felsefenin belli başlı kavramları etrafında örgülediğini 
görmek işten bile değildir. İster Yunan düşüncesinin geneli göz önünde bulundurulsun 
isterse salt Stoa felsefesinin bakış açısıyla ele alınsın, söz konusu kavramlar birbirle-
riyle ilişkisi içinde kavrandığında Marcus Aurelius’un bütün felsefesini ortaya koyan, 
imparator kişiliğinin ardında yatan bilge/filozof tavrını gün yüzüne çıkaran şöyle bir 
manzara beliriverir derhal gözlerimizin önünde: 

İnsan ölüme yazgılı bir varlıktır; ölümse, doğumla başlayan hayatın diğer ucunda 
bizi bekleyen akıbet. Doğum ile ölüm arasındaki süreye gelince, o da şu fânî dün-
yada geçirdiğimiz kısıtlı bir zaman diliminden başkası değil. Ömür denen bu zaman 
dilimi her ne kadar geçmiş, şimdi ve gelecek diye bölümlense de, insan aslında salt 
şimdide (paron) yaşamakta; dolayısıyla bütün bir hayat aslında kısacık bir andan 
ibaret sayılmakta. Göz açıp kapayıncaya dek süren bu hayatı üzerinde geçirdiğimiz 
şu dünya, başka deyişle içinde bir nefes konakladığımız şu koca doğa (physis) yahut 
evren (kosmos), tanrısal öngörünün şaşmaz ipleriyle örgülenmiş düzenli bir yapıdır 
sadece. Bu durumda insan da esasında akıl sahibi (logikon) ve toplumsal (politikon) 
bir varlık olarak içinde barındığı bu evreni yöneten asli ilkenin, yani tanrısal öngörü 
veya iradenin (pronoia) bir tecellisi veya tezahürü (aporroē) sayılmalı. Öyleyse söz 
konusu doğum-ölüm sarmalında insan bu asli hüviyetinin bilincine ve ölümlü bir 
varlık olduğunun idrakine varıp doğaya uygun (kata tēn physin) biçimde yaşamalı,40 
diğer bir ifadeyle doğayı yöneten tanrısal iradeye yaraşacak bir şekilde sürdürmeli 
hayatını. Nihayet vakti saati gelip de ecel kapıyı çaldığında binbir çileyle örgüleyip 
kemale erdirdiği hayatını, yani ömür denen o yumağı çözüp açacağı, böylelikle hava 
gibi, su veya toprak gibi bizzat evrenin kurucu unsurlarından oluşan o beden terkibi-
nin çözülüp dağılmasına izin vererek ruhunu bedeninin esaretinden kurtarıp evrenin 
yönetici ilkeleri (spermatikoi logoi) arasına katacağı ana dek yaşadığı hayatı, esasında 
kendisine sunulmuş bir mühlet (prōsthema) olarak görmeli, bulunmaz bir fırsat saymalı. 
Üstelik ölümle nihayet bulan bu ömür girdabında, yaşadığı müddetçe fırsatı ganimet 
bilip zihnini aydınlığa kavuşturmaya çalışmaktan başka vazife de tanımamalı: 

“Bu şeyleri kaç zamandır ertelediğini hatırla bir! Kaç kere mühlet verdi sana tanrılar, sense 
kıymetini bilmedin onların. Hangi evrenin parçasısın, evreni çekip çeviren hangi yöneti-
cinin tezahürü olarak varsın, farkına varmanın vakti artık! Ömrüne sınır biçilmiş; fırsat 
bilip zihnini aydınlığa kavuşturmazsan, o ömür geçip gidecek; sen de geçip gideceksin 
tabii ve bir şansın daha olmayacak.”41 

İşte bu nedenle selameti kesinlikle başkalarının ruhunda aramamalı: 

40 Örn. bkz. Marcus Aurelius, 7.56: “Say ki ölmüşsün ve şimdiye dek hiç yaşamamışsın. Geri kalan 
ömrünü kâr say ve doğaya uygun (kata tēn physin) yaşa!” 

41 Bkz. Marcus Aurelius, 2.4.
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Hırpala kendini ey ruhum, hırpala! Kendini onurlandırman için başka bir fırsatın olmayacak 
artık. Göz açıp kapayıncaya dek geçiyor ömrümüz; seninki de neredeyse tükendi tükenecek, 
hem de hiç itibar etmezken kendine ve böyle başkalarının ruhlarında ararken selameti!42

KAYNALAR

Birley, A.R.; Marcus Aurelius. A Biography, London: Routledge, 2000.
––––;  “Early Life: Family, Youth, and Education,” A Companion to Marcus Aurelius, (ed.) M. 

van Ackeren, Oxford: Wiley-Blackwell, 2012a, s.139-154.
––––;  “Marcus’ Life as Emperor,” A Companion to Marcus Aurelius, (ed.) M. van Ackeren, 

Oxford: Wiley-Blackwell, 2012b, s. 155-170.
––––; “The Wars and Revolts,” A Companion to Marcus Aurelius, (ed.) M. van Ackeren, Ox-

ford: Wiley-Blackwell, 2012c, s. 217-233.
Brun, J.; Stoa Felsefesi, (çev.) M. Atıcı, İstanbul: İletişim Yayınları, 1997.
Brunt, P.A.; “Marcus Aurelius in his Meditations,” The Journal of Roman Studies, c. 64, 1974, 

s. 1-20.
Ceporina, M.; “The Meditations,” A Companion to Marcus Aurelius, (ed.) M. van Ackeren, 

Oxford: Wiley-Blackwell, 2012, s. 45-61.
Dürüşken, Ç.; Antikçağ Felsefesi. Homeros’tan Augustinus’a Bir Düşünce Serüveni, (ed.) E. 

Çoraklı, İstanbul: Alfa Basım Yayım, 2014.
Farquharson, A.S.L.; (ed.) The Meditations of the Emperor Marcus Aurelius, c. 1, Oxford: 

Clarendon Press, 1968.
Gill, C.; (çev., yor.) Marcus Aurelius. Meditations, Books 1-6, Oxford: Oxford University 

Press, 2013.
Hadot, P.; The Inner Citadel. The Meditations of Marcus Aurelius, (çev.) M. Chase, Cambrid-

ge: Harvard University Press, 1998.
Haines, C.R.; (çev.) Marcus Aurelius, Loeb Classical Library, Cambridge: Harvard University 

Press, 1930.
Hammond, M.; (çev.) Marcus Aurelius. Meditations, with an Introduction by D. Clay, London: 

Penguin Books, 2006.
Hard, R.; (çev.) Marcus Aurelius. Meditations with selected correspondence, with an Introdu-

ction and Notes by C. Gill, Oxford: Oxford University Press, 2011.
Menzilcioğlu, Ç.; (çev.) Historia Augusta. Filozof-İmparator Marcus Aurelius Antoninus, İs-

tanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2002.

42 Bkz. Marcus Aurelius, 2.6.





GELENEKSEL FELSEFEYE İKİ ELEŞTİRİ: 
WITTGENSTEIN VE RORTY

Özgür Yılmaz*

TWO CRITICISMS OF TRADITIONAL PHILOSOPHY:
WITTGENSTEIN AND RORTY

ÖZ
Wittgenstein düşüncesi, geleneksel felsefeyi bir tür hastalık, kendi işini de bir 
tedavi etkinliği olarak görür. Ona göre tüm felsefe bir dil eleştirisi olmalıdır. 
Eleştiri dilin yanlış kullanımlarından kaynaklı geleneksel felsefe problemlerine 
açıklık kazandırma gayesindedir. Wittgenstein’a göre, açıklık bir kez sağlandı-
ğında felsefenin pek çok geleneksel sorunu kendiliğinden ortadan kalkacaktır. 
Rorty ise geleneksel felsefeyi çoğu açıdan problemli buluyor olmasına rağmen 
bir hastalık olduğunu düşünmez. Geleneksel anlayışı artık miadını doldurmuş 
bir dil oyunu olarak görür. 
Anahtar Kelimeler: Eleştirel Felsefe, Linguistik Felsefe, Neo Pragmatizm, Ge-
leneksel Felsefe

ABSTRACT
Wittgensteinian thought treats traditional philosophy as an illness and sees his 
occupation as an activity of edifying. For Wittgenstein, all philosophy must be 
consisting of linguistic critics. This critic aims to edify the traditional problems 
of philosophy which occurs by false uses of language. For Wittgenstein, once 
the clarity achieved than most problems of philosophy will be disappeared auto-
matically. Rorty doesn’t think traditional philosophy as an illness even he agrees 
that it’s mostly problematic. He sees the tradition as an expired language game.
Keywords: Critical Philosophy, Linguistic Philosophy, Neo Pragmatism, Tradi-
tional Philosophy

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Aralık 2016, Sayı 32, s. 105-118

* Arş. Gör. Dr., Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü (ozgury@gmail.com). 
Yazı geliş tarihi: 15.10.16; kabul tarihi: 5.12.16.



106 Özgür Yılmaz

...

1. Giriş

Felsefenin kültürün bütün diğer alanları karşısındaki konumu, büyük ölçüde 
modern felsefe geleneğiyle meydana gelen dönüşümün neticesidir. Bu dönüşüm, 
günümüzün bütün ana akım felsefe anlayışını doğrudan ya da dolaylı olarak belirle-
yecek ölçüde köklü olmuştur. Burada felsefenin dayanak noktaları, merkezi ilgileri ve 
yöntemleri değişmiştir. Ve diyebiliriz ki ana akım batı felsefe geleneğinin dil oyunları 
hâlâ daha, bir şekilde modern felsefenin kavram ağı ile ilgilidir. Dolayısıyla geleneksel 
felsefeden anladığımız, Platon’dan günümüze uzanan gelenek değil, modern felsefeden 
bu yana süren tavırdır.

Sözkonusu geleneğin merkezi inceleme konusu, zihindir. Descartes ile birlikte 
ayrıcalıklı erişim kudretine ancak öznenin sahip olduğu iç alan olarak zihin kavramı 
ayyuka çıkmış, peşinden Locke, felsefeyi zihnin bilgiyi üreten yapısını soruşturan 
alan olarak belirlemiştir. Nihayet Kant ile birlikte, felsefe, bilginin a priori koşullarını 
soruşturan bir temel disipline dönüşmüş, böylece de dış perspektifin tarih ve kültür 
üstü güvenli zeminine ulaştığını ilan etmiştir.

Bu felsefe, zihni başka hiçbir kültür alanının yapamadığı şekilde ele alır. Bu yüzden 
o, kültürün bütün diğer alanlarına göre ayrıcalıklıdır. Kültür, felsefenin sağladığı sağ-
lam zemin üzerine inşa olduğu ölçüde güvenlidir. Nitekim bütün kültürün temelindeki 
şeyi, yani bizzat bilginin ve zihnin kendisini soruşturur. Felsefe, kültürün bütün diğer 
alanlarını denetleme hakkını ve gücünü kendinde bulur. Bilim, ahlak, sanat ya da din 
tarafından ortaya atılan bilgi iddialarını destekler ya da maskesini düşürür. Felsefe, 
kültürün geri kalanının iddialarını destekleyen ya da reddeden saf aklın mahkemesi, 
ortak zemini bilen kültür bekçisidir. 

Öte yandan, felsefenin ezeli sorunlarına ebedi yanıtlar getirecek bir teori arayışı-
nın beyhudeliği yönünde şüphesiz pek çok itiraz yapılmıştır. Geçtiğimiz yüzyılın bu 
yöndeki en kayda değer tavırlarından birini de felsefenin pek çok sorusunun aslında 
hiç de sorun olmadığını ifade eden Wittgenstein ortaya koymuştur. Erken dönemin 
Wittgenstein’ı dile yöneltilecek mantıksal bir soruşturma üzerinden felsefenin ezeli 
sorunlarını kendiliğinden ortadan kaldırmayı umar. Bunu yaparken teoriler inşa et-
mekten kaçınır. Meşru felsefeyi bir teori değil, bir aydınlatma etkinliği olarak görür. 
Geç dönem Wittgenstein düşüncesi ise bir adım daha ileri gider ve artık mantıksal 
zemin kaygısını da bir kenara bırakır; sadece dilin aktüel kullanım biçimlerine yönelir. 
Biz de çalışmamızda Wittgenstein’ın geç dönem felsefesinden Rorty’e doğru giden 
hattı bu bağlamda görme taraftarıyız. Zira her ikisi de felsefenin sorunlarına dış bir 
zeminde temellenmiş bir teori ile değil, yürürlükte olan dil ve onu kullanan linguistik 
topluluğun uzlaşısı temelinde yaklaşırlar. Ancak Wittgenstein, aşkınlık hırsları ile dolu 
felsefeyi bir hastalık olarak belirlerken Rorty, bu hırslardan arınmış bir felsefenin hala 
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daha söyleyebilecek bir şeyi olduğunu öne sürer. Çalışmamızın gayesi, bu iki yakla-
şımı bir devamlılık arz edecek şekilde serimlemek ve okuyucuyu Wittgenstein’dan 
sonra ve Wittgenstein’a rağmen felsefenin ne tür bir imkânının olabileceği hakkında 
düşünmeye teşvik etmektir.

2. Wittgenstein’ın Eleştirel Anlayışı

Geleneksel felsefenin derin karmaşaları barındırdığı ve bu yüzden bir tadila-
ta, tedaviye, yeniden yorumlamaya muhtaç olduğu fikri, Wittgenstein düşüncesinin 
geneline hâkimdir. O, geleneksel felsefenin büyük, heybetli ama kumdan yapılmış 
kalelerini yıkmak, felsefeyi çözümsüz tartışmaların bataklığı dışına taşıyacak yeni bir 
yola sevk etmek ister. Onun eleştirel tavrı, geleneksel felsefenin itibarını zedeleme ve 
köklü problemlerini kapı dışarı etme teşebbüsüdür.1

Wittgenstein’a göre, düzgün ve tam bir anlayış biçimine ulaşmaya çabalayan pek 
çok filozof, anlayışa özgü hastalıklardan bizzat muzdariptir.2 Geleneksel felsefenin 
pek çok köklü problemi, sahici problemler değil, birer illüzyondur. Esasen hiçbir 
anlam ifade etmiyor olmalarına rağmen derin anlamlar taşıyormuş gibi gözüken bu 
problemler, dilin yanlış kullanımlarının neticesidir. “Filozofların so ru ve cümlelerinin 
çoğu, dilimizin mantığını yanlış anlamamızın sonucudur. (Onlar, iyinin güzelden daha az ya 
da çok özdeş olup olmadığı sorusu ile aynı türdendirler.)”3 Onunkisi esas olarak dilden 
kaynaklı karışıklıkları giderme, felsefe problemlerini de böylelikle ortadan kaldırma 
teşebbüsüdür.4

Wittgenstein, geleneksel felsefenin köklü sorularına bir çözüm getirmek değil, 
onların anlam dışı olduklarını göstermek ister. Onun düsturu, “açıkça söylenebilir 
olan dışında hiçbir şey söylememektir ve ne zaman birisi metafizik bir şey söylemeye 
çalışsa, önermelerindeki belli işaretlere anlam vermeyi başaramamış olduğunu analiz 
bağlamında göstermektir.”5 “Felsefe çalışmalarında bulunacak önerme ve soruların 
çoğu yanlış değil fakat anlam dışıdır”6 iddiası Tractatus’un kendi önermeleri dâhil 
olmak üzere anlamın sınırlarını ihlal eden tüm teşebbüslerinin mantıksal karakteri 
hakkında bir iddiadır.

1 Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations, ed. G. E. M. Anscombe, R. Rhees, trans. G. E. M. 
Anscombe, Blackwell, Oxford, 1953 nr. 90.

2 Ludwig Wittgenstein, Remarks on the Foundations of Mathematics, ed. G. H. von Wright, R. Rhees, 
G. E. M. Anscomhe, trans. G. E. M. Anscombe, Blackwell, Oxford, 1978, s. 302.

3 Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus. trans. D. F. Pears and B. F. McGuinness, Rout-
ledge, London, 1933 nr. 4.003. 

4 Wittgenstein, Philosophical Investigations, nr. 133.
5 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, nr. 6.53.
6 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, nr. 4.003.
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Wittgenstein için tüm meşru felsefe, bir linguistik eleştiri olmaktan ibarettir.7 Felse-
fe, dilimizin formlarının zihnimizi büyülemesine karşı verilen bir savaştır.8 “Felsefenin 
sonucu “felsefe önermeleri” değil, fakat önermelerin açık hale getirilmesidir.”9 Eleştiri, 
dilin düğümlediği düşünceyi açık kılar. Felsefi düşünceyi onu kuşatmış olan delilikten 
kurtarma iddiasını ve gayesini taşır. Gözün önündeki perdenin kaldırılmasını şiar edinir. 
Yanlış anlamaların sonucu ortaya çıkan düğümlenmeler, linguistik eleştirinin ışığında 
aydınlık kazanacak, böylelikle de felsefedeki pek çok problem –çözülmüş olmayacak 
ama– kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

Wittgenstein’a göre eleştiri, dilin aktüel kullanımlarına müdahale etmemelidir. 
O, dil kullanımları için bir temel vermez; temellendirme yoluyla aktüel kullanımları 
haklı çıkarmaz ya da çürütmez. “Her şeyi olduğu gibi bırakır.”10 Eleştiri, aktüel lin-
guistik pratiklerimizde ayyuka çıkan yanlış anlamalarla ilgili değildir. Ona konu olan 
yanlış anlamalar, olağan dilin kendinde doğru olmaması gibi bir şeyin ifadesi değildir. 
Eleştiri daha ziyade dil tatile çıktığında ayyuka çıkan yanlış anlamalarla ilgilidir. Witt-
genstein, asla yürürlükte olan gündelik dilin yerine geçecek bir dil inşa etmek ya da 
gündelik dili olduğundan başka bir şeye dönüştürmek amacında olmamıştır. “Konuşma 
dilimizin bütün önermeleri, aslında, oldukları halleriyle, mantıksal olarak tamamıyla 
düzenlidir.”11 Wittgenstein, doğa bilimi ya da felsefe gibi spesifik etkinliklerimizin 
karmaşalara yol açan boyunduruğundan gündelik dili azat etmek, olağan cümlelerin 
bulanıklığını haklı çıkarmak ister.12

Felsefe, dünya hakkında hiçbir şey söylemez. Wittgenstein olgular hakkında 
bilgi vermenin ancak doğa bilimleri için meşru olduğunu düşünür. Doğa bilimi henüz 
bilinmeyen nesne ve nitelikleri açığa çıkarabilir. Bilinen olgulara yeni açıklamalar 
getirebilir. Belli bir öngörü sağlayan teoriler inşa edebilir. Doğa bilimi ilerlemecidir; 
gittikçe daha geniş ve karmaşık yapılar inşa eder. “…bir yapıyı diğerine ekler, bir 
basamaktan diğerine, ileri ve yukarı hareket eder.”13 Felsefe, doğa bilimlerinden biri 
değildir. Doğa bilimleri gibi gerçekliği modellemez; bir tasvir ya da tasarım sunmaz.14 
Doğa bilimlerine koşut önermeler üretmez, yeni bilgiler kazanmaya teşebbüs etmez. 
“‘Felsefe’ sözcüğü, doğa bilimlerinin üstünde ve ya altında duran, ama yanında olmayan, 
bir şey demek olmalıdır.”15 Wittgenstein benzer şekilde, tümden gelimci yapının da 
ancak dedüktif bilimler için meşru olduğunu düşünür. Felsefe, sözgelimi geometri 

7 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, nr. 4.0031.
8 Wittgenstein, Philosophical Investigations, nr. 109.
9 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, nr. 4.112.
10 Wittgenstein, Philosophical Investigations, nr. 124.
11 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, nr. 5.5563. 
12 Ludwig Wittgenstein, Notebooks 1914-1916, Oxford, Basil Blackwell, 1999, s. 70.
13 Ludwig Wittgenstein, Philosophical Remarks, ed. R. Rhees, trans. R. Hargreaves and R. White, 

Blackwell, Oxford, 1975, s. 7.
14 Wittgenstein, Notebooks 1914-1916, s. 93.
15 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, nr. 4.111.
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gibi, aksiyomatik değildir. Dedüktif bilimlerin katmanlı, hiyerarşik yapısının aksine, 
Wittgenstein, felsefenin düz olduğunu düşünür.16

Erken dönem Wittgenstein felsefesi, mantıksal formun tasviri olmaktan ibarettir. 
Eleştiri, mantıksal form üzerinden ifa edilir. Bu tasvir, bir yandan dilin, düşüncenin 
ve dünyanın fiili mantıksal konumunu, öte yandan da anlam dışının meşru konumunu 
teslim eder. “Felsefenin gayesi düşüncelerin mantıksal açıklığıdır.”17 Burada taşıyıcı 
omurga mantıktır. “Mantık bir teori değil, fakat dünyanın bir yansımasıdır.”18 Dil ve 
dünya arasındaki temel ortaklık, mantıksal yapılarıdır. Dilin dünyayı tasarlama, res-
metme kudreti buradan gelir. Mantık, düzgün kurulmuş bütün önermelere içkindir. 
Formun ortaklığından hareketle mantık, olgular hakkında söylenebilecek her içeriği 
önceler. Söylenebilenlerin sınırını mantık çizer. Tractatus, açıklığı adeta jeolojik edimle 
kazanmanın peşindedir. Olağan dilin derinlerinde pürüzsüz ve sağlam bir yapının yat-
ması gerektiğini varsayar. Görünen yüzeyinin altındaki örtülü mantıksal yapıyı açığa 
çıkarmak üzere dili kazar. Bu mantıksal yapı, dilin görünür yüzeyinde değildir; dilin 
görünür yüzeyine rağmen vardır. O, dilin gizli özüdür.

Wittgenstein düşüncesinin erken dönem çalışmasından geç döneme evrimi, esas 
itibarıyla soruşturmanın belli bir eksen etrafında çevrilmesinden ibarettir. Soruştur-
manın ekseni kaydırılmış ve buna uygun yeni bir soruşturma biçimi ortaya atılmıştır. 
Geç dönem düşüncesi de bilgi verici, spekülatif felsefenin anlam dışı karakterde ol-
duğunu öne sürer. Ancak artık bunun gerekçeleri değişmiştir. Geleneksel felsefe hâlâ 
bir hastalıktır; ancak koyduğu teşhis değişmiştir. Felsefe, hâlâ bir tasvir etkinliğidir. 
Ancak artık o, mantıksal formun değil, dilin işleyiş biçimlerinin tasviridir.19 Dili ve 
dünyayı belirleyen dakik mantıksal yapı kaygısı bir kenara bırakılmıştır. Kavramsal 
yapılarımız artık mantık gibi bir dış zeminden değil, içerden tasvir edilir; artık felsefe, 
mantıksal değil, kavramsal bir soruşturmadır.20 Dile yöneltilen dakik bir soruşturmayla 
pek çok geleneksel felsefe probleminin açıklığa kavuşacağı burada da düşünülür.21 
Ancak artık dikkatler yürürlükte olan dilin ve dili yürürlükte kılan yaşam biçimlerinin 
üzerine çevrilidir. Felsefe hala bir aydınlatma etkinliğidir; ancak etkinlik sözcüklerin 
aktüel kullanım biçimleri üzerinden gerçekleştirilir.22 Filozofların zihinlerinin düğüm-
lendiği yerde artık sözcüklerin metafizik kullanımlarından gündelik kullanımlarına 
geri götürülmesi salık verilir.23

16 Wittgenstein, Notebooks 1914-1916, s. 93. 
17 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, nr. 4.112.
18 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, nr. 6.13.
19 Wittgenstein, Philosophical Investigations, nr. 109.
20 Ludwig Wittgenstein, Zettel, ed. G. E. M. Anscombe and G. H. von Wright, trans. G. E. M. Anscombe, 

Blackwell, Oxford, 1967, n. 458.
21 Wittgenstein, Zettel, n. 447.
22 Wittgenstein, Zettel, n. 463.
23 Wittgenstein, Philosophical Investigations, nr. 116.
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Geç dönem Wittgenstein düşüncesi, doğru bakış açısını adeta topografik biçimde 
arar. Burada artık, olağan dilin derininde bulunduğu varsayılan ideal, mantıksal bir 
yapı için uğraşılmaz. Onun yerine, olağan dilin kuşbakışı görüntüsünü belirlemeye 
gayret eder. Tractatus’un doğru mantıksal bakış açısı, artık yerini kuşbakışı kavramına 
bırakır. Felsefenin karakteristik yanlış anlamalarının ana kaynağı, dil kullanımlarımızın 
krokisini çıkarmanın güçlüğünden kaynaklıdır.24 Dile kuşbakışının verdiği kroki, tasa-
rım formumuzu, şeyleri ne şekilde gördüğümüzü imler.25 Kroki, kavramlar arasındaki 
bağlantıları görünür kılar. 

Wittgenstein’ın gramer kavramı da burada devreye girer. Tasarım biçimimizi ancak 
grameri kuşbakışı bir açıdan gördüğümüzde kavrarız. Felsefi karışıklık durumlarında, 
dilin bizi illüzyonlara yönlendirdiği yerde açıklığın sağlanması için gramere başvurulur. 
Söylemlerimiz ancak ondan hareketle doğrulanır ya da kritik edilir. Gramer, sözcükleri 
nasıl kullandığımızın tasviridir. İfadelerin düzgün kullanımlarını belirleyen bağıntıları 
içerir. Hangi kullanımların bir anlam ifade edip hangisinin etmediğini gramer belirler. 
Böylelikle geleneksel felsefenin sorunları ve bunlara tipik cevap teşebbüsleri hak-
kında neyin yanlış gittiği açıkça görülür. “Bütün felsefe bulutu bir gramer damlasına 
yoğunlaşır.”26 Linguistik bağıntıların ağı bir kez açıkça görünür olduğunda, anlamın 
sınırları hakkında dakik bir kavrayış sağlanır. Geç dönemdeki gramer kavramı, erken 
dönemin mantığı gibi dışsal, ideal bir sistem değildir. Gramer kuralları, yukarıdaki 
merciden dikte edilmiş değildir. Daha ziyade dinamik linguistik pratiklerimizde, dil 
oyunlarında ve bunların bağlı olduğu etkinliklerde konumlanmıştır. Felsefe, soruna 
yol açan kural karışıklığını krokisi çıkarılabilir hale getirmelidir.27 Sabit bir aracıda 
cisimleşmediğinden gramer kolayca krokisi çıkarılabilir de değildir. Felsefenin başa 
çıkmak durumunda olduğu temel güçlük de budur.

Wittgenstein, dil kullanım biçimlerine bir düzen getirmek ister. Felsefe, temel 
olarak, zaten bildiğimiz bir şeyin yeniden düzenlenmesidir; aynı, kütüphanedeki 
kitapların yeniden düzenlenmesi gibi.28 Felsefede keşfedilecek yeni bir şey yoktur.29 
Geleneksel felsefenin pek çok sorunu, yeni önerme dizilerinin kazanılmasıyla değil, 
zaten bildiklerimize bir düzen verilmesiyle çözülür. “Sağduyulu bir insan, geçmişin 
filozoflarını okuduğunda, haklı olarak bunların açıkça anlam dışı olduğunu düşünür. 
Fakat beni dinlediğinde de yine haklı olarak, sözlerimin herkesin bildiği bayat gerçek-
lerden fazlası olmadığını görür. Felsefenin imajı işte bu şekilde değişmiştir.”30 Felsefe, 

24 Wittgenstein, Philosophical Investigations, nr. 122.
25 Wittgenstein, Philosophical Investigations, nr. 122.
26 Wittgenstein, Philosophical Investigations, s. 222.
27 Wittgenstein, Philosophical Investigations, nr. 125.
28 Ludwig Wittgenstein, The Blue and Brown Books, Blackwell, Oxford, 1958, s. 44.
29 Friedrich Waismann, Wittgenstein and the Vienna Circle, trans. J. Schulte and B. F. McGuinness, 

Blackwell, Oxford, 1979 s. 182.
30 Ludwig Wittgenstein, Manuscript, (alıntılayan: Anthony Kenny, Wittgenstein and His Times, Univer-

sity of Chicago Press, 1982 s. 57).
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zaten bildiğimiz bir şeyin kuşbakışı görüntüsünü veren bir yeniden düzenlemedir.31 
Erken dönemde bu, derin mantıkça belirlenmiş belli bir düzendir. Geç dönem anlayışı 
ise nihai, ideal bir düzeni iddia etmez. Söz konusu olan ancak, belirli bir amaç için, 
olası pek çok düzenden biridir.32

Filozofun geleneksel felsefe sorunlarına yaklaşımı, bir hastalığın tedavisine benzer. 
“Filozof bir soruya çare bulur; bir hastalığa olduğu gibi.”33 Wittgenstein, eleştirinin 
aydınlatma tavrını, psikanaliz ile kıyaslar.34 Psikanaliz, nasıl travmaya yol açan bastı-
rılmış anıyı açığa çıkarıyorsa felsefe de bastırılmış anlam dışı parçasını aşikâr anlam 
dışı kılar.35 Geleneğin pek çok felsefesi gizli anlam dışı karakterdedir; filozofun görevi, 
bu teorileri açık anlam dışına çevirmektir.36 “Felsefe yapmanın tek doğru yolu, hiçbir 
şey söylememekten ve bir iddiada bulunmayı diğer kişiye bırakmaktan oluşur. Bu, 
şu an bağlandığım tek yöntemdir. Diğer insanın yapamadığı şey, (ifadenin kullanımı 
için) adım adım kuralları düzenlemektir ve peşi sıra bütün sorunlar kendiliğinden 
çözülecektir.”37 Filozofun etkinliği de aynı psikanalistinki gibi, hastaya gerçekte ne 
yapmakta olduğunu göstermekten ve bir şey söylememekten ibarettir.38 Filozofun 
görevi, dile kural koymak değil, karışmış zihinlerindeki kuralları açığa çıkarmaktır.39 

Eleştirinin sağladığı açıklık, arz edildiği nesil için aydınlatıcı olabilir ve felsefi 
bulantılara bir süre için huzur getirebilir. Fakat kültürümüz değiştikçe ve bilgimiz 
dönüştükçe farklı paradigmalar hayal gücümüzü zapt etmeye başlar. Böylece her yeni 
nesil, yeni ve farklı illüzyon kaynaklarının çekim alanında yakalanır; yeni felsefe 
problemleriyle yüz yüze kalır. Üstüne üstlük, geçmişin güve yeniği problemleri de her 
yeni neslin perspektifinden farklı şekilde gözükür. Her yeni nesil, şahsına münhasır 
bir problem yumağı ile karşı karşıya kalır. Her neslinki yeni bir vakadır. Bu anlamda 
felsefenin görevi, aynı her vakada başka bir kişilik ile karşılaşan ruh terapistinin işi 
gibi; bitimsizdir.40

31 Wittgenstein, Philosophical Investigations, nr. 109.
32 Wittgenstein, Philosophical Investigations, nr. 132.
33 Wittgenstein, Philosophical Investigations, nr. 255.
34 Ludwig Wittgenstein, Philosophical Grammar, ed. R. Rhees, trans. A. J. P. Kenny, Blackwell, Oxford, 

1974, s. 381.
35 Anthony Kenny, ‘Wittgenstein on the Nature of Philosophy’, Wittgenstein and His Times, Anthony 

Kenny & Brian McGuinness (eds.), University of Chicago Press, 1982 s. 40.
36 Wittgenstein, Philosophical Investigations, n. 402.
37 Waismann, Wittgenstein and the Vienna Circle, s. 183.
38 Waismann, Wittgenstein and the Vienna Circle, s. 186.
39 Wittgenstein, Philosophical Investigations, nr. 124.
40 Wittgenstein, Zettel, n. 447.



112 Özgür Yılmaz

3. Rorty’nin Sohbet Olarak Felsefesi

Belki de en baştan Rorty’nin Wittgenstein’ın gerçekte neyi kastetmiş olabilece-
ğiyle çok az ilgilendiğini belirtmemiz gerekiyor. Rorty’nin Wittgenstein’ı okurken esas 
yönelimi, bu fikirleri kendi gayeleri doğrultusunda etkili ve işe yarar biçimde bir araya 
getirmek, Wittgenstein’dan sağabileceği kadarını sağmaktır. Bu yüzden, kendisi için 
daha verimli olacak bazı Wittgensteincı fikirlere ağırlık verirken bazı kritik noktaları 
göz ardı etmekte pek de beis görmez.

Rorty’nin geleneksel felsefeye yönelik eleştirisi, bir dış perspektif arayışından artık 
vazgeçilmesi gerektiği biçiminde özetlenebilir. Felsefenin ulaşma gayretinde olduğu 
dış perspektif, dile ve dünyaya karşıdan bakar; bu ikisi arasındaki temel bağıntıların 
görünür olduğu açıdan.41 Geleneksel anlayış, buradan dünyanın yaşam biçimlerimizin 
atfettiği değerlerden azade haliyle, her ne ise o olarak gözükeceğini varsayar. Böylece 
tasarım formlarımız ve yaşam biçimlerimiz, tüm kültürel bağlamların dışındaki bu 
objektif zeminden değerlendirilebilecektir. Rorty, spekülatif metafizikler kadar, Kant’ın 
transandantal eleştirisini ve Wittgenstein’ın erken dönemindeki mantıksal yapı fikrini 
de dış perspektif arayışının birer neticesi olarak görür.

Rorty, tasarım biçimimizi belirleyen temel söz dağarımız hakkında dışsal bir 
açıklama veremeyeceğimizi düşünür. Ona göre, geç dönem Wittgenstein düşüncesi, 
güvenli zeminin ancak ve ancak dış bir bakış açısından sağlanabileceği fikrini terk 
etmemiz konusunda yol gösterici olmuştur. Wittgenstein, dış perspektifi sunma gay-
retiyle teoriler inşa etme dürtüsünden kaçınılmasını salık vermiş ve meşru felsefeyi 
aydınlatma etkinliğinden ibaret görmüştür. Wittgenstein’ın “…temel gayesi felsefe 
yaparken peşine düştüğümüz ya da varsayımına ihtiyaç duyduğumuzu düşündüğü-
müz bakış açısının –kendisinden dil ve dünya arasındaki bağıntının açık görüntüsüne 
erişebileceğimizi düşlediğimiz, dile dışarıdanmış gibi bir bakışın açısı– illüzyon bir 
bakış açısından fazlası olmadığını görmemizi sağlamaktır.”42 Dil ve dil dışı arasındaki 
ilişkiyi açıklama gayretindeki tüm teorilerin kaçınılmaz olarak anlam dışı karakterde 
olacağını düşünmüş ve felsefenin meşru uğraşı alanını bunun dışında tutmuştur.

Wittgenstein için anlam dışı kavramı, merkezi bir konumdadır. Rorty ise pek çok 
yorumcunun Wittgenstein felsefesinin özü olarak gördüğü, anlamlı ve anlam dışı ayrı-
mına kökten karşı çıkar. Anlamlı olanın sınırlarını çizecek ve anlam dışını belirleyecek 
bir teori arzusunu, bir dış perspektif umuduna hâlâ daha karşı koyamamak olarak okur. 
Ona göre, anlam dışı kavramına yapılan bu vurgu, hâlâ dilimizin öz yapısından kaynaklı 
olarak belli şekillerde konuşmamız gerektiği ön kabulünü içermektedir. Oysa Rorty, 
Wittgenstein’ın “anlamı arama, kullanımı ara” buyruğunu anlamı kullanım ile müsem-

41 John McDowell, Mind and World, Harvard University Press, Cambridge, 1994, s. 34-36.
42 Alice Crary, “Wittgenstein’s Philosophy”, The New Wittgenstein, Ed.Alice Marguerite Crary, Alice 

Crary, Rupert J. Read Psychology Press, 2000 s. 6.
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ma kılan bir teori olarak değil, anlamı belirlemek için bir teoriye ihtiyacımız olduğu 
fikrinin reddi olarak yorumlar. Bir kullanım biçiminin yürürlükte oluşu, anlamlılık için 
ihtiyacımız olan tüm temellendirmeyi sağlar. Kullanımları yerleşmiş olan her sözcük, 
bir anlam dokusu inşa eder. Bu durumda, “eğer vermek için yeterince çabalarsak, her 
şeyin bir anlamı olacaktır. Böylece, felsefe denen, aydınlığa kavuşturulmaya muhtaç 
bir hastalığın tanısını koymanın da yolu kalmayacaktır.”43

Doğruluk için bulunacak makul zeminin bir linguistik topluluğun doğrulayıcı 
pratiklerinden, dil oyunlarından fazlası olamayacağını düşünür. Geleneksel felsefenin 
nesnellik kaygısının ortaya çıktığı yerde o, topluluğun uzlaşı ve dayanışmasına baş-
vurur.44 Felsefenin kavramsal tıkanıklıklarını aşmak için, tasarımlar topluluğu olarak 
bilgi kavramından topyekûn vazgeçmeyi önerir.45 Ona göre, bilgiyi düzgün tasarım 
olarak değil de bir sohbet ve sosyal pratik meselesi olarak görürsek pratiklerimize 
dışarıdan bakacak bir nihai zemin arayışından da vazgeçeriz.46 Önerisi uyarınca bilgi, 
bir nesne ya da olgunun düzgün tasarımlarının üretilmesi meselesi değildir. Bilgi, 
süregelen ve açık uçlu bir yeniden yorumlama etkinliğidir. Rorty, bilgi iddialarının 
geçerlik kazanmasında, olguların kritik rol oynadığı kabulünü reddeder. Ancak ne 
orada, dışarıda bir dünya olduğunu ne de bu dünyada birbirleri ile nedensel etkile-
şim halinde olan nesnelerin bulunduğunu yadsır. Dünya orada, dışarıdadır. Ancak 
doğruluk orada, dışarıda değildir. Orada, dışarıda olan dünya her nasılsa öyledir; o, 
kendi başına doğru ya da yanlış değildir. Ancak dünya hakkındaki ifadelerimiz doğru 
ya da yanlış olabilir. Cümlelerin olmadığı yerde doğruluk da yoktur.47 Dünyanın bir 
parçası anlamlı bir cümleye ancak belli bir dil oyununun bağlamında konu olur. Bir 
olgu, dünya yığınından ancak inançlarımızı kendileriyle ifade ettiğimiz söz dağarları 
bağlamında ayırt edilebilir. Bu durumda, söz dağarlarının yargılanabileceği ve söz 
dağarlarının bağlamı dışında olan bir yer yoktur.48 Doğruluk, ancak bir cümlede; bir 
cümle, ancak bir söz dağarı bağlamında ortaya çıkar. Bir söz dağarı, başka her şeyden 
önce bir sosyal pratikle ilintilidir. Bu durumda doğruluk, başka her şeyden önce, bir 
sosyal pratik meselesidir.49 

Felsefedeki bazı kullanımlar, gündelik kullanımlarından farklı olabilirler. Çünkü 
bunlar, özel amaçlar doğrultusunda yerleşik hale gelmişlerdir. Bu, geleneksel metafi-
ziğin kullanım biçimleri için olduğu kadar bilimlerin teorik terimleri için de böyledir. 
Bu durumda, modern bilimin belli alanlarının nasıl anlam dışı olduğunu söyleyemi-

43 Richard Rorty, “Wittgenstein and Linguistic Turn”, Wittgenstein’s Philosophical Investigations: A Cri-
tical Guide, ed. Arif Ahmed, Cambridge University Press, 2010, s. 138.

44 Richard Rorty, Objectivity, Relativism, and Truth, Cambridge University Press, Cambridge, 1991, s. 22.
45 Richard Rorty, Philosophy and The Mirror of Nature, Princeton University Press, Princeton, 1979, s. 

11.
46 Rorty, Philosophy and The Mirror of Nature, s. 171.
47 Richard Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity, Cambridge University Press, 1989, s. 5. 
48 Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity, s. 48.
49 Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity, s. 21.
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yorsak geleneksel felsefenin bazı teorileri için de bunu söyleyemeyiz. Wittgenstein’ın 
esas başarısı, spekülatif metafiziğin anlam dışı olduğunu değil, vakit kaybı olduğunu 
göstermiş olmasıdır.

Rorty, geleneksel felsefenin köklü tartışmalarına karşı argümanlar öne sürmekten 
imtina eder.50 Geleneksel felsefedeki tartışmaların asla sonlanmayacağını düşünür; 
çünkü bunlar kendi söz dağarları içinde ortaya konmuştur. “Eskiden beri kullanılan, 
bildik bir söz dağarına karşı argümanlar ileri sürülürken, bu argümanların tam da bu 
söz dağarı içerisinde ifade edilmesi beklentisine girilmesi sorun çıkartır. Bu argüman-
lardan söz konusu söz dağarlarının temel ögelerinin kendi koşulları içinde tutarsız 
olduklarını ya da kendi kendilerini çürüttüklerini göstermesi umulur. Ama bu asla 
gösterilemez.”51 Dolayısıyla bu söz dağarlarını taşıyan dil oyunlarına sadık kalarak 
bunlara çözüm getirmek neredeyse olanaksızdır.

Rorty, esas olarak dış perspektifin güvenli zemininden konuşan bir felsefeye karşı 
tavır alır. Problemli olduğunu düşündüğü şey, geleneksel felsefenin ön kabulleri ve 
icra edilme alışkanlıklarıdır; bütün felsefe değil.52 Felsefedeki amacı, onu topyekûn 
ortadan kaldırmak değil, dönüştürmektir. Wittgenstein, doğru bakış açısına erişildi-
ğinde felsefenin pek çok probleminin kendiliğinden ortadan kalkacağını düşünüyordu. 
Rorty ise geleneksel problemlere ne bir çözüm önerir ne de bunların gerçek problemler 
olmadığını kanıtlamaya çalışır. Ona göre Descartes, Locke, Hegel ve Heidegger gibi 
düşünürler, dili eğip bükerek zihnimizi bulandıran büyücüler değildir. Aksine onlar, 
sözcükleri olağan dışı şekillerde kullanarak yeni ufuklar açan öncü kahramanlardır. 
Köklü felsefe problemlerinin linguistik bir karmaşaya indirgenmesinde hiç de olağa-
nüstü bir şey görmez.53 

Wittgenstein için geleneksel felsefe problemlerinin büyük çoğunluğu sahici de-
ğildi. Rorty içinse bunlar genel geçer değildir. Daha ziyade bunlar, hâkim söz dağar-
larının doğal yan etkileridir. Sözgelimi, felsefenin artık kronik hale gelmiş pek çok 
problemi, kökeninde tasarımcı anlayışla ve bu anlayışa uygun kurulmuş dil oyunla-
rıyla ilintilidir. Bu dil oyunları, bir dış perspektife, genel geçer güvenli zemine ulaşma 
gayretiyle güdümlüdür. Geleneğin söz dağarının merkezinde objektiflik, evrensellik, 
hakikat, tarih üstü olmak gibi kavramlar bulunur. Bu söz dağarının genel geçerlik 
kaygısını, günün normal hâkim paradigmasını ebedileştirme çabası olarak okur.54 Ta-
sarımcı felsefenin kural koyucu, dikte edici söz dağarından kurtulmayı amaçlar.55 
Epistemoloji olarak felsefenin dil oyununu ve buna ait problem yumağını bir kenara 
bırakmayı önerir.

50 Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity, s. 8.
51 Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity, s. 8.
52 Richard Rorty, Consequences of Pragmatism, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1982, s.xiv
53 Rorty, “Wittgenstein and Linguistic Turn”, s. 135.
54 Rorty, Consequences of Pragmatism, s. xiii - xlvii.
55 Rorty, Philosophy and The Mirror of Nature, s. 366-7.
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Wittgenstein’dan farklı olarak Rorty, tasarımcı anlayışın ne kategorik yanlışlar 
içerdiğini ne de kavramsal bir karmaşanın neticesi olduğunu düşünür. Bilakis o, ente-
lektüel tarihimizin çok önemli fikirlerine kapı aralamış, çağının pek çok problemine 
çözümler getirmiştir. Ancak bu söz dağarı artık miadını doldurmuş, çözdüğünden fazla 
sorun yaratır hale gelmiştir.56 Artık kültürümüze büyük katkılar sağlamak bir yana, ona 
ayak bağı olmaktadır. Bu yüzden belki de en hayırlısı, bu anlayışın kavramsal ağından 
kurtulmak ve amaçlarımız için daha uygun bir başka kavramsal yapıya başvurmak 
olacaktır. Rorty, geleneksel tasarımcı anlayışın yerine dili bir sosyal pratik olarak 
gören bir anlayışın ikame ettirilmesiyle felsefenin pek çok geleneksel probleminin 
kendiliğinden ortadan kalkmayacağını ama artık önemlerini yitireceğini düşünür.

Görüldüğü gibi, geçmişin köklü problemlerine karşı stratejisi, onları bir kenara 
bırakıp konuyu değiştirmektir. Nitekim felsefe tarihindeki pek çok köklü değişim 
filozofların seleflerinin görüşlerini güçlü argümanlarla çürütüp yerlerine yenilerini 
ikame ettirmeleri biçiminde seyretmemiştir. Felsefe tarihinin keskin kavşakları, “eski 
problemle başa çıkmak için yeni bir yol bulunması ile değil, yeni bir problemler dizisi 
ortaya çıkıp da eskilerinin solmaya başlamasıyla”57 alınmıştır. Bu yüzden esas ilgisi, 
sürüp gitmekte olan tartışmaya dâhil olmak yerine yeni ve daha verimli tartışmalara 
önayak olmaktır.

Rorty’nin önerdiği felsefe, ancak şahsına münhasır bir soruşturma konusu ve müs-
tesna yöntemleri olan otonom bir kültür alanı değildir.58 Felsefe, enformasyon edinme 
ya da saf bilgiye ulaşma gibi kaygılar gütmez. Hakikati keşfetmeyi değil, düşünceleri 
sağaltmayı amaç edinmiştir. Ancak felsefe, içine atıldığımız linguistik bir karmaşaya 
tedaviler geliştiren eleştirel bir etkinlik olmaktan ibaret de değildir. Rorty’nin projesi, 
paradigmalar arası bir hermeneutik etkinliktir.59 Bu etkinlik epistemolojik olmanın 
karşıtı olarak, yorumlayıcıdır. Temel yönelimi daha iyi bir insan geleceği yaratmak 
olan tarihsel bir süreçtir.60 O, bir teorik ıslahlar dizisidir. Kültürün geniş bir alanını 
tarayan bir entelektüel uğraşıdır.

Rorty, kültür alanları arasında bir hiyerarşi görmeyi reddeder. Bütün kültürel 
müktesebatımızı aynı basamakta ve denk kıymette görür. Bütün teorik inşalarımız 
kültürün ve çağın güdümündedir; genel geçer olmanın karşıtı olarak olumsaldırlar. 
Olumsal olmaları işlevsiz oldukları anlamına da gelmez. Nitekim her biri, belli ihti-
yaçlarımızı karşılamak ya da ufkumuzu belli yönlere doğru genişletmek üzere ortaya 
atılmışlardır. “Fizik, evrenin belli parçalarıyla, etik de başka parçalarıyla başa çıkmaya 
çalışma meselesidir.”61 Bunların her biri, diğerinden daha değerli ya da doğru olmamak 

56 Rorty, Objectivity, Relativism, and Truth, s. 36.
57 Rorty, Philosophy and The Mirror of Nature, s. 264.
58 Rorty, Consequences of Pragmatism, s. 213.
59 Rorty, Philosophy and The Mirror of Nature, s. 318.
60 Rorty, Philosophy and The Mirror of Nature, s. 357.
61 Rorty, Consequences of Pragmatism, s. xliii.
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üzere, belli amaçlar için sunulmuş açıklamalardır. Böyle görüldüğünde, edebiyat ve 
bilim, felsefe ve şiir arasında net bir sınır çizmek zorlaşır. “…büyük bilim adamlarının/
kadınlarının dünyada olup bitenleri öngörmek ve denetlemek için yararlı olan dünyaya 
dair betimlemeler icat etmelerine benzer olarak, şairler ve politika düşünürleri de başka 
amaçlar için dünyaya dair başka betimlemeler icat ederler. Ama bu betimlemelerden 
herhangi birinin dünyanın kendinde ve kendi başına var olma tarzının doğru bir tasarımı 
olduğunu söylemenin hiçbir manası yoktur.”62

Aşkınlık hırslarından arınmış bir felsefe, yine insanoğlunun problemlerine yanıtlar 
arayabilir. Genel geçerlik iddiası olmaksızın da kültüre büyük katkılar yapmaya, tav-
siyelerde bulunmaya, ufukları genişletmeye, yeni yollar örmeye, yolun bulunmadığı 
yabanlarda rehberlik etmeye devam edebilir. Rorty’e göre, bu şekilde düşünülen felsefe, 
ihtiyaçlarımızı objektivite ve hakikat arayışı olarak anlaşılan felsefenin yapacağından 
çok daha fazla karşılayacak ve çok daha az problemli olacaktır. Daha az objektiflikten 
ve daha çok orijinallikten bahseden filozof, resmi belki her zaman doğru değil ama, 
her zaman yeni şekilde yakalamış olacaktır.63 

Rorty, felsefenin şeylerin gerçekte oldukları şeye nüfuz etme ülküsünün yerine 
ihtiyaçları karşılama ve kültür ufkunu zenginleştirme kaygısını koyar.64 Önerdiği 
felsefe, doğa biliminden çok edebi eleştiriye yakındır. O bir soruşturma değil, bir 
sohbettir. Felsefenin sürüp gitmesi, sohbetin sürüp gitmesidir. Dil oyunları, metinler 
ve dünya görüşleri bu sohbet bağlamında yan yana konur, karşılaştırılır, farklılıkları 
ve benzerlikleri belirlenir, yeni bağlamlar aranır. “Disiplinler ve söylemler arasındaki 
anlaşmazlıklar, bu sohbet bağlamında uzlaştırılır ya da aşılırlar.”65 Bu sohbet kültürdeki 
canlılığın temel kaynaklarından biridir. 

Rorty, bütün uğraşısını, bir tür yanlış okuma sanatı olarak görür.66 O ana kadar 
ilgisizmiş gibi görünen şeyler arasında yeni bağlantılar kurma ve anlatılar arasında 
ağlar örme gayreti, Rorty düşüncesinin hâkim ruhudur. Metinleri ve vokabülerleri 
olağandışı şekillerde ilişkilendirerek yeni bağlamlar belirlemeye çalışır. Onun felsefe 
anlayışı, ‘sadece ilişkilendir’ sloganı ile özetlenebilir. 

Aynı Wittgenstein’ın terapi olarak felsefesi gibi Rorty’nin sohbet olarak felsefesi 
de namütenahi sürüp gider.67 Çünkü ne yeni bağlamlar ne de yeni bağlantı olanakları 
tükenir; değerlendirilecek metinler, tartışılacak meseleler, kurulacak bağlantılar her 
zaman olacaktır.68 

62 Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity, s. 4.
63 Rorty, Objectivity, Relativism, and Truth, s. 44.
64 Richard Rorty, Achieving Our Country: Leftist Thought in Twentieth Century America, Harvard Uni-

versity Press, Cambridge, 1998 s. 34.
65 Rorty, Philosophy and The Mirror of Nature, s. 317.
66 Rorty, Consequences of Pragmatism, s. 151.
67 Rorty, Consequences of Pragmatism, s. xiv-xvii.
68 Richard Rorty, Philosophy and Social Hope, Penguin Books, London, 1999, s. 110.
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4. Sonuç

Wittgenstein, felsefenin geleneksel problemlerini çözecek bir teori umudundan 
vazgeçmeyi öğretir ve geleneksel felsefenin aşkınlık hırslarının esasen bir tür has-
talık olduğunu göstermeyi dener. Felsefenin özellikle dünyanın İngilizce konuşulan 
kısmındaki seyrine bakıldığında, Wittgenstein’ın teşebbüsünün büyük ölçüde başarılı 
olduğu görülür. Wittgenstein sonrasında artık dış perspektif arayışında olan felsefe-
lere neredeyse egzotik tavırlar olarak bakılmaktadır. Ne var ki felsefenin sonu gelmiş 
de değildir. Bu noktada Rorty’nin yaklaşımı daha makuldür. Rorty de selefi Witt-
genstein’ı izleyerek kültürümüzün artık metafizik rehberliklerden vazgeçebileceği ve 
sadece olağan anlamlar ile yetinebileceği bir noktaya eriştiğini düşünür. Ancak bunu 
yaparken ne bir hastalık teşhisine girişir, ne de bu kalıtsal problemlere bir yaklaşım 
önerir. O daha ziyade, geleneksel felsefenin problemlerini, geçmişin modası geçmiş 
dil oyunları olarak bir kenara bırakmayı önerir. Rorty böylece, Wittgenstein’ı göz 
ardı etmeyen ve buna rağmen bir hastalıktan ya da tedaviden de ibaret olmayan bir 
felsefenin hâlâ olanaklı olabileceğini gösterir.

Ancak kanaatimizce Rorty’nin önerisi, her ne kadar daha makul gözükse de daha 
yapıcı değildir. Çünkü bu problemleri bir hastalık olarak görmekle onları bir kenara 
bırakmak arasında biçimce bir farklılık yoktur. Bu problemleri, sadece filozofların 
hastalığı olarak görmek ya da sadece filozofların ısrarı olarak görmek; biri proble-
mi reddediyor, diğeri halının altına süpürüyor. Ancak bu problemler ile hâlâ meşgul 
olmamızın bir anlamı olmalıdır. İster filozofların hastalığı ya da ısrarı isterse prob-
lemlerin kaçınılmazlığı yüzünden olsun, yine de (hem de Wittgenstein ve Rorty’nin 
anlayışlarına hürmetle), sırf bir linguistik topluluğun gündemini meşgul ettiği için 
olsa bile, onları yok sayamayız. 
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A	CRITICAL	EVALUATION	ON	FACTORS	DETERMINING	
PRESUPPOSITIONS	ABOUT	REFUGE	

ÖZ
Günümüzün	en	önemli	sorunlarından	biri	olarak	kabul	edilen	sığınmacılık	so-
runsalına	yönelik	felsefi	tartışmalar	özellikle	Avrupa	ve	Amerika’da	yaygınlaş-
maktadır.	Etik,	hukuk,	siyaset	ve	epistemoloji	gibi	felsefe	alanlarında	şekillenen	
bu	tartışmalarda	genellikle	sorunların	 temellerine	 inilerek	analiz	yapmak	yeğ-
lenmektedir.	Son	yıllarda	ülkemize	gelen	sığınmacı	sayısının	artması	nedeniyle	
bu	konunun	daha	fazla	tartışıldığı	dikkat	çekmektedir.	Bu	makale	sığınmacılar	
konusunda	 insan	 zihnine	 yerleşmiş	 ön	 kabulleri	 belirleyen	 faktörleri	 sorgula-
mayı	amaçlamaktadır.	Bu	amaca	yönelik	öncelikle	siyaset	felsefesi	bağlamında	
sığınmacıların	önündeki	temel	engellerden	biri	olarak	kabul	edilen	ulusalcılık	ve	
ulusal	sınırlar	meselesi	ele	alınmaktadır.	İkinci	adımda	ise,	çoğu	siyasi	iradenin	
ve	toplumun	teoride	eşit	insanlık	anlayışını	savunmasına	rağmen,	uygulamada	
sığınmacılara	 yönelik	 ötekileştirici	 bir	 tavır	 takınması	 tartışılmaktadır.	Bu	 iki	
temel	konu	tartışıldıktan	sonra	sığınmacılık	sorunsalına	çözüm	önerileri	ahlak	
ve	hukuk	çerçevesinde	analiz	edilmektedir.	Siyasi	otoritelerin	başka	ülkelerden	
gelenlere	karşı	oluşturdukları	yasakların	hukuki	 çerçevede	gerekçelendirilme-
si	nedeniyle,	sığınmacılar	 için	oluşması	gereken	ahlaki	sorumluluk	makalenin	
temel	argümanı	olarak	belirmektedir.	Söz	konusu	sorunsalın	temellerine	inerek	
sorgulamak	ve	çözüme	yönelik	öneriler	sunmak,	aynı	zamanda	mevcut	bilgi	kir-
liliğini	aşmak	için	de	gerekmektedir.	
Anahtar Kelimeler:	Sığınmacılık,	ulusal	sınırlar,	hukuk,	ahlak
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ABSTRACT
Philosophical	discussions	about	the	problematic	of	refugees	which	is	one	of	the	
most	important	problems	of	nowadays	become	widespread	especially	in	Europe	
and	 U.S.A.	 It	 is	 generally	 preferred	 to	 analyse	 discussions	 in	 philosophical	
fields	 like	 ethics,	 law,	 politics	 and	 epistemology	 by	 getting	 the	 root	 of	 the	
problem.	Because	of	increase	of	the	number	of	the	refugees	in	our	country	in	
recent	years,	discussions	about	this	matter	have	begun	to	rise.	This	study	aims	
to	question	the	factors	determining	the	presuppositions	of	people	about	refugees	
and	immigrants.	Within	this	context,	one	of	the	main	obstacles	for	refugees	and	
immigrants	is	nationalism	and	national	borders	that	was	the	matter	of	political	
philosophy	before	and	got	out	to	politics	later.	The	other	problem	is	to	take	an	
alienating	stand	over	refugees	although	lots	of	political	will	and	societies	defend	
equal	humanity	rights.	After	those	two	main	matters	are	argued,	solution	offers	
about	refugees	must	be	analysed	within	the	context	of	moral	and	law.	Because	
many	intellectuals	and	politicians	justify	prohibitions	against	people	from	other	
countries	within	the	scope	of	law,	moral	responsibility	for	refugees	is	the	main	
argument	of	the	study.	Questioning	the	problem	of	refugees	by	getting	to	the	root	
of	the	problem	and	making	a	solution-oriented	proposal	is	needed	to	overcome	
information	pollution.	
Keywords: Refuge,	National	Borders,	Law,	Morals

...

I.	Giriş

Savaş, tecrit, tehdit ve yoksulluk gibi olumsuz hayat şartları nedeniyle birçok 
insan doğup büyüdüğü yerin yerlisiyken başka yerlerin göçmeni, yabancısı ya da 
mültecisi olabilmektedir. Ancak çoğu kez yurtlarını terk etmek zorunda kalan bu in-
sanlar gitmek istedikleri ülkelerin onları resmi olarak kabul etmemesi nedeniyle gayri 
resmî yollardan bu ülkelere giriş yapmaya çalışmaktadırlar. Akdeniz’de alabora olan 
tekneler ve kimi zaman kaybolan kimi zaman da kıyılara vuran cesetler zihnimizde 
canlılığını sürekli korumaktadır. Özellikle Suriyeli sığınmacıların ülkemize gelmesiyle 
birlikte sığınmacı, göçmen ve mültecilik gibi konuların toplumun genelinde tartışıl-
maya başlandığı gözlemlenmektedir. Bu tartışmalarda Suriyelilere yönelik bir takım 
önyargılar ve yargısız infaza varan tutumlar ise gözden kaçmamaktadır. Ancak sadece 
ülkemizde değil, dünyanın birçok ülkesinde göçmen ve sığınmacılara yönelik olumsuz 
tavırlar söz konusudur. Öyleyse doğup büyüdüğü yeri terk etmek zorunda kalanların 
yaşadıkları sorunları analiz eden felsefi içerikli bakış açıları geliştirmek gerekmez mi?

Kanaatimize göre, sorgulayıcı düşünmek felsefenin temel bir prensibi olarak var 
olduğu müddetçe, eleştirel aklın sığınmacılık sorunsalına kayıtsız kalması beklene-
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mez. Dolayısıyla bu insanların karşılaştıkları sorunları anlamak isteyen bir felsefeci, 
sınırların niçin ortaya çıktığını ve insanların sınırların bir tarafından niçin öteki ta-
rafına geçemediklerini sorgulamak ister. Ancak sınırlar, sığınmacılar ve yabancılar 
konuları üzerinde durulmaya başlandığında, bu sorunların zannedildiğinden daha 
derin anlamlar taşıdığı ortaya çıkmaktadır. Öyle ki söz konusu sorunları mevcut bilgi 
kirliliğinin ötesine geçerek anlamaya çalışmak konunun temellerine inerek irdelemek 
ve doğru kavramlarla tartışmak gerekmektedir. Bu konuyu ele alırken de eleştirel bir 
bakış açısıyla sorgulamak ve yeniden ifade etmeye çalışmak başvuracağımız temel 
bir yöntem olarak karşımızda durmaktadır. Yirminci yüzyıl filozoflarından Jacques 
Derrida, yapı sökücü metodu ortaya atarak, gerçekliğin bize verilmiş olduğuna değil, 
onu bizim kurgulamamız gerektiğini savunuyordu.1 Buna göre filozof, genel kabul 
görmüş yargılardan şüphe duyan ve onları yeniden inşa etmeye çalışan kişidir. Genel 
yargıları yeniden inşa etmeyi amaçlayan filozofun yapması gereken ise eleştirel olmak 
ve sorunların temellerine inerek çözümlemeler yapmaktır. Aynı şekilde sığınmacılar 
konusuna yaklaşırken bu prensipleri göz ardı etmemek gerekmektedir. Bunun üzerine 
şöyle bir soruya cevap bulmaya çalışmamız yerinde bir tutum olur: Eleştirel ve sor-
gulayıcı olmak felsefenin temel prensiplerinden biriyse filozofların insanlığı algılama 
biçimleri birbiriyle benzerlik arz eder mi?

Felsefe tarihinde hümanist düşünürler olduğu gibi kendi milletini başka mil-
letlerden ayrı ve üstün gören filozoflar da göze çarpmaktadır. Söz gelimi İlkçağ’da 
Aristoteles, insanlığı Yunanlılar ve Barbarlar olarak ikiye ayırmaktaydı.2 Buna karşın 
Helenistik dönemde Stoalılar, insanlığı bir bütün olarak gören ve sınırların kalkmasını 
savunan hümanist karakterli bir ahlak felsefesi geliştirmişlerdir. Yeniçağ’da Kant’ın 
ortaya attığı evrensellik ve dünya yurttaşlığı anlayışı, Stoalıların felsefesini hatırlatır 
mahiyetteydi.3 Ancak öğrencisi Fichte bu düşüncelere pek sıcak bakmayarak kapalı 
ticaret devletini savunan bir siyaset felsefesi ileri sürecektir.4 Şüphesiz onların bu 
düşüncelerinin oluşumunda yaşadıkları dönemin tarihi ve sosyal şartlarının da etkisi-
nin olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Dolayısıyla filozoflar yerli olmak ya da yabancı 
olmak konusunda birbirinden farklı düşünceler kaleme almışlardır. Filozofların konu 
ile ilgili fikirlerine kısa bir göz attıktan sonra çalışmamızın amacına yönelerek şu 
soruları sormamız yerinde bir tutum olacaktır: Göçmenlik, sığınmacılık ve mültecilik 
gibi sorunları tartışırken nasıl bir felsefi anlayış ortaya konmalıdır? Felsefenin hangi 
alanları bu konuları tartışmamıza zemin olmalıdır?

1 Şevki Işıklı, “İlticanın Yapısökümcü Felsefesi: Konuksevermezlik Sorunu”, Marmara İletişim Dergisi 
/ Marmara Journal of Communication, Yıl / Year: 2015, Sayı / Issue: 24, ss/pp. 58.

2 Aristoteles, Politika, (çev.: Mete Tunçay), Remzi Kitabevi, 8. Baskı, İstanbul 2005, Kitap VII, Bölüm 
15, s. 224. 

3 Celal Yeşilçayır, Kant’ın Barış Felsefesinin Özgünlüğü ve Günümüze Yansımaları, Atatürk Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2015, s. 80.

4 Johann Gottlieb Fichte, Der geschlossene Handelsstaat, Johann Gottlieb Fichte’s sämtliche Werke III, 
Verlagvon Veitund Comp, Berlin 1845, s. 458.
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Eğer sığınmacılar konusu eleştirel bir bakış açısıyla analiz edilmek isteniyorsa ön-
celikle bu sorunun temellerine inerek tartışmak gerektirmektedir. Sorunun temellerinden 
hareket etmek aynı zamanda hâlihazırdaki bilgi kirliliğini aşmaya da ışık tutacak bir 
yöntemdir. Bu konuda ortaya çıkabilecek olan eleştirel ve sorgulayıcı anlayış, yalnızca 
felsefecilerin ve entelektüellerin değil toplumun genelinin de takdirine sunulacak bir 
mahiyet taşıyabilir. Çünkü sığınmacılar hakkında önyargılı ve aceleci tutumlardan sıy-
rılarak doğru kavramlara ve doğru bilgiye ulaşmak elzem görünmektedir. Söz konusu 
hususlara istinaden elinizdeki çalışma sığınmacılar konusunda zihnimize yerleşmiş ön 
kabuller konusunda eleştirel bir bakış açısı sunmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda 
ahlak, hukuk ve siyaset gibi alanlar ve bu alanların terminolojileri sığınmacılar/sığın-
macılık konusunu tartışacağımız mecra olarak belirmektedir. Çalışmamızda öncelikle 
ulusal devletlerin ve sınırların oluşma serüveni ile birlikte ortaya çıkmaya başlayan 
biz ve ötekiler kavramları üzerinde durulmaktadır. Bununla birlikte sığınmacılar ko-
nusunda ikili tutumlar ile sınırların açık ya da kapalı olması ile ilgili ortaya konulan 
argümanlar tartışılmayı bekleyen konular arasında yer almaktadır. Son tahlilde ise 
sığınmacılık sorunsalını çözümlemede hukuk ve ahlak ilkelerinden hangisinin başat 
rol oynaması gerektiği sorgulanmaktadır. Bu konuya yönelmemizin diğer bir nedeni 
ise batı ülkelerindeki yayınlarla kıyaslandığında ülkemizde göçmenlik, sığınmacılık 
ve mültecilik konusundaki felsefi yayınların oldukça az olmasıdır. 

Makalemize bu saha ile ilgili kavramlara açıklık getirerek devam etmemiz yerinde 
bir tutum olacaktır. Mültecilik, hukuksal anlamda belli bir yerde kazanılmış hakları 
ihtiva eden bir kavram olduğu için, çalışmamızda henüz bu hakları elde edememiş olan 
sığınmacılar üzerinde durulmaktadır. Sığınmacılar ifadesi ile kast ettiğimiz insanlar, 
yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalarak başka bir ülkeye sığınma arayışında olanlar ile 
sığındığı ülkeden atılıp atılmayacağı belirsiz olanlardır. Bununla birlikte, sığınmacılık 
durumunu ortaya çıkaran nedenler ve yabancı düşmanlığının arka planı gibi meseleler 
makalemizin konusu olmadığından ele alınmayacaktır. Göçmenlik kavramı ise daha 
çok ekonomik şartların iyileştirilmesi amacıyla yapılan göçleri ihtiva etmektedir. Her 
ne kadar göçmenlik makalemizin temel konusu olmasa da sığınmacılık bağlamında 
kısmen yer verilecektir.

II.	Ulusal	Devletler,	Ulusal	Sınırlar	ve	Sığınmacılar

Sığınmacıların önündeki en büyük engel şüphesiz gitmek ve yaşamak istedikleri 
ülkenin yasalarla ve silahlarla korunan sınırlarıdır. Bu anlayışın temellerini irdeleye-
bilmek için mutlak egemenlik ve ulusal devlet gibi politik yapıların oluşum sürecine 
bakmak yerinde bir tutum olacaktır. Temelleri yeniçağ felsefesi içinde yer alan bu 
kavramların kendilerini bize sunuş şekilleri aslında oldukça tartışmalı ve manidardır. 
Kanaatimize göre, dilimizde meşhur olmuş her şey zıddıyla bilinir sözü felsefi derinliğe 
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sahip olan bir anlayıştır. Bu noktada yine Derrida’nın metoduna kulak verecek olursak 
batı dillerindeki bütün metinlerin temelinde iki değerli karşıtlık mantığı bulunduğu 
göz önünde bulundurulmalıdır.5 Ona göre, batı metafizik tarihinin özünü oluşturan ikili 
karşıtlıklar düşünce dünyamızı ele geçirdikleri için yapı söküme uğratılması gerekir.6 Bu 
bağlamda sözü, ortaya koydukları düşüncelerin etkileri günümüze kadar süren Hobbes 
ve Rousseau’ya getirmek yerinde bir tutum olacaktır. Hobbes’un ülkesinde (korku 
ile karışık) huzur, barış ve güven ortamını sağlamak için ortaya attığı Leviathan fikri 
sadece bu minvalde ilerlemiş bir anlayış değildir. Çünkü mutlak güce sahip hükümdar 
(Leviathan), ahlakın ve hukukun da üstünde ve onların belirleyicisiydi.7 Böyle olunca 
sınırlanamayan ve sorgulanamayan bir devlet yetkisi ortaya çıkmaya başlayacaktır, 
daha da vahimi devletin (hükümdar) ahlak ve hukukun üstünde ve onları belirleyen 
mutlak yetkileri olacaktır. Peki, bu konunun sığınmacı durumunda olanlara etkisi nedir 
diye sormamız gerekmez mi? Şu halde ülkesinin güven ve huzuru için yabancıları iste-
meyen bir irade, şüphesiz hukuk ve ahlakın ilkelerini ciddiye almayacaktır. Sınırların 
belirleyicisi, bu mutlak irade olacak ve yabancılar ve sığınmacılar ülke sınırlarının 
dışında kalacaklardır. Dolayısıyla Hobbes’un felsefesindeki karşıtlık durumuna göre, 
huzur ve güven isteyen yurttaşların mutlak bir egemene zorunlu olarak itaat etmeleri, 
ahlak ve hukuk ilkelerini ikinci planda düşünmeleri gerekmektedir.

Hobbes’un ileri sürdüğü egemenliğin kaynağı ve yetkileri konusu, sonraları 
Rousseau tarafından da ele alınmıştır. Rousseau, her ne kadar egemenliğin kaynağı 
konusunda Hobbes’e yakın dursa da egemen gücün yetkileri konusunda ondan ayrılarak 
cumhuriyetçi bir anlayışı savunur ve Fransız İhtilali’nin de mimarı olarak kabul edilir.8 
Bu dönem itibariyle batı düşüncesinin temelini teşkil eden insan hakları, eşitlik ve 
özgürlük prensipleri önem kazanmaya başlamıştır. Hatta birkaç yıl sonra evrenselliği 
ve yurttaşlığını savunan Kant, Rousseau’ya ve Fransız İhtilali’nin eşitlikçi anlayışına 
olan hayranlığını gizleyemez.9 Peki, bu bağlamda neyi çelişki olarak belirlememiz 
gerekir? Şüphesiz Rousseau’nun düşünceleri ve Fransız İhtilali’nin oluşturduğu hava, 
toplumda oluşmuş sınıfların çözülmesi ve herkesin vatandaşlık hakkına sahip olması 
bakımından önemli bir merhaledir. Ancak sınıfsal anlamda çözülen ötekileştirmenin 
rengi değişerek başka ulustan olanlara karşı ötekileştirmenin ortaya çıkacağı dönemin 
kapısı aralanmaya başlayacaktır.10 İçinde karşıtlığı ya da çelişkiyi barındıran sorunsal 
tam da burada yatmaktadır. Diğer bir ifadeyle batıda insan hakları, eşitlik ve cumhu-

5 Işıklı, “İlticanın Yapısökümcü Felsefesi”, s. 58. 
6 Utku Özmakas, “Metnin Dışında Bir şey Yoktur” Radikal: 04.03.2011: http://www.radikal.com.tr/ki-

tap/metnin-disinda-bir-sey-yoktur-1041797/ (Erişim Tarihi: 18.08.2016)
7 Yeşilçayır, Kant’ın Barış Felsefesinin Özgünlüğü, s. 23.
8 a.g.e. 67.
9 a.g.e. 67.
10 Arash Abizadeh, “Closed Borders, Human Rights and Democratic Legitimation”, Driven From Home 

Protecting the Rights of Forced Migrants, (ed.: David Hollenbach),Georgetown University Press, 
Washington 2010, s. 149.
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riyet anlayışının ortaya çıkma süreci milletlerin başka uluslara yönelik ötekileştirme 
sürecinin başladığı döneme tekabül etmektedir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde 
de ulusal egemenliğe dayalı ideolojiler, sınırlarını yasalar ve silahlarla korurlar. Bu 
ülkelerin temel sorunu ahlaki ilkelerin ulusal egemenlik ilkeleri altında kalmasıdır 
ve ahlakla ilgili keyfi uygulamalar olduğu gözden kaçmaz.11 Bununla beraber ülke-
lerin kendi sınırlarını belirleme yetkisi neredeyse herkes tarafından kabul edilmiş bir 
durumdur ve sınırların hakkaniyetli olup olmadığını tartışmak isteyenler ise oldukça 
azdır. Sığınmacıların durumu konusundaki özellikle batı dünyasının takındığı ikiyüzlü 
tavrı sonraki bölümde ele almaya çalışacağız. Ulus-devlet anlayışının ülkemize yan-
sımasının batıdan farklı olup olmadığı konusu ise oldukça tartışmalı bir konu olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde yaygınlaşmaya başlayan “Türk’ün Türk’ten başka 
dostu yoktur” ve “Türkiye Türklerindir” gibi sloganlardan bazı insanlar gurur duyarken, 
bazıları da rahatsızlık duyduklarını açıkça dile getirmektedirler. Türklüğün yüceltilme-
sinin ülkemizde ulus-devlet anlayışını kurgulamanın temel öğelerinden biri olduğunu 
söyleyebiliriz. Sema Erder’e göre cumhuriyetin ilanıyla birlikte oluşturulmak istenen 
ulus-devlet ideolojisi, kaçınılmaz olarak Türkiye’nin dış göç politikasına doğrudan 
etki etmiştir. O dönemlerden kalan, sığınmacılar ve yabancılarla ilgili birçok önyargı 
ve tabu, yasaların da desteğiyle günümüze kadar yaşamını sürdürmüştür.12 Dolayısıyla 
günümüzde Suriyelilere yönelik takınılan olumsuz tavırları geçmişte oluşturulmaya 
çalışılan ulus-devlet anlayışı çerçevesinde değerlendirmemiz gerekmektedir. Bugün 
özellikle büyük şehirlerde, sokaklarda ve cami avlularında Suriye’den gelen sığınma-
cıları görmekteyiz. Bu insanlara yönelik vatandaşın tepkisi ise çoğunlukla olumsuzdur; 
kimi onları getiren siyasi iradeyi ağır bir dille eleştirirken, kimi de Suriyelilerin kendi 
ülkelerine ihanet ettiklerini iddia etmektedir. Bunun yanında sayıları az olmakla bir-
likte sığınmacılara yönelik vicdanlı davranan duyarlı vatandaşlarımız da yok değildir. 
Bekir Berat Özipek, sığınmacılara yönelik olumsuz tutumlardan duyduğu rahatsızlığı 
dile getirerek, sığınmacıların bir takım hakları olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca sı-
ğınmacıların Türkiye’ye kabulü ideolojik ya da iktisadi bir kaygı değil, aksine insani 
ve vicdani bir kaygıdır.13 Öyleyse insani duygularımızla birlikte adalet anlayışımızı 
yeniden sorgulamamız gerekmez mi?

Sığınmacılar konusunun ülkemizdeki durumuna eleştirel bağlamda kısaca de-
ğinirken konuyu tekrar Derrida’nın karşıtlar mantığına götürmek yerinde bir tutum 
olacaktır. Batı düşüncesinde ortaya çıkan eşitlikçi anlayışların aynı zamanda kısıtla-

11 a.g.m. s. 147.
12 Sema Erder, Küreselleşme ve Uluslararası Hukukun Zorunlu Göçle İmtihanı: Sınır ve Sınırdışı (haz.: 

Didem Danış, İbrahim Soysüren), NotaBene Yay., Ankara 2014, s. 9.
13 Bekir Berat Özipek, Sığınmacılara Karşı Yükümlülüklerin Ahlâki, Hukukî ve Pratik Kaynakları, Der-

nekler Dergisi, 20.05.2015: http://www.derneklerdergisi.com/1121/siginmacilara-karsi-yukumluluk-
lerin-ahlki-hukuki-ve-pratik-kaynaklari.html (Erişim Tarihi 17.08.2016).
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yıcı ve ötekileştirici bir boyutunun olması, ülkemiz özelinde de dikkat çekmektedir. 
Kanaatimize göre bir yönüyle ulus-devlet projesi eşitlikçi, çağdaş ve özgür yurttaşlık 
anlayışını yerleştirmeye çalışırken, bir taraftan da Türk ve yurttaş olmayanları öte-
kileştirmeye ve onlara karşı menfi tutumlar oluşmasına zemin hazırlanmıştır. Ancak 
benzer durumların sadece bizde değil ulus-devlet modeline geçmek ve bu anlayışı halk 
nazarında yaygın kılmak isteyen bütün toplumların karşılaşacağı bir sorun olacağını 
unutmamak gerekir. Şu halde toplumlara herhangi bir yenilik getirmek isteyen fikir 
ve anlayışlar öteki taraftan birtakım sosyal bozukluğun ortaya çıkmasına neden ola-
bilmektedirler. Dolayısıyla düşüncelerin ve sistemlerin tek yönlü olmayıp herhangi 
bir aksiliği ve olumsuzluğu içerebileceği göz önünde tutulması gereken bir husustur. 
Ancak bu ve buna benzer konuları sade ve tek yönlü değerlendirme alışkanlığı genel bir 
temayüldür. Bununla birlikte fikirlerin ve olayların niçin sathi olarak değerlendirildiği 
meselesi felsefeciler tarafından anlaşılmaya çalışılmaktadır. 

Kanaatimize göre, çoğu insan sığınmacılar konusunda zihin konforunun bozul-
masından endişe duyarak fikirleri tek bir zaviyeden gözlemlemeyi tercih etmektedir. 
Belki de bu tutumumuz sığınmacılık sorunun önünde duran en büyük engellerden 
biridir. Çünkü ülke yönetimlerini oraya sığınmak isteyenler konusunda mutlak yasa 
koyucu olarak görmeyi temel bir kabul olarak alıp, bunun üzerine sorgulama yapmak-
tan uzak durmaktayız. Sorgulayıcı düşünce, “Burası benim ülkem ve ülkeme onlar 
giremez” diyen bir hüküm karşısında susmayı değil,  bu hükmü eleştirmeyi ve onun 
karşı mantığını ona göstermeyi hedefler. Bu bağlamda şu soruyu sormamız ve ceva-
bını aramamız yerinde bir tutum olacaktır: İnsan haklarının, eşitliğin ve özgürlüğün 
çok konuşulduğu bir devirde, sığınmacılar, niçin sınırlar önünde beklemekte ve başka 
ülkeler tarafından dışlanmaktadırlar?

III.	Eşit	İnsanlık	Anlayışı	ve	Ötekileştirme	Sorunu	

Gelişmiş ülkelerin insanları bir taraftan eşit kabul edip bir taraftan da ötekileştirici 
bir tutum sergilemeleri, aydınlatılmayı bekleyen temel bir problematik olarak insanlığın 
karşısında durmaktadır. Şüphesiz düşünce tarihinde insanın eşitliğini savunan teoriler 
Hobbes ve Rousseau’nun ortaya attığı düşüncelerden çok daha fazladır. Genel olarak 
Avrupa felsefesinin içinden geçtiği yeniçağ dönemi eşitlik ve özgürlük anlayışlarının 
öne çıkmasını sağlamıştır. İnsanın vazgeçilmez doğal haklara sahip olduğunu ve siyasal 
iktidarın amacının insanın özgürlüğünü güvence altına almak olduğunu savunan J. 
Locke, Avrupa’da siyasi düşüncesinin dönüşümünde önemli bir rol oynamıştır.14 Avru-
pa’da oluşan bu akımlar 18. yüzyılda Amerika’nın bir devlet olarak ortaya çıkmasında 
etkili olmuş ve bu yeni kurulan ülkede, insan hakları ve kamu özgürlükleri temel bir 

14 Adnan Güriz, Hukuk Felsefesi, Siyasal Kitabevi, Ankara 2009, s. 185.



128 Celal Yeşilçayır

prensip olarak kabul edilmiştir. 1776’da Virginia’da hazırlanan haklar bildirgesinin 
ilk maddesi şu şekildedir: “Tüm insanlar doğuştan eşit derecede özgür ve bağımsızdır. 
Doğar doğmaz edindikleri belli bazı hakları vardır; siyasal bir topluluk kurdukları 
zaman, hiçbir antlaşmayla gelecek kuşakları bu haklardan yoksun bırakamaz, onları 
bu haklardan vazgeçmeleri için zorlayamazlar; yaşama ve özgürlük haklarıyla mülk 
edinme ve sahip olma, mutluluk ve güvenlik arama ve kazanma olanağı da bunların 
arasındadır.”15 Burada ileri sürülen insanın doğuştan getirdiği haklar ve onların siyasi 
otoriteler tarafından güvence altına alınması konusu, ilk bakışta insanlık yararına 
olarak değerlendirilebilir; ancak dünyanın içinden geçtiği süreçler oldukça çelişkili 
durumları içinde barındırmaktadır. Bu durumu en iyi anlayan ve anlatan düşünürlerden 
biri olan Hannah Arendt, her ne kadar insanın doğuştan getirdiği birtakım haklardan 
söz edilse de ulus-devlet modelinde insanın belli bir ülkenin vatandaşı olmadan belli 
hakları elde edememesinin oldukça trajik bir durum olduğunu ifade eder.16 Dolayısıyla 
insan olmak ve vatandaş olmak birbirinden farklı birer olgu olarak karşımıza çıkıyor. 
Görebildiğimiz kadarıyla Arendt ve onun gibilerin yaşadığı vatandaşlıktan çıkarılma 
durumu karşısında batının eşitlikçi teorileri aciz kalmaktadır. Batı dünyasının eşitlikçi 
ve özgürlükçü anlayışını biraz daha karşıtlar mantığı bağlamında irdelediğimizde 
benzer durumlar ortaya çıkmaktadır.

Altını çizmeye çalıştığımız gibi tarihi kaynaklara göre çağdaş insan haklarının 
sistematik anlamda ilk belgeleri, Avrupa ve Amerika tarihlerinde yer almaktadır. İnsan 
hakları insanın doğuştan getirdiği temel haklara dayanır ve 20. yüzyılda evrensel bir 
hüviyet kazanmıştır. İnsan hakları insan doğasının dil, din, köken, cinsiyet gibi ayrım-
lara göre farklılaşmadığı için, yeryüzündeki bütün insanlar için aynı olması gerektiğini 
içerir.17 Batı düşüncesinde insan hakları düşüncesi ile modern demokrasi anlayışının 
doğuşu birbiriyle doğrudan ilişkili süreçlerdir. Demokrasiler, insan hakları düşüncesi 
temelinde şekillenmiştir ve çağımızın ileri rejimleri haline gelmiştir.18 Şu halde, Avrupa 
ve Kuzey Amerika ülkelerinin çağdaş rejimlerinin insan hakları temelleri üzerinde 
şekillendiğini anlamaktayız. Diğer bir ifadeyle, dünyanın bu bölgeleri ileri derecede 
insan haklarını gözeten ve uygulayan bölgeleri olarak ön plana çıkmaktadır. Bunun 
yanında batılı ülkeler insan haklarını savunan, eşitlikçi, özgür ve hümanist olduklarını 
iddia etmektedirler. Ancak İkinci Dünya Savaşı sonrası hazırlanan ve ilan edilen İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi incelendiğinde birtakım çelişkili durumlar görülmek-
tedir. Öyleki söz konusu Beyannamenin ilk maddeleri, insanın eşit ve özgür olduğunu 
açık bir şekilde ifade eder. Örneğin, birinci madde bütün insanlar özgür, onur ve haklar 

15 Abdulvahap Özpolat, Demokratik Vatandaşlık Birlikte Yaşama Kültürü, Serya Yayıncılık, Ankara 
2009, s. 47.

16 İbrahim Soysüren, Didem Danış, Sınır ve Sınırdışı, NotaBene Yay., Ankara 2014, s. 19
17 Oktay Uygun, İnsan Hakları Kuramı, A. Kadir Çüçen, İnsan Hakları, MKM Yayıncılık, Bursa 2011, 

s. 246.
18 Anıl Çeçen, Demokrasi ve İnsan Hakları, İnsan Hakları Yıllığı, 1984, sayı: 5/6, s. 67.
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bakımından eşit olduğunu vurgular. Ancak sekizinci maddeye gelindiğinde, anayasa ve 
yasalardan söz edilmeye başlanır ve on üçüncü madde herkesin bir devletin toprakları 
üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır19 ifadesine yer verilir. Dolayısıyla 
ulusal devletlerin kendi yurttaşı olmayanlara yönelik uyguladığı ötekileştirici tutum 
İnsan Hakları Beyannamesi’nde de açıkça fark edilmektedir. 

Bu noktada ister istemez aklımıza benzer bir soru daha gelmektedir: Bütün insan-
ların eşit olması prensibi gerçekten yeryüzünde yaşayan bütün insanlar için mi yoksa 
dünyanın belli bölgelerinde yaşayan insanlar için mi geçerlidir? Bunun en bariz örneğini 
Amerika ve Avrupa’da yaşanan terör saldırılarını kınama amaçlı yapılan toplantılarda 
görmekteyiz. Örneğin 13 Kasım 2015 tarihinde Paris’te gerçekleşen terör saldırıları 
karşısında Avrupa’nın tam anlamıyla bir dayanışma (solidarity) içinde olduğu adeta 
dünyanın diğer bölgelerinin gözünün içine sokulmuştur. Ancak Suriye, Pakistan ve 
ülkemizdeki terör saldırıları karşısında gözden kaçmayacak derecede bir yadsımanın 
olması, ciddiye alınması gereken bir tutumdur. Buradan hareketle söz konusu ülke 
yöneticilerinin Akdeniz’de alabora olan botlarda hayatını kaybeden insanlar için vicdan 
azabı duyup duyamayacağı sorusu akıllara gelmektedir. Birçok Avrupa ülkesinin kendi 
ülkelerindeki sığınmacıları Türkiye’nin alması konusunda arayışlar içinde olması, 
vicdanları yaralamaktadır. Kanaatimize göre, Avrupalı için sığınmacılar konusunda vic-
danlı olmalarını beklemek oldukça uzak bir ihtimal olarak gözükmektedir. Dolayısıyla 
Avrupa ve Amerika toplumları eşitlik prensibini kendi yurttaşları için görmektedirler 
ve ahlaki sorumluluk yalnızca bu çerçeve içinde geçerli olmaktadır.20 İnsan hakları 
ve insanın eşitliği anlayışının yeşerdiği batı dünyasının insanı ötekileştirmesi, temel 
tutarsızlık noktası olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer bir ifadeyle, sığınmacılık sorunu 
karşısında batı dünyasının tutumu ikircikli çifte moral (double moral) anlayışının en 
bariz örneklerinden biridir.

IV.	Hukuk	ve	Ahlak	Bağlamında	Sığınmacılık

İnsanların birlikte yaşamasının temel vazgeçilemez iki ilkesi olan hukuk ve ahlak, 
sığınmacılık sorununu irdelerken merkeze alınması gereken iki temel kriter olmalıdır. 
Bu konu hakkında birkaç analize başvurduktan sonra sığınmacılık hukuk ve ahlak 
konusuna geri dönelim. Ulusal devletlerin anayasalarında ülke topraklarını her türlü 
araç ve önlemi kullanarak koruma anlayışı esası vardır. Başka ülkeye gitmek isteyen 

19 Buna benzer bir yorum için bkz.: Andreas Cassee, Anna Goppel, Ein Doppeltes Recht auf Aussch-
luss?, Migration und Ethik, (Ed. Andreas Cassee/ Anna Goppel), Mentis Verlag, Münster 2012, s. 9.

20 Ines Sabine Roellecke, “Du bist nur Gast, also verschwinde!” Überlegungen zur moralischen Recht-
fertigung von Ausweisungund Abschiebung”, Was schulden wir Flüchtlingen und Migranten? Grund-
lagen einer gerechten Zuwanderungspolitik, (ed.: Alfredo Märker, Stephan Schlothfeldt)  Westdeutsc-
her Verlag, Wiesbaden 2002, s. 87.
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biri, mutlaka o ülkenin resmi makamlarından izin almalıdır, aksi takdirde sınır dışı 
edilmeyi ve hapse girmeyi göze almak zorundadırlar. Bunun yanında ülkeler kendi 
siyasi sınırları ile ilgili karar verme mekanizmasını tamamen bağımsız bir şekilde uy-
gulamak istemektedirler. Öyleki belli bir dönem ülkelerinde kalan sığınmacılar, süreleri 
dolduğunda tereddütsüz sınır dışı edilmektedirler. Diğer taraftan göç ve vatandaşlığa 
kabul etme konusu her ülkenin kendi inisiyatifine bırakılmıştır ve bu durum herkes 
tarafından genel kabul gören bir tutumdur. Hatta hemen hiç kimse bu tutumu tartışma 
gereği bile duymaz. Hâl böyle olunca hukuk ve ahlak prensipleri ile sığınmacılar ve 
sınırlar konusu nasıl ele alınmalıdır? Sığınmacılara uygulanan yasaklar adil midir? 
İnsanları sınırlardan içeri almamak ya da belli bir süre kalanları sınır dışı etmek ve bu 
süre zarfında birçok insanın hapse atılması ve şiddete maruz kalması, hukuki ve ahlaki 
bakımdan nasıl izah edilebilir? Sığınmacılık sorunsalının temelleri irdelendiğinde, bu 
ve buna benzer soru ve sorunlarla karşılaşılmaktadır. 

İnsanların kendi tercihleri olmadan, deyim yerindeyse kaderin bir cilvesi olarak 
savaşların yaşandığı ve yoksullukla mücadele edilen bölgelerinde dünyaya gelmeleri 
yadsınamayacak bir gerçektir. Çünkü göç ve sınırlar konusunda kuralların güçlü ve 
refah seviyesi yüksek ülkeler tarafından konulması ve fakir ülkelerin bu konudaki 
fikirlerinin sorulmaması sığınmacıların karşılaştığı sorunların vahametini artırmak-
tadır.21 Görebildiğimiz kadarıyla yakın bir gelecekte özellikle dünyanın kuzey yarım 
küresindeki ülkelerin sığınmacıların yaşadığı zorluklar konusunda fikirlerinin değişeceği 
beklenmemektedir. Diğer taraftan bu sorunları temellerine inerek tartışan entelektüel 
ve yazarlar da yok değildir. Joseph H. Carens, ülke sınırlarının ve bunları koruyan 
güvenlik güçlerinin silahlı düşmanlara ve işgalcilere karşı bulunmasının hukuki ve 
makul olduğunu ifade ettikten sonra, söz konusu ülkelere gitmek isteyen insanla-
rın çoğunluğunun bu kategoride yer almadığına vurgu yapar. Buna göre yaşadıkları 
yerde olumsuz hayat şartları olan ve can güvenlikleri olmayan insanların hayatlarını 
sürdürebilmek için gitmek istedikleri ülkelerin kapılarının onlara kapamasının çoğu 
kez haksız bir tutum olduğunu savunur.22 Bernd Ladwig’e göre ise sığınmacıların bu 
kadar zorlu yolculukları ve güçlükleri göze almalarının nedeni, yaşadıkları yerlerdeki 
hayat şartlarının güçlüğüdür. Ancak uygar dünya bu insanlara karşı vicdanın sesini 
dinlemekten oldukça uzaktır.23 Ladwig’in dikkatini çektiği bir başka konu ise zengin 
ülkelerin az gelişmiş ülkelerdeki yetişmiş uzmanlara her zaman kapılarını açarak kendi 
ülkelerinin menfaati için onları kullanmak istemesidir ve bu durum yoksul ülkelerin 
durumunu daha da zorlaştırmaktadır.24 Carens’in Kanadalı ve Ladwig’in Almanyalı 

21 Bernd Ladwig, “Offene Grenzen Als Gebot Der Gerechtigkeit?”, Migration Und Ethik, (ed.. Andreas 
Cassee, Anna Goppel), Mentis Verlag, Münster 2012, s. 67.

22 Joseph H. Carens, “Aliens and Citizens: The Case for Open Borders”, The Review of Politics 49 (2), 
1987, s. 251.

23 Ladwig, “Offene Grenzen”, s. 68.
24 a.g.m. s. 69. 
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olduğu düşünüldüğünde, kendi ülkelerinin göçmenler ve sığınmacılar konusunda 
aldıkları kararları ve haksız uygulamaları eleştirmeleri dikkate alınması gereken bir 
husustur. Şüphesiz bütün batılı entelektüel ve yazarlar böyle düşünmezler. Sığınmacılık 
ve sınırlar konusunda farklı bakış açıları da gözden kaçmamaktadır.

David L. Miller, ulusal devletlerin yabancılar ve sığınmacılarla ilgili politikalarını 
belirlemekte yetkili ve hukuki olduklarını savunur.25 Miller, tezini temellendirmek 
için birtakım argümanlar ileri sürer, trafik kurallarının, hız sınırlamalarının ve park 
yasaklarının insan hayatı için vazgeçilemez olduğunu savunarak bu durumun küresel 
insan hareketleri için de geçerli olduğunu ve ülkelerin kendi yurttaşlarının huzur ve 
güvenliği için trafik kurallarına benzer yasalar koymalarının gayet hukuki olduğunun 
altını çizer.26 O, ayrıca ülkeyi bir tenis kulübüne benzeterek, bu kulübün (club) belli bir 
üye kapasitesinin olduğunu ve kapasite dolunca, yeni bir üye almanın mevcut üyelerin 
tamamına sorularak alınacak bir karar olması gerektiğini savunur.27 Onun gibi düşü-
nenlerden Michael Walzer de devleti kulübe (club) benzeten bir analojiye başvurarak 
bu kulübün kurallarının geçerli hüküm olduğunu savunur.28 Benzer bir biçimde C. H. 
Wellman, devleti bir derneğe (association) benzeterek devletin sığınmacıları reddetme 
ya da onlara kısıtlama getirme hakkına sahip olduğunu savunur.29 Görebildiğimiz ka-
darıyla üç yazarın da temel dayanak noktası, ulusal egemenliğin tartışılamaz oluşu ve 
hukuktur; diğer bir ifadeyle, sığınmacılar konusunda ülkelerin aldığı hukuki kararlara 
uymak gerekir. Devleti bir kulübe benzeterek tarif etme anlayışı, aynı zamanda bu 
kurumun kurallarını hukuki anlamda kendisinin belirleme hakkının olduğuna işaret 
eder. Durum böyle olunca akla gelen ilk soru, devleti bir kulübe benzetmenin doğru 
bir analoji olup olmadığı sorusudur.

Ülkelerin herhangi bir tenis kulübüne ya da bir derneğe benzetilmesi ilk bakışta 
normal olarak karşılanabilir. Ancak insanların kendi iradelerinin dışında dünyaya 
geldiği bir ülkenin insanların bir araya gelerek kurdukları ya da sonradan gönüllü 
olarak katıldıkları bir dernekle arasında benzerlik kurulması tartışmalı bir konu olarak 
önümüzde durmaktadır. Söz konusu benzetmeye karşı çıkan Peter Schaber’e göre, 
bir kulüp üyelerinin istediği ve beğendiği kişileri üyeliğe kabul eden istemediklerini 
reddeden bir özelliğe sahip olduğu için herhangi bir devlete benzetilmesi sakıncalı 
bir durumdur.30 Kanaatimize göre, devletlerin bir kulüp olarak düşünülmesi öncelikle 

25 David Miller, “Einwanderung: Das Argument für Beschränkungen”, Migration Und Ethik, (ed.: And-
reas Cassee, Anna Goppel), Mentis Verlag, Münster 2012, s. 58.

26 a.g.m., s. 50.
27 a.g.m. s. 55.
28 Michale Walzer, Spheres of Justice; A Defence of Pluralism and Equality, Basic Books, New York 

1983, s. 31-38.
29 Christopher Heath Wellman, Immigration and Freedom of Association, Ethics 119(1), The University 

of Chicago Press Journals, 2008, s. 110-112.
30 Peter Schaber, Das Recht auf Einwanderung: Ein Recht worauf?, Migration Und Ethik, (Ed. Andreas 

Cassee /Anna Goppel), Mentis Verlag, Münster 2012, s. 186.
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sığınmacılık konusunu çok basite indirgeyen bir anlayıştır. İkinci planda ise ülkelerin 
otonom yapısından dolayı göçmen ve sığınmacılar konusunda karar vermenin tamamen 
bu otonom yapıya bırakılması gerektiğine dair bir kanıt sunmak ister. Bunun yanında 
devleti bir kulüp olarak görme anlayışı, zımnen göçmenlere/sığınmacılara getirilen 
yasaklama ve sınırlandırmalara hukuki bir gerekçe koymayı amaçlamaktadır. O halde 
bu mesele yalnızca hukuksal anlamda değerlendirilip çözülecek mesele olarak mı 
kalmalıdır, diye bir soru sormamız yerinde bir tutum olacaktır.

Birçok yazarın olduğu gibi batılı birçok siyasetçinin de önerisi, sığınmacılar 
konusunda ülkelerin belirlediği hukuksal kurallara uyulmasıdır. Buradaki temel gaye, 
gelişmiş batı ülkelerinin, sosyo-ekonomik düzeninin ve kültürel yapılarının göçmen 
ve sığınmacılar tarafından bozulmasını önlemek için sürekli olarak hukuk kelimesini 
zikretmeleridir. Ancak onların bu endişelerinin oldukça yersiz olduğu açıktır. Miller’in 
altını çizdiği ülkelerin kültürel kimliklerini korumak için31 yabancılara karşı çıkarılması 
gerekli önlemleri alabilme yetkilerinin olması insani bir yaklaşım mıdır? Aslında bunun 
insani ve vicdani bir yaklaşım olup olmadığını tartışmadan önce kendi içinde çelişkili 
bir tez olduğunu görmemiz gerekir. Çünkü kültürü korumak için sınırlarını korumak 
isteyen ülkeler, yurttaşlarını yalnızca geleneksel kültürleriyle sınırlayan bir yazgıya 
onları mahkûm etmiş olurlar. Başka kültürleri tanımak, onlardan beğendiklerini almak 
ve başka dilleri konuşmak o ülkede yaşayan insanların hakkı değil midir, bir ülke niçin 
kendi insanlarına diğer kültürleri kapatsın? Bununla birlikte sınırlarını sığınmacılara 
açan ülkelerin geleneksel kültürlerine zarar gelmesi tespit edilmiş bir durum değildir. 
Çünkü kültürün bozulması ancak istila ve kolonileşme durumlarında vaki olmuştur.32 
Ekonomik ve sosyal yapının korunması için koyulmuş yasalar ise daha belirgin bir 
biçimde sığınmacıların önünde duran bir engeldir. Birçok ülke, ekonomilerine zarar 
gelmemesi için hukuksal gerekçeler göstererek sınırlarını sığınmacılara kapatmaktadır-
lar, böyle bir durumda ahlak, adalet ve vicdan duyguları dışarda bırakılmış olmaz mı? 
Ayrıca sığınmacılar gerçekten de gittikleri ülkenin ekonomisine zarar mı vermektedirler?

Sığınmacıların gittikleri ülkede ekonomik zarara neden oldukları tezine en etkili 
itirazlardan biri Özipek’in de ileri sürdüğü sığınmacıları hoş karşılamak, bir ülkeyi 
insani, siyasi ve iktisadi bakımdan zenginleştireceği anlayışıdır. Buna göre “Sığınma-
cıların geldikleri ülkeye kattıkları ilk bakışta göze görünmeyebilir. Ancak unutmamak 
gerekir ki gelen insanların önemli bir bölümünün de meslekleri vardır ve o meslekleri 
icra edebilirler. Bu bağlamda bir ülkeye gelen yeni insanlar, yetişmiş insan gücü olarak 
o ülkeye bazı değerler katarlar. Bir tıp doktoru da sığınmacı olabilir.”33 Kanaatimize 
göre Özipek tespitleriyle toplumun genelinden farklı bir yere dikkat çekmeye çalı-
şıyor ve tarihi tecrübelere bakıldığında, Avrupa ve Amerika’ya giden göçmenlerin/

31 Miller, Einwanderung, s. 57.
32 Abizadeh, Closed Borders, s. 156.
33 Özipek, Sığınmacılara Karşı Yükümlülüklerin Ahlâki, Hukukî ve Pratik Kaynakları.
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sığınmacıların gittikleri ülkelere katkı sağladıklarını anlaşılmaktadır. Bununla birlikte 
IMF’nın yaptığı bir araştırmadan, sığınmacı alan ülkelerin ileriki yıllarda ekonomik 
anlamda büyüdükleri tespit edilmiştir. Ayrıca bu araştırmada, sığınmacıların ülkenin 
iş gücü ve ekonomisine uyum sağladıkları oranda bu büyümenin daha da arttığı ileri 
sürülmektedir.34 Dolayısıyla sığınmacıların sömürgeci ya da istilacı olmadıkları, bu-
lundukları ülkenin işgücüne ekonomisine katkı sağladıkları gerçeği ortaya çıkmaktadır. 

Bu analizlerle beraber yukarıda başladığımız tartışmaya geri dönmemizde fayda 
görülmektedir. Şöyle ki sığınmacılık sorununa olan bakış açımızı hukuk mu yoksa ahlak 
mı belirlemelidir, ya da hangisinin ilkeleri daha önemlidir? Şüphesiz sığınmacılar ile 
ilgili hukuksal kararlar onların hakları bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir, 
ancak görebildiğimiz kadarıyla hukuk aynı zamanda onların insan olarak hak ettikleri 
hakları kısıtlayıcı maddeleri de içerebilmektedir. Çünkü hukuk, ülkelere sınırlarını 
yasalarla korumanın teminatını sağlayan bir kurumdur ve sınırların dışında olanlarla 
ilgili çıkarılan yasalarda genellikle ahlaki değerler gözetilmez. Politik yapıların kendi 
sınırlarını korumak için aldıkları bu kararlar ve istedikleri inisiyatifi belirleyebilmeleri 
hukuki olarak tartışılmaz ve uygun görülür. Ancak ülke sınırlarının sığınmacılara ka-
panması yalnızca ahlak felsefesi bağlamında tartışmaya açılıp sorgulanır.35 Şu halde 
sığınmacıların yaşadıkları sıkıntılara çözüm sunulmak isteniyorsa hukuktan çok ahlak 
bağlamında tartışılması gerekmektedir. Bununla birlikte, insan haklarının ahlaki temel-
lerinin sığınmacılık ile ilgili konularda belirleyici bir argüman olarak kullanılmasında 
fayda gözükmektedir.36 İnsan hakları, her türlü ayrımcılık karşısında başvurulan bir 
olgudur ve bu anlayışın üzerinde yükseldiği kökleri çoğu kez görmezden gelinmektedir. 
Öyle ki insan haklarının temellerine inildiğinde bu oluşumun bir değer kazanmasını 
sağlayan insan onuru, ahlak ve vicdan gibi değerler bulunmaktadır ve insan haklarını, 
üzerinde yükseldiği temellerden bağımsız düşünmek mümkün değildir.37 Bununla bir-
likte, sığınmacılara karşı uygulanan haksız uygulamalara karşı koyabilecek en güçlü 
dayanak noktası olarak ahlak alanı gözükmektedir.

Dolayısıyla ahlak konusu sığınmacıların yaşadıkları zorlukların üstesinden gele-
bilecekleri temel bir argüman olarak belirmektedir. Burada nasıl bir ahlak anlayışına 
vurgu yapıldığını biraz daha netleştirmeye çalışalım. Öyle ki çıkarılmış yasalar kar-
şısında ahlak doğrudan ve tabi insani olanla ilgili olan bir durumdur. Şu halde ahlak, 
bizden başka insanların yaşadıkları zorluklar ve sığınma talepleri karşısında vicdani 
bir tavır sergilememizi talep eder. Aynı zamanda bu durum, empati melekemizi tetik-
leyerek zorda kalanları anlamamızı sağlayacak bir duygudur. Fakat sınırları koruyan 

34 http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-01/iwf-studie-fluechtlinge-deutschland-oesterreich-wirtschaftli-
chkeit-wachstum (Erişim Tarihi: 06.09.2016).

35 Abizadeh, “Closed Borders”, s. 147-149.
36 Abizadeh, “Closed Borders”, s. 148.
37 Charles R. Beitzt, “Human Dignity in the Theory of Human Rights: Nothing But a Phrase?”, Philosop-

hy/ Public Affairs 41, no:3, s. 260.
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yasalar karşısında insani ve ahlaki hasletler önemsenmez ise sığınmacıların yaşadıkları 
sorunlar katlanarak artmaya devam edecektir. Bununla birlikte ülkelerin normal siyasi 
sınırlarının meşruiyetini tartışmak ve bu sınırların kalkması gerektiğini iddia etmek 
gibi bir amaç içinde olmadığımızı ifade etmemiz gerekir. Ancak Philip Cole’un da 
üzerinde durduğu gelişmiş ülkelerin aslında daha fazla sınır esnekliği ve sığınmacıyı 
alma kapasitesine sahip olduğu38 tezini savunduğumuzu altını çizerek vurgulamalıyız. 
Şu halde vicdani sorumlulukların yalnızca siyasi sınırlar içinde yaşayan yurttaşlarla 
sınırlı olmayıp zor şartlar altında kalan başka ülke vatandaşlarını da kapsaması gerektiği 
yönündedir. Çünkü dünyayı insanlığın ortak yaşam alanı olarak görüyorsak yaşanan 
insanlık dramları karşısında kayıtsız kalınmaması gerekir. Ülkelerin başka ülkelerin 
yurttaşları ile ilgili almış oldukları katı önlemlerin, zor durumda kalan sığınmacıların 
bir yurt edinmeleri için insani bağlamda tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. 
Dolayısıyla ahlak felsefesi bağlamında ülke sınırları ve sığınmacılar sorunu tartışıl-
dığında, bu konuda refah seviyesi yüksek ülkelerin bir takım sorumluluklar alması 
gerektiği sonucu ortaya çıkar.

Eğer ahlak, mevcut otoritenin belirlediği yasaların yanında pasif bir haldeyse 
insanlık vicdanı ablukaya alınmış demektir. Kanaatimize göre sığınmacılara karşı 
uygulanan hukuksal yaptırımlar karşısında eğer ahlaki ve insani argümanlar ortaya 
çıkmazsa bu sorunun yakın bir gelecekte çözülmesi mümkün gözükmemektedir. Do-
layısıyla vicdan sahibi olan bir insanın küresel adaletsizliğe ve sığınmacı dramına göz 
yummaması gerekir. Yaşadıkları bölgelerde zor şartlarda olan insanlara dünyanın daha 
başka bir bölgesinde yaşama imkânının sağlanması ancak küresel anlamda oluşabilecek 
ahlak ve vicdanın öncülüğünde ortaya çıkabilir.39 Buna göre insani duygularını büyük 
ölçüde yitirmiş olan siyasi otoritelerin ve onların çıkardığı yasaların sığınmacıların 
önünde duran sınırları aşmaya değil korumaya yönelik olduğunu unutmamak gere-
kir. Bu bağlamda yaşadığımız çağ itibariyle küreselleşmenin ölçütünün ne olduğunu 
sorgulamak yerinde bir tutum olacaktır. Özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren küreselleşme kavramının oldukça sık zikredilmeye başlandığı aşikârdır. Küre-
selleşmenin ölçütü olarak kitle iletişim ve ulaşım araçlarının yaygınlaşması, şimdilerde 
ise buna internet ve akıllı telefonlarla bilginin dünyada çok hızlı akışı eklenmiştir. 
Ayrıca dünya globalleşiyor ve ortak iletişim dili İngilizce oluyor diyenlerin sayısı da 
az değildir. Fakat durum gerçekten bize sunulduğu ya da dikte edildiği gibi midir? 
Diğer bir ifadeyle küreselleşmenin ölçütü bilginin hızlı bir şekilde dolaşımı mıdır, 
yoksa Akdeniz’de batan teknelerden kıyılara vuran cesetlere geliştiremediğimiz ortak 
insani bir vicdan mıdır?

Politik, hukuki ve ekonomik şartların sürekli sebep olarak ileri sürüldüğü bir 

38 Philip Cole, Philosophies of Exclusion: Liberal Political Theory and Immigration, Edinburgh, Edin-
burgh University Press, 2000, s. 142-143.

39 Ladwig, “Offene Grenzen”, 70.
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durumda sığınmacılık sorunun çözümü mümkün değildir. Diğer bir ifadeyle ilticanın 
yasaklanması ve sınırlandırılması konusu çok fazla ahlak bağlamında düşünülmediği 
takdirde normal bir tutum olarak görülmeye devam edilecektir. Ancak bu sorunun 
çözümü küresel adalet, ahlak ve vicdan bağlamında tartışmakta yatmaktadır.40 Bunun 
farkına varmak ve sığınmacı sorununu bu alanda ele almak önemli bir adım olacaktır, 
ancak yeterli midir? Ahlaki ve vicdani melekelerden uzaklaşmış dünya siyasetinin bu 
anlayışa ikna olması için entelektüel mücadelenin sürdürülmesi gerekir. Kanaatimize 
göre felsefecinin durması gereken yer de tam olarak burasıdır. 

V.	Sonuç	ve	Değerlendirme

Çalışmamıza başlarken sığınmacılık hakkında ortalıkta dolanan mesnetsiz ve 
önyargılı bilgilerden dolayı epistemolojik bir kaygı taşıdığımızı ifade etmiştik. Duy-
duğumuz bu kaygı nedeniyle sığınmacılık ve sınırlar sorunsalını, genel kabul gören 
mantığın ötesinde eleştirel bir bakış açısına ulaştırmayı amaçladık. Görebildiğimiz 
kadarıyla özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde sığınmacılara yönelik olum-
suz tutumların temelleri geçen yüzyıllarda yatmaktadır. Fransız İhtilali ile başlayan 
süreçte eski imparatorluk dönemlerindeki sosyal tabakalar arasındaki ötekileştirme 
durumunun, ulus-devlet anlayışının teşekkülü ile birlikte kendi milletinin ve sınırının 
dışındakilere aktarıldığı dikkat çekmektedir. Aynı şekilde bu süreçle birlikte ortaya 
çıkmaya başlayan eşitlik, insan hakları ve özgürlük gibi anlayışların hayata geçmesinin 
daha çok Amerika ve Kuzey Amerika ülkeleri için yeğlendiği gözden kaçmamaktadır. 
Dolayısıyla batıda kökleri eskilere dayanan sığınmacılara karşı takınılan olumsuz ve 
dışlayıcı tavrın, günümüzde içselleştirmiş bir durum olduğu görülmektedir. Diğer bir 
ifadeyle, dünyanın bu bölgeleri çifte ahlak anlayışını benimseyerek, kendi sınırlarının 
içinde olanlara farklı, başka bölgelerde yaşayanlara farklı iki kutuplu bir ahlaki (doub-
le moral) ve vicdani tutumu normalleştirmiştir. İnsan hakları, demokrasi ve eşitlik 
anlayışı söz konusu ülkelerin yalnızca kendi vatandaşları için benimsedikleri ilkeler 
olarak kalmaktadır. Bunun neticesi olarak Akdeniz’de ve dünyanın diğer bölgelerinde 
yaşanan sığınmacı dramı karşısında takınılan tavır vicdani ve ahlaki olmaktan oldukça 
uzaktır. Buradan ortaya çıkan sonuç sığınmacılara yönelik dışlayıcı tavrın ve diğer 
sorunların temellerinin zannedilenden daha derinlerde yattığı gerçeğidir. Avrupa ve 
Amerika’nın sığınmacılara olan bakış açısının değişmesini kısa sürede beklemek bey-
hude bir çabadan öteye gitmez, bu konuda toplumsal/politik anlamda radikal mantalite 
değişikliğinin gerçekleşmesi gerekmektedir.

Bu durumun bize yansımasını özellikle cumhuriyetin ilanı ile oluşturulmak is-
tenen ulus-devlet anlayışında gözlemlemekteyiz. Her ne kadar bu dönem itibariyle 

40 Ladwig, “Offene Grenzen”, 67, Abizadeh, Closed Borders, 148-149.
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ülkemiz birçok devrim ve yenilikle tanışsa da, kendi ulusunu/Türklüğü yüceltme 
ideolojisinden kaynaklanan birtakım sorunlar ortaya çıkmıştır ve çıkmaktadır. Son 
dönemlerde toplumun bazı kesimlerinde Suriyeli sığınmacı, işçi ve memur istemiyoruz 
söylemlerinin yaygınlaşması bunun en bariz örneğidir. Hukuki anlamda düşünüldü-
ğünde ülke sınırlarının korunması için konan yasaların ve ülke yurttaşlarının öncelikli 
haklarının korunması normal bir tutum olarak karşılanabilir. Avrupa’da ilgili ülkenin 
vatandaşlarını ve AB yurttaşlarının haklarını önceleyen ve koruyan kanunlar hukuki 
bir muhteva kazanmıştır. Ancak ahlaki anlamda düşünüldüğünde bizim sınırın bu 
tarafında olmamız sınırın öteki tarafından gelenlere nasıl ve ne gibi bir üstünlüğümüz 
olduğu sorusunu akıllara getirmektedir. Şu halde hukuk alınmış kararları insanlara 
dikte ettirirken ahlak, dolaysız olarak insan vicdanı ile ilgilidir. Ulus-devlet anlayışının 
ortaya çıkardığı ötekileştirme sorunu, sığınmacıları ikinci sınıf bir insan olarak görme 
eğilimine neden olduğu gibi sığınmacılara yönelik insani davranmamayı normal bir 
tutum olarak benimsetmiştir. Batı ülkeleri için elzem olarak gördüğümüz sığınmacılara 
yönelik mentalite değişikliğini ülkemiz özelinde de altını çizerek dile getirmeliyiz.

Ülkelerin güvenliklerini gerekçe göstererek sınırlarını kapatması nedeniyle sı-
ğınmacılar sınırların önünde beklemektedirler. Oysa bu insanların amacı hayatlarını 
devam ettirmek, kendilerine ve ailelerine iyi bir gelecek hazırlamak için çalışmaktır. 
Dolayısıyla da ülkelerin güvenlik endişesi kapsamına girmezler. Bunun yanında kültürel 
değerlerini korumak için sınırlarını kapatabileceği tezi irdelendiğinde aslında kültürel 
tahribatın yalnızca sömürge ve istila durumlarında yaşandığı ve sığınmacıların kültüre 
zarar vermesinin yaşanmış bir örneğinin bulunmadığı görülecektir. Yine bu bağlamda 
ileri sürülen, sığınmacıların ekonomik anlamda zarara neden oldukları için her ülkenin 
onlara kapıları kapatma hakkı olduğu anlayışı ise yapılan bazı araştırmalarda tutarsız 
bir tez olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü yapılan araştırmalar, sığınmacıların ya-
şadıkları ülkenin işgücü ve ekonomisine katkı sağladıklarını ispat etmiştir. 

Dolayısıyla insanların ve yöneticilerin kendi ülkelerine gelmek isteyen sığın-
macılara yönelik takındıkları birtakım ön kabullerin, abartılı tutumların ve bunların 
neden olduğu psikolojik bilinçaltı şartlanmaları içinde oldukları anlaşılmaktadır. Bu 
tutum ve davranışların tartışılıp sorgulanması, sığınmacılar konusundaki anlayışımızın 
normalleşmesi için elzem görülmektedir. Bunun yanında, okullarda verilen eğitimde 
yabancı, göçmen ve sığınmacılara yönelik olumsuz tavırların değişmesine ve insani 
değerleri ön plana çıkaran bir anlayışın benimsenmesine yönelik çalışmalar yapılması 
gerekmektedir. Ayrıca başta sorduğumuz “sığınmacılık karşısında ahlak mı hukuk 
mu başat rol oynamalıdır” sorusunun cevabını netleştirebileceğimiz kanaati ortaya 
çıkmaktadır. Genel anlamda sığınmacılar konusundaki hukuki yasalara baktığımızda 
çoğu kez ahlaki köklerinden koparılmış, ulusal egemenlik temellerinde şekillenmiş 
kanunlar karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla da günümüzde sığınmacılık sorunsalını 
hukukla çözmeye kalkmak, ulusal devletlerin istediği tek taraflı ve sığınmacılara 
çözüm sunmayacak bir tutum olarak belirmektedir. Bununla birlikte insan hakları 
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anlayışının ahlaki temellerinden koparılmaması sığınmacıların elde edebilecekleri 
haklar bakımından oldukça gerekli görülmektedir. 

Sonuç olarak sığınmacılar karşısında insanların ve ülkelerin tavırlarının insani, 
ahlaki ve vicdani olana doğru yönelmesi gerektiğinin altını çizmemiz gerekmektedir. 
Deyim yerindeyse ahlak olmayınca her şeyin mümkün olacağı ve sığınmacıların mağ-
duriyetlerinin devam edeceği yadsınamayacak bir gerçektir. Şu halde gerek ülkemizde 
gerekse dünya kamuoyunda sığınmacılık konusunda ortak ahlaki tutumların ve vicdani 
hassasiyetin yeşermesi elzem görünmektedir. Belki de küreselleşmenin ölçütünü başka 
insanlara karşı evrensel anlamda oluşmuş vicdani bir tutum olarak almamız yerinde 
bir tutum olacaktır. Netice olarak ortaya koyabileceğimiz bakış açısının özü, doğup, 
büyüdüğü yerin kendi iradesi dışında belirlendiği insanoğlunun, dünyanın başka 
yerlerinde zor şartlarda yaşayan insanlara yönelik tutumunun vicdani ve ahlaki olana 
doğru evrilmesi gerektiği yönündedir.   
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TRACING KANT’S CONCEPTION OF SUBLIME, NATURE, 
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ÖZ
Bu çalışma ile estetik-sanat ilişkisini gözeterek Kant estetiğinin sanatsal çalış-
malarda, özellikle Caspar David Friedrich’in eserlerinde kendisini nasıl dışa vu-
rabileceğini serimlemeyi hedeflemekteyim. Bu türden bir amacı gerçekleştire-
bilmek için öncelikle ‘yüce’, ‘doğa’, ‘sensus communis’ ve ‘deha’ kavramlarının 
Kant estetiğinde nasıl bir konuma sahip olduğunu açıklamaya odaklanacağım. 
Caspar David Friedrich’in, sanatında doğaya nasıl bir pay biçtiğini aktarabilmek 
için çeşitli eserlerinden örnekler sunacağım. Kant estetiği ve Caspar David Fri-
edrich’in eserleri arasındaki bağlantı ön plana çıkarılan kavramlar aracılığıyla 
kurulduktan sonra, ‘rückenfigur’ kavramı ekseninde bu ilişkiyi gösterip yorum-
layacağım. Ayrıca Caspar David Friedrich’in, Kant’ın estetik düşüncesi kapsa-
mında bir deha olup olmadığını da olabildiğince açık kılmaya çalışacağım.
Anahtar Kelimeler: yüce, rückenfigur, sensus communis, doğa, romantizm, 
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ABSTRACT
With this study, I aim to expose how Kant’s aestethics expresses itself in 
artistic works, especially in Caspar David Friedrich’s works, by considering 
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the aesthetics-art relationship. To fullfill such an aim,  first of all, I will focus 
on explaining the positions of the concepts of ‘sublime’, ‘nature’, ‘sensus 
communis’ and ‘genius’ in Kantian aesthetics. In order to narrate how Caspar 
David Friedrich places nature within his art, I will show some examples from 
his works of art.  Once the relationship between Kantian aesthetics and Caspar 
David Friedrich’s art works is established through featured concepts, I will show 
and interpret this relationship on axis of the concept of ‘rückenfigur’. Also, I will 
try to explain, as plainly as possible, whether Caspar David Friedrich is a genius 
or not, within the context of Kant’s aesthetic thought.
Keywords: sublime, rückenfigur, sensus communis, nature, romanticism, 
genius, Kant, Caspar David Friedrich.

...
I

Bu çalışmanın en başında, tartışmaya açık olan bir noktada konumumu bildirme-
min çalışmanın geri kalanını temellendirme nedenimi de açıklayacağı kanaatindeyim. 
Kant’ın yücesinin bir sanat eserinde temsil edilip edilemeyeceği konusundaki tartış-
malarda1, çalışmamın başlığından da anlaşılacağı üzere, temsil edilebileceği tarafında 
durduğumu söylemeliyim. Benim düşünceme göre Kant’ın anlattığı bağlamda yüce, 
bir sanat eseri ile temasta olan izleyicide harekete geçirdiği bir duygu olarak doğabilir. 
Bir sonraki bölümde daha detaylı ele alınacağı üzere, kısaca şunu söyleyerek devam 
edebilirim: Kant’a göre güzel, doğaya ya da bir nesneye atfedilirken; yüce, doğanın 
bizim içimizde doğurduğu duygudur. Dolayısıyla, bu duygunun kişinin içinde doğması 
için bir sanat eseri doğaya aracı olabilir.

Tüm felsefesini yargılar üzerine inşa eden bir düşünür için estetik yargının arka 
planını serimlemek de incelikli bir iştir. Kant’a göre estetik yargılar, güzel üzerine ve 
yüce üzerine olan yargılardır.2 Kant, bilişsel yetilerimizin özgür oyununun bir sonucu 
olarak beğeni yargısında yani güzel üzerine yargılarda bulunduğumuzu bildirir. Ona 
göre, anlama yetisi ve hayal gücünün özgür oyunu sonucunda doğan beğeni yargısı, 
öznel bir evrensel geçerlilik3, zorunluluk4, amaçsızlık5 ve çıkarsızlık6 talebinde bulunur. 

1 Kantçı Sanatsal Yüce’nin olanağı/olanaksızlığı hakkındaki tartışmalara bir örnek olarak bkz: Uygar 
Abacı, ‘Kant’s Justified Dismissal of Artistic Sublimity’, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 
66:3, Summer 2008. Ve Robert Clewis, ‘A Case for Kantian Artistic Sublimity: A Response to Abaci’ 
The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 68:2, Spring 2010.

2 Immanuel Kant, Critique of the Power of Judgment, 5:192, Tr. Paul Guyer & Eric Matthews, Cambri-
dge, Cambridge University Press, 2000. Buradan itibaren eseri YGE/CPJ olarak anacağım.

3 Kant, CPJ, 5:211.
4 Kant, CPJ, 5:237.
5 Kant, CPJ,, 5:220.
6 Kant, CPJ, 5:204.
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Guyer’in de belirttiği gibi: 
“Beğeni yargısı ve onu temellendiren haz hissi, onun nesnesinin herhangi bir belirli kav-
ram altında kapsanmasıyla belirlenemez. Öyle ki tam olarak nesne tarafından başlatılan 
duyarlığın kapsanması ve belirli bir kavram altında hayal gücü vasıtasıyla anlama yetisine 
sunulmasından oluşan, ancak onun yerine bu tip bir kapsanmaya bağımlı olmayacak 
şekilde hayal gücünün ve anlama yetisinin bir tür ilişkisinden ortaya çıkmalıdır. Kant bu 
iki koşulun ancak bu iki kavramsal gücün arasındaki serbest ancak yine de uyumlu oyun 
durumunda tatmin edilebileceğini farzeder.”7 

Beğeni yargısının ortaya çıkışında bilişsel yetilerimiz arasında bir uyum bulu-
nurken yücede durum böyle değildir. Öte yandan aynı bilişsel yetiler iş görmezler. 
Yücede hayal gücü ile akıl devrededir. Yüceye ilişkin duygularımız ortaya çıkarken 
de uyumla doğmuş bir haz bulunmaz. Aksine büyüklük ya da doğanın gücü karşısında 
duyduğumuz çatışkı ya da korku ile başlayan bir haz, yüceyi ortaya çıkartır. Kant için, 
“yüce duygusu bu sebeple, akıl yoluyla kestirmenin boyutlarını estetik olarak kestirmek 
için hayal gücünün yetersizliğinden ortaya çıkan bir hazsızlık hissidir ve bu sebeple 
aynı zamanda bu en büyük algısal yetinin aklın idelerine kıyasla yetersizliğinin tam 
olarak yargılanmasını takiben oluşan bir hazdır.”8

II
Kant’ın Estetiğinde Yüce ve Sensus Communis 

Bu bölümde, Kant estetiğinin en temel çerçevesi çizilerek, ele alacağım konu 
bağlamında öncelikle yüce kavramının açık kılınması sağlanacaktır. Kant ‘yüce’ 
kavramından birkaç eserinde bahsetmiştir. Bu çalışmada, konuyu estetik-sanat ilişkisi 
ile sınırlandıracağım için Yargı Gücünün Eleştirisi’nde yüce üzerine söylediklerine 
odaklanacağım. 

Kant, estetik yargıların reflektif yargı gücünün ürünü olduğunu belirtir ve yücenin 
analitiğini yaparken, güzelin analitiğinin izlerinden gider. Bu da demek oluyor ki, 
yüceden hoşlanma da güzelden hoşlanmada9 olduğu gibi nicelik açısından evrensel, 
nitelik açısından çıkarsız, ilişki bakımından öznel amaçlı ve kiplik bakımından da zo-
runlu olarak gösterilmelidir. Ancak yüce, güzelden farklı olarak başka analizlere de tabi 
tutulmalıdır. Bu durum da yüceye has yeni bir ayrımı beraberinde getirir: Matematik 
yüce ve dinamik yüce.10 Kant, nicelik, nitelik ve kiplik bakımından yüceyi, matematik 
yücenin altında ele alır. İlişki ise dinamik yücede ele alınır. Bu ayrımın, yani matematik 

7 Paul Guyer, Values of Beauty, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p.77-78.
8 Kant, CPJ, 5:269. 
9 Alm. Wohlgefallen
10 Kant ayrıca, Salt Aklın Eleştirisi Transsendental Diyalektik’te de matematik ve dinamik antinomi ay-

rımını da yapar.
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ve dinamik yüce ayrımının gerekçelerini ise Kant, şöyle bildirir:
“Çünkü yücenin duygusu, kendi karakteristik izi ile birlikte anlama yetisinin nesnenin 
yargılanışı ile bağlantılı bir hareketini getirirken, güzel, beğeniyi ve anlama yetisini dingin 
seyrediş içinde varsayar ve muhafaza eder. Ama bu hareket öznel amaçlı olarak yargılanması 
gerekir (çünkü yüce haz verir); bu yüzden hayal gücü yoluyla ya bilgi ya da arzulama 
yetisine bağlanır; ama her iki bağlanma durumunda da verili tasarımın amaçlılığının 
yalnızca bu yeti açısından (amaç ya da çıkar olmaksızın) yargılanması gerekir; buna göre 
ilk durumda nesneye hayal gücünün matematik, ikincide dinamik bir düzenlenişi olarak 
yüklenir. Böylece nesne, sözü edilen iki yolda yüce olarak temsil edilir.”11

a) Matematik yüce: Matematik yücede, büyüklük kavramı ön plandadır. Kant’ın 
burada büyüklük ile ilgili yapmak istediği bir ayrım vardır. Ona göre, büyük-olma 
ve bir büyüklük olma tamamen apayrı bir şeye işaret eder. Çünkü, bir şeyin ‘basitçe’ 
(simpliciter) büyük olduğunu belirtmek, onun mutlak büyük olduğunu söylemekten 
ayrı bir şeydir. ‘Mutlak olarak büyük’ (absolute, non comparative magnum) karşılaş-
tırmalara tabi olmayacak, kendisinde büyük olandır. Bu türde bir büyüklüğün ifadesi 
için ne anlama yetisine, ne aklın kavramlarına ne de sezgiye12 başvururuz. Kant’a 
göre duyuların nesnesi olabilen hiçbir şeye yüce denemez. Çünkü doğada, ne kadar 
büyük olarak yargılarsak yargılayalım, bir karşılaştırma ilişkisi içerisinde düşünüldü-
ğünde hayal gücümüz için sonsuz küçüklüğe indirgenebilecek ya da dünya büyüklü-
ğüne dek genişletilebilecek hiçbir nesne yoktur. Kant’ın konu ile ilgili açıklamasına 
bakacak olursak:

“İlki için teleskop, ikincisi için ise mikroskop bize zengin malzeme sağlar. Bu sebeple, 
duyuların nesnesi olan hiçbir şey, bu temele dayanarak, yüce olarak adlandırılamaz. Ancak 
sadece bizim hayallerimizde sonsuzluğa ilerlemek için bir arayış var diye, aklımızda kesin 
bütünlük için bir iddia yatmakla birlikte, gerçek bir fikirde, algılanabilir dünyadaki şeylerin 
büyüklüklerini kestirebilmek için yetilerimizin tam da yetersizliği içimizde bir algı ötesi 
duygu açığa çıkarır; ve yargı gücünün doğal olarak ikincinin (hissin) yerine doğal olarak 
oluşturduğu kullanım, duyuların nesnesi olmamakla birlikte, kesin olarak müthiştir, ki 
ona oranla diğer tüm kullanımlar küçüktür. Bu sebeple, yüce olarak adlandırılabilmesi, 
bir reflektif yargıyı işgal eden belirli bir sunumun sonucu olarak aklın meyil etmesidir, 
ancak bu bir nesne değildir.”13 

Yüce duygusunun temelinde bilişsel yetilerimizin oynadığı role dikkat çekecek 
olursak –güzelde anlama yetisinin ve hayal gücünün uyumunun öznel bir amaçlılık 
yaratmaları gibi– yücede, hayal gücü ile aklın çatışmasından, yani bir uyumsuzluktan 
haz doğar. Bir başka deyişle, sezgide verilen doğa nesnesinin büyüklüğü, hayal gücünün 
yetersizliği ile aklın ideleri arasında bir çatışmaya neden olur.

Estetik büyüklükte, sayı kavramı bir yana bırakılmalıdır. Sayı kavramının öte-
sinde büyüklük kavramının hayal gücü üzerinde yaptığı etki, toplama ve ayrımsama 

11 Kant, CPJ, 5:247.
12 Alm. Anschauung
13 Kant, CPJ, 5:250.
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üzerinden açıklanmalıdır. Matematik yüce için amaçlı olan tek şey, hayal gücünün 
toplama eylemidir. Büyüklük, hayal gücünün ayrımsama eyleminin sınırına ulaşır-
sa ve hayal gücü yine de akıl tarafından daha büyük bir birimde toplama eylemine 
çağrılırsa anlama yetimizde estetik olarak sınırlandırıldığımızı anlarız. Ancak hayal 
gücü, mutlak büyüğün idesi için genişler ve hazsızlık duygusu belirir. Hayal gücünün 
amaca aykırılığı, akıldaki ideleri uyandırması bakımından amaçlı olarak tasarımlanır. 
Bu durumda estetik yargının kendisi öznel amaçlı olur, nesne de hazsızlık kanalıyla 
doğan bir haz eşliğinde yüce duygusunu uyandıran nesne olarak anılır. Kant, bu konu 
hakkında şu açıklamaları yapar:

“Duyu nesnesi olarak doğanın kapsadığı ve bizim için büyük olan herşeyi aklın ideleri 
ile karşılaştırma içinde küçük saymak bizim için yasadır (aklın) ve belirlenimimize aittir; 
ve bizde bu duyulurüstü belirlenimin duygusunu uyaran şey o yasa ile uyum içindedir. 
Şimdi hayal gücünün büyüklük hesaplaması için birimi sergilemedeki en büyük çabası 
mutlak büyük bir şey ile bir bağıntıdır; ve sonuçta ayrıca, aklın yalnızca bunu en yüksek 
büyüklük ölçüsü olarak alma yasası ile bir bağıntıdır. Öyleyse tüm duyusal ölçümlerin 
aklın büyüklük hesaplaması için yetersizliğinin iç algısı aklın yasalarına bir uygunluğu 
belirtir ve bizde duyulurüstü belirlenimimizin duygusunu uyandıran bir hazsızlıktır; ama 
bu belirlenime göre her duyarlık ölçününü aklın ideleri için yetersiz bulmak amaçlıdır ve 
öyleyse bir hazdır.”14

b) Dinamik yüce: Doğadaki dinamik yücede ise karşımıza ‘güç’ [macht] kav-
ramı çıkar. Kant, dinamik yüceyi doğa ile ilişkilendirerek temellendirir ve korku, 
doğadaki yüce ile ilişkili olan bir diğer kavram olarak karşımıza çıkar. “Doğa, estetik 
yargıda, üzerimizde hiçbir egemenliği olmayan bir güç olarak görüldüğünde dinamik 
olarak yücedir”15 Hayal gücü, dinamik yücede alt edilemez doğa güçlerine doğru 
yönelmiştir. Güç, büyük engellere üstün gelen kuvvettir.16 Aynı şey, kendisi güce sa-
hip bir şeyin direnişine üstün gelen güç olduğunda ise egemenliktir.17 Direnilebilir 
olduğunu düşündüğümüz doğadaki alt edilmez gücün estetik olarak değerlendirilişi, 
dinamik yücenin alanına girer. Böylece, yücenin deneyiminde, doğanın gücü, bizim 
üzerimizde tam olarak egemenlik kurmamalıdır. Yani, o kendisine karşı seferber ede-
bileceğimiz tüm direnişlere üstün gelmemelidir. Dinamik yücede doğa, korku salan 
olarak tasarımlanır. Bu bağlamda, doğa nesnesi, kendisine karşı durulamayacak bir 
güç olarak algılanır. Ancak bu gücün karşısında kendi güçlerimizin yetersiz kaldığını 
hissettiğimizde, bu güce direnirsek eğer dinamik yüce ortaya çıkar. Bu güçten kaçar-
sak korkudan doğacak hazzın zemini oluşamadığı için yüce ortaya çıkmaz. Ayrıca 
korku kaynağı olarak beliren her nesne estetik yargı gücü tarafından da yüce olarak 
değerlendirilmez. Buradaki önemli nokta, doğadaki gücün üzerimizde egemenlik 
kurmamış ve bizi tehdit etmeyen bir korkuya yol açmış olmasıdır. Bir tehlike varsa 

14 A.e., 5:258
15 A.e., 5:260.
16 A.e., 5:260.
17 A.e., 5:260.
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burada yücelik duygusu ortaya çıkamaz. Çünkü bu şartlar altında yargılar da çıkarsız 
olamaz.18 Buna ek olarak, yüce, doğadaki herhangi bir nesneye atfedilecek bir özellik 
değildir;19 yüce, içimizdedir. Dolayısıyla doğa ve nesneleri de korkutucu değildir, 
onlar yalnızca bizde öyle bir yetiye seslenirler.

“Öyleyse doğa burada yalnızca yüce olarak adlandırılmalıdır; çünkü hayal gücünü öyle 
durumların bir sergilenişine yükseltir ki bunlarda zihnin kendi belirleniminin asıl yüceli-
ğini, giderek doğanın bile üzerinde duyumsayabilmesi sağlanır.”20

Hayal gücü yüce üzerine yargılarda, özellikle dinamik yücede bir hayli aktif 
kullanımdadır. Bunun nedeni de dinamik yüce, hayal gücünü genişleterek olağanüstü 
bir alan sağlar21 ve Kant, Salt Aklın Eleştirisi’nde hep sınırlar içinde tuttuğu hayal 
gücünü burada serbest bırakır. Çünkü dinamik yüce hayal gücünün sınırlarını aşarak, 
akıl ile ilişkide olur.

Kant’ın verdiği örneklerden, doğal ya da doğal olmayan ‘yüce’ olarak neyi adlan-
dırabileceğimize bir bakalım. Kant’a göre, Mısır’daki Piramidler, Roma’daki St. Peter 
Katedrali, 22 bulutlar, volkanlar ve heybetli dağlar23 bizde büyüklükleri ya da doğadaki 
güçleri aracılığıyla yüce duygusunu uyandırabilir. Kirwan, biz bir kez bu duyguya tanık 
olduktan sonra ise bir sanat eserinde de yücelik hissini yaşayabiliriz diyor. 

“Çünkü, eğer kişi ‘yüce’ kelimesinin anlamına aşina ise, buna ilham verme niyetini far-
ketmesi mümkündür – örnek olarak Milton, Gotik roman, George Martin veya Caspar 
David Friedrich’in tabloları, Wagner’in müziği, Rambo serisi, Alp dağları (manzara olarak 
rolünde) ve saire….”24

Kant’ın yücesinin sanatla ortaya çıkabileceği görüşünü savunan bir diğer yo-
rumcu Clewis, sanatsal yücenin olanağını gerekçelendirir. 25 Bu türden bir gerekçe-

18 A.e., 5: 256.
19 A.e., 5: 256.
20 A.e., 5:262.
21 A.e., 5:262.
22 A.e., 5:252.
23 A.e., 5:261.
24 James Kirwan, The Aesthetic in Kant, London, Continuum, 2004, p.71. Ayrıca yüceyi doğurabilecek 

türden örnekler için Clewis’in önerileri: “Aeschylus’un Prometheus Bound; Albert Bierstadt, Cas-
par David Friedrich, Thomas Cole, Mark Rothko, Barnett Newman ya da Jackson Pollock’un belirli 
resimleri; bazı Richard Serra heykelleri; Kubrick’in Spartacus’ü ve Gibson’ın Bravehearth’ı; Wag-
ner’in Tannhäuser üvertürü; ya da Dolomite’in bazı manzara fotoğrafları.” Robert Clewis, The Kanti-
an Sublime and the Revelation of Freedom, Cambridge, Cambridge University Press, 2009.

25 Clewis bu fikri paylaşan diğer Kant yorumcularını bildirir: “Allison, Kant’s Theory of Taste, s. 336-41; 
Budd, The Aesthetic Appreciation of Nature, s. 28; Dunham, A Study in Kant’s Aesthetic, s. 89-90. Mc-
Cormick interprets poems of the genre of ‘suffering’ in terms of sublime; McCormick, ‘Overwhelming 
Forces and a Whispering Vatness: Kantian Fictions of a Negative Sublime,’ in Kants Äesthetik, ed. 
Parrett, s. 630-41. Paul Crowther The Kantian Sublime’da sanatsal yücenin yeniden yapılandırıcı tanı-
mını önerir, s. 161. McCormick Kant’ın ‘neredeyse’ sanat eserlerini yüceyi ele almasının kapsamından 
çıkardığını belirtir. (s. 630.) Rudolf Makkreel sanatsal yücenin olanağını ‘On Sublimity, Genius and 
the Explication of Aesthetic Ideas’ s. 623’da kabul eder. Myskja, The Sublime in Kant and Beckett, s. 
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lendirmeyi yapmak iki önemli noktayı ön plana çıkarır: 
“İlk olarak, Kant’ın genel olarak yücenin insanın özgürlüğünü açığa çıkarabilmesini ama 
sanat tarafından temin edilen yücenin bunu yapamamasını öne sürmesi tutarsız olurdu. 
Daha derin sorun, Kant’ın sanatın yüceyi temin edebilip edemediğini savunması ile ilgilidir, 
çünkü eğer sanat bunu yapabilirse o zaman Kant’ın bu tip bir yüceliğin özgürlüğü açığa 
çıkardığını öne sürmesi gerekir. İkinci olarak, doğa ve sanat arasındaki çizgi ilk bakışta 
göründüğünden daha bulanıktır, bu sebeple sanatsal yücelik ile ilgili sorun göründüğünden 
daha karmaşıktır.”26

Kant, her ne kadar apaçık bir şekilde yüce-sanat ilişkisini detaylı (özellikle de 
sanatsal yüce olarak) bir şekilde açıklamasa da yücenin sanatta temsil edilebileceğini, 
ancak bunun sınırlı bir şekilde mümkün olduğunu düşünüyordu. Onun için, “sanatta 
yüce, eninde sonunda her zaman doğa ile anlaşma koşullarıyla kısıtlanmıştır.”27 Yü-
cenin sanatta temsil edilebilme imkânında doğanın rolünü göz önünde bulundurma-
mız, Kant’ın estetiği bağlamında neden Caspar David Friedrich’in sanatını ön plana 
çıkardığımızı açıklamaktadır.

Kant estetiği ile ilgisi bakımından ele alınacak diğer bir kavram da “sensus com-
munis” olmalıdır. Çünkü sensus communis ile Kant, estetik yargıyı öznel bir evrensellik 
zeminine oturtur. Bu da estetik yargının bireyler arasında iletilebilirliğinin olanağı 
olarak karşımıza çıkar. ‘Onlar bu sebeple, kavramların aracılığı olmadan sadece hisler 
aracılığıyla neyin hoşnutluk veya hoşnutsuzluk oluşturduğunu belirleyen, ancak evrensel 
geçerliliğe sahip öznel bir prensipe sahip olmalılar.’28 Kant’ın bahsettiği bu öznel ilke, 
sensus communis’tir. Sensus communis, anlama yetisi ve hayal gücünün uyumu ile 
ilgili olan bir kavramdır. Bu kavram, beğeni yargılarının iletilebilirliğinin koşullarından 
birisini oluşturur. Sensus communis, bilişsel yetilerin uyumunun tüm öznelerde aynı 
işlevi sağlamasından yola çıkarak, bu uyumdan doğan haz ya da hazsızlık duygusunun 
iletilebilirliğini varsayım şeklinden evrensel iletilebilirlik seviyesine yükseltmek için 
temel bir kavram olarak karşımıza çıkar. Kant, bir duygunun evrensel iletilebilirliği29 
bir “ortak” duyuyu varsaydığına göre, bu sonuncuyu kabul etmek için zeminimizin 
olduğu görüşündedir. Sensus communis’in önemi ise öznel bir özelliğe sahip olan 
estetik yargının evrensel iletilebilirliğini ancak bu varsayım altında tasarlayabilecek 
olmamızdan kaynaklanmaktadır. 30

253-62’de sanatsal yüce için argümanlar önerir.” A.e., s. 118.
26 A.e., pp. 118-119.
27 Kant, CPJ, 5:245.
28 A.e., 5:238.
29 “Kant, estetik yargıda, evrensel iletilebilirliğin (duygunun farzedilen toplumsal açısı), örnek gereklili-

ğin (öznel bir prensibe dayanarak) ve öznel bir yetinin (bilişsel uyum için bir his) hepsinin ortak 
duyuyu anlamak için farklı yollar olduğunu öne sürmek ister. Ayrıca bunun karşılığında ortak duyu-
nun,  sıradan kavrama ile aynı yetilerle, yani insanların herhangi tecrübeyi olası kılan bu özellikleri 
ile özdeş olduğunu veya ona bağlı olduğunu belirtir.” Douglas Burnham, An Introduction to Kant’s 
Critique of Judgement, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2000, p.60. 

30 Kant, CPJ, 5:239.
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III
Caspar David Friedrich-Bir Manzara Ressamı

Bu kısımda, romantik dönemin Almanya’daki en önemli temsilcilerinden olan 
Caspar David Friedrich’in birkaç eseri üzerine yoğunlaşacağım. Özellikle manzara/
doğa resmi konusunda ustalar arasında gösterilen Friedrich, eserlerinde genel olarak 
varolan yerleri kendisine konu etmiştir. Doğa, eserlerinde genellikle olduğu gibi res-
medilmiştir. Memleketi olan Greifswald, daha sonra yaşadığı şehir olan Dresden ya 
da Baltık Denizi kıyıları eserlerinde sıkça rastlayabileceğimiz mekânlardır. 

Eserlerini uzun süren eskiz çalışmalarından sonra tamamlayan Friedrich’in eser-
lerinde sık sık Greifswald yakınlarındaki Ruine Eldena’ya rastlayabiliriz. Bugün de 
hâlâ ayakta olan bu harabenin, o dönemde sanatçının eserlerinde kendisine sıklıkla yer 
bulması, onun tipik bir romantik olduğunun örneklerinden yalnızca biridir.

Caspar David Friedrich’in romantik dönem felsefesi ve estetiği hakkında bilgi 
sahibi olduğu ve kendi düşüncelerinin oluşmasında belirli isimlerin rol oynadığını 
bilmekteyiz. William Vaughan, onun zihnindeki romantik dönem düşüncesini şekil-
lendiren isimleri şöyle bildirir:

“Ondokuzuncu yüzyılın ilk onyılında Dresden’de yaşayan Friedrich’in Tieck, Novalis 
ve Schlegel kardeşler gibi Romantik yazar ve eleştirmenlerden habersiz olması pek olası 
değildir. Kant, Schiller ve erken mistik Boehme’nin, Rousseau ve İngiliz doğa şairlerinin 
etkisi ile, onsekizinci yüzyılın sonlarında Avrupa’nın her yerindeki bu çoşkulu kişilerin 
etkisi altındadır.”31 

31 William Vaughan & Helmut Börsch-Supan & Hans Neidhardt, Caspar David Friedrich – Romantic 
Landscape Painting in Dresden, London: Tate Gallery, 1972, s.13.

Caspar David Friedrich – Ruine 
Eldena im Riesengebirge
1830-1834 / Pomeranian State 
Museum Greifswald
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Friedrich, eserlerinde doğayı renk-
lendirirken bunu duygularının gözüyle 
yapmayı seçmişti. Bu tercih, onun duy-
guları ile öznelliğini yansıtmasına ola-
nak sağlamıştı. “Ancak, Friedrich için, 
onu ne kadar kesinlikle gözlemlemiş 
olursa olsun doğayı, bilimsel gözlerle 
ele almak imkansızdı. O, sanatın bilim 
tarafından ele geçirilmesinden, böyle-
ce dışa vurum için temel ruhsal ilgisini 
kaybedeceğinden korkuyordu. Ressa-
mın, doğayı insanı çevreleyen mistik bir 
güç olarak görmeyen, ancak onu gerçek 
özünde, kendi kuralları çerçevesinde 
kavramak isteyen, yaşlanan Goethe’nin 
evrensel ilgisine karşı hiç sempatisi yok-
tu. Friedrich duygusal öznelliğinde, her-
hangi nesnel ilişkiyi inkâr ederek tutsak 
kalmıştır.”32 1816 yılında, Louise Siedler 
aracılığı ile Goethe tarafından gelen bu-
lutları resmetme konusundaki teklifi bu 
sebeple geri çevirmişti.  

İzleyiciyi resmin içine çekip için-
den bakmasını sağlayabilmesi, Friedrich’in en önemli başarılarından biridir. Çağdaşları 
ile olan farkını, tam da bizim vurgulamak istediğimiz bağlamda Vaughan, onu Turner’la 
karşılaştırarak şöyle anlatmıştır:

“‘Hannibal Crossing the Alps’de, Turner, alpin manzarayı insanların aktif olarak nasıl 
elementlerle çatıştığını göstermek için kullanmıştır. Diğer yandan, ‘The Waltzmann’’ da 
Friedrich bir dağın sessiz yüceliği ile aşkınlık ve sonsuzluğun bir alegorisini iletmiştir. 
Turner’ın manzarası içinde insan ve onun doğa güçleriyle çabalarının sahnelendiği bir 
tiyatro için dekor oluşturan, karakteristik bir girdap oluştururken, Friedrich söylemek 
istediğini uzaysal yapının kendisinden inşa etti.”33

Carl Gustav Carus, 1820’li yıllar boyunca Caspar David Friedrich’in yakın arkadaşı 
olarak kaldı. Bu süre boyunca Carus, doğrudan Caspar David Friedrich’in Alp teması 
ile yakından ilgili, manzara estetiği üzerine bir inceleme yazısı yazdı. 1815-1824 yılları 
arasında yazılan Manzara Resmi Üzerine Dokuz Mektup34 başlıklı çalışma, 1831 yılın-

32 Christian Jensen, Caspar David Friedrich, New York, Barron’s, 1981, s.72-73.
33 Vaughan & Börsch-Supan & Neidhardt, Caspar David Friedrich – Romantic Landscape Painting in 

Dresden, s.10.
34 Carl Gustav Carus, Nine Letters on Landscape Painting, Tr. David Britt, Los Angeles, Getty Research 

Günümüzde Ruine Eldena - Greifswald
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da basıldı. Bu dokuz mektup iki gruba ayrılabilir. İlk beşi, poetik ve din terimlerinde 
doğayı tarif eder. Bu erken mektuplar genellikle Caspar David Friedrich’in manzara 
resminde değişen duygu durumlarını yorumlar.

İlk beş mektup, romantik manzara resminin estetiği için bir anlayışı açıklaması 
bağlamında önem taşırken, son dört mektup da bize Caspar David Friedrich’in Die Ho-
chgebirge ve Der Waltzmann’ı resmetmesindeki kararına ilişkin kanıtları sağlar. Son dört 
mektup, 1820’lerdeki yer bilime olan tutkunun yükselmesini anlatır. İlk beş mektup ile 
son dört mektup arasındaki ilkesel değişimin nedeni olarak Carus, manzara ressamının 
kullanması gereken betimlemeyi gösterir. Daha önceleri Friedrich’in doğayı dinî bir şe-
kilde tanımladığı manzara resimlerini35 savunurken, sonraki dönemde de topografyanın 
daha bilimsel bir şekilde çizilmesi gerektiğine yönelmiştir. O, buna, geleneksel Manzara 
Resminden (Landschaftsmalerei) ayırt etmek için Yerküredeki Yaşamı Resmetme Sa-
natı (Erdlebenbildkunst) 36 demiştir. Carus’un bu tanımlaması, Friedrich’in eserleri için 
hayalgücü ile yarattığının değil de gerçekten varolan yerleri seçip, onları tuvalde nasıl 
başarılı bir şekilde canlandırdığının ve doğayı bize olağanca gerçekliği ile sunduğunun 
bir kanıtıdır. Caspar David Friedrich’in çalışmalarında izlemiş olduğu bu yöntem, tam 
da yücenin bir sanat eserinde temsil edilebilmesi tartışmalarında durduğumuz pozisyo-
nu destekleyecek bir örnek olması bağlamında önemlidir. Zira çalışmalarına yansıttığı 
mekânlar ve bu mekânları tuvalinde canlandırış şekli, dinamik yüce bağlamında doğanın 
bizde uyandırdığı hisleri yansıtacak türdendir. Bir sonraki bölümde ise Friedrich’in çeşitli 
çalışmalarının detaylarına indiğimizde bu iddiamız güçlenecektir.

Institute, 2002.
35 Örnek olarak Tetschener Altar gösterilebilir.
36 Timothy Mitchell, ‘Caspar David Friedrich’s Der Waltzmann: German Romantic Landscape Painting 

and Historical Geology’, The Art Bulletin, Vol 66 No: 3, Collage Art Assossiation, 1984, s. 454-455.

Caspar David Friedrich – Der Waltzmann
1824-1825 / Alte National Gallery Berlin



Caspar David Friedrich’in Çalışmalarında Kant’ın Yüce, Doğa, Sensus Communis ve Deha Kavramlarının İzini Aramak   169

IV
Rückenfigur’ün Yüce ve Sensus Communis ile Bağlantısı

Rückenfigur, Caspar David Friedrich’in eserlerinde sıklıkla tekrarlanan, arkası 
izleyiciye dönük figürleri temsil eder. Friedrich’in bu simge ile amaçladığı şey, iz-
leyicinin kendisini rückenfigur ile özdeşleştirip resmin içine girmesini sağlamaktır. 
Rückenfigur kavramı ekseninde yapacağımız açıklamalar, Kant estetiğinin izlerini, 
Caspar David Friedrich’in eserlerinde açıkça görmemize olanak sağlayacaktır. Bu 
türden bir bağlantıyı sergileyebilmek için Caspar David Friedrich’in rückenfigur bulu-
nan eserlerinden üçünü seçip, ‘yüce’ ve ‘sensus communis’ kavramlarından hareketle, 
sanatçının Kantçı olarak adlandırılıp, adlandırılamayacağını sorgulayacağım.

Sanatçının bu amacı, özneler arası geçişi bir sanat eseri aracılığıyla olanaklı kıl-
mak ile gerçekleşmiştir. Friedrich’in bu niyeti ile ortak duyu yani ‘sensus communis’ 
bağlamında Rückenfigur’e odaklandığımızda ‘Sinnoffenheit’ (açık uçlu anlam) kavramı 
ile karşılaşırız. Caspar David Friedrich’in sanatında, özellikle manzara resimlerinde, 
kendisinin öznel duygularının bir sonucu olarak ‘sinnoffenheit’a tanık oluruz. Nina 
Armstutz’un Caspar David Fried-
rich and the Aesthetics of Commu-
nity adlı çalışmasında bahsettiği 
üzere manzaralarının açık yapısı 
öznel hisle iki noktaya ulaşır: biri 
ressamın eserinin yapılması, diğeri 
onun karşılanması. O, bu öznel hisle 
ilgili şöyle der: “… bu karşılıklı his, 
Kant’çı sensus communis gibi...” 37

Kant’a göre estetik yargılar, ki-
şisel beğenilerimizin ötesinde öznel 
bir evrensel geçerlilik talebinde bu-
lunan yargılardır. Bu öznel evrensel 
geçerlilik zeminini ise herkese ortak 
olan duyu38 ile temellendirir. Ona 
göre, estetik bir yargıda bulundu-
ğumuzda anlama yetisi ve hayal gü-
cünün özgür uyumu sonucunda haz 
alırız.39 Bu bilişsel yetilerin herkeste 

37 Nina Amstutz, ‘Caspar David Friedrich and the Aesthetics of Community’, Studies in Romanticism, 
54, Winter 2015, s. 461.

38 Kant ayrıca ortak duyudan ortak anlama yetisinin maksimlerini ayırır. Bkz. Kant, CPJ, 5:313.
39 Kant, CPJ, 5:219.

Caspar David Friedrich - Der Wanderer Über dem 
Nebelmeer 

1818 / Kunsthalle Hamburg
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ortak olması, öznel ama aynı zamanda evrensel olması, Friedrich’in eserleri aracılığı 
ile izleyiciye sunmak istediği duyguyu yansıtabilmesinin zemini olarak kabul edilebilir. 

August Semler’in 1809’da açıkladığı gibi, Rückenfigür tabloya girişin niyetli 
bir bölümüdür. Aynı zamanda, Kant’çı anlamda hem anlama yetisinin hem de hayal 
gücünün uyum içinde özgür hareketine izin verir. Amstutz’un alıntılayıp tercüme 
ettiği gibi Semler’in ifadeleri: “… kişi kendisini, onunla yansıtmak için içe çekilmiş 
hisseder; herkes belki ona farklı düşünceler yükler, çünkü herkes farklı bir ruhsal 
perspektife sahiptir…. Bu kişinin bireyselliğiyle belirlenir.”40 Semler’in Friedrich’te 
bahsettiği bireyselliğin yakalanmasını, özneler arası geçişi mümkün kılacak bir simge, 
yani Rückenfigur ile görebiliyoruz. Amstutz, sensus communis ile izleyiciler arasında 
ortak bir deneyimin nasıl doğabileceğini şöyle açıklar:

“Duygusal izleyiciler arasında beklenebilecek tek anlaşma, anlama yetisinin ve hayal 
gücünün özgür hareketinin ortak tecrübesidir. Bu sebeple Rückenfigür tekil estetik tec-
rübelerin çoğulluğu için bir katalizör olarak davranır, öznelliklerini eşitlemekten ziyade 
izleyicileri bir karşılıklı iç tecrübe ile birleştirir.”41 

Kant’çı estetik bakış açısıyla düşündüğümüzde, Friedrich estetik haz için gerekli 
olan temelleri oluşturmayı izleyicinin hayal gücüne bırakır. Bu tablolarda, figürlerin 
belirli bir kişiyi temsil etmesi gerekmez. Bunun ötesinde, izleyiciyi manzara veya 
doğayı onun gözlerinden görmeye davet eder.

“Rückenfigur sanat tarihinde önceki diğer tüm figürlerden çok önemli bir açıdan farklı-
dır: o, resimde sadece sunulan bir nesne değil, aynı zamanda resmin estetik tecrübesinin 
öznesinin vücut bulmuş şeklidir - basitçe Rückenfigur’ e bakmak yerine onunla birlikte 
bakarız. Ayrıca, manzara ile ilgili görüşümüzü  Rückenfigur’ ünkinden ayırmamız mümkün 
değildir. Manzaranın daha geleneksel temsillerinden farklı olarak, kendi doğrusu içinde 
varolduğu için bu tablo bize doğal bir manzara sunma iddiasında bulunmaz, ama doğanın 
bir insan bakış açısıyla gördüğümüzden emin olmamızı sağlar. Friedrich, Kant’çı estetik 
tecrübeye karşılık gelecek bir şekilde bir manzarayı sunmanın yolunu bulmuştur. Ayrıca, 
tablo sadece yüce tecrübesi içinde bir figürün anekdotsal sunumu değildir, aynı zamanda 
biz izleyenlere Rückenfigür’ün kendisininkiyle eşdeğer bir estetik tecrübe sağlar.”42

Rückenfigur, Friedrich’in çalışmalarında tek başına olduğu gibi sıklıkla iki kişi 
olarak da karşımıza çıkabilir. Bu iki kişilik sırtı dönük figürlerdeki resimlerin ortak 
özelliği, doğa ile iç içe geçmiş bir ortamda, ilk bakışta sanki izleyicinin göremediği 
bir şeyleri görüyorlarmış izlenimi uyandırmalarıdır. Caspar David Friedrich’in, “yüce 
manzara resmi” olarak adlandırabileceğimiz bu çalışmaları, aslında Kant’ın dinamik 

40 Nina Amstutz tarafından yapılan alıntı ve tercüme: ‘Caspar David Friedrich and the Aesthetics of 
Community’, Studies in Romanticism, s. 465 from August Christian Semler, ‘Über einige Landschaf-
ten des Malers Friedrich in Dresden.’ Journal des Luxus und der Modern (February 1809): 233-40. 
Reprinted in Caspar David Friedrich : Gemälde, Druckgraphik und bildmäβige Zeichnungen, ed. 
Helmut-Borsch Supan and Karl Wilhelm Jähnig, 72-74, Munich: Prestel, 1973.

41 Amstutz, ‘Caspar David Friedrich and Aesthetics of the Community’, Studies in Romanticism, s. 470.
42 Elizabeth Prettejohn, Beauty and Art, Oxford, Oxford University Press, 2005, s. 56.
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yüce ile kastettiği duyguyu izleyicide uyandırmak niyeti ile resmedilmiştir. Joseph Leo 
Koerner, Caspar David Friedrich and the Subject of Landscape adlı eserinde Wande-
rer üzerinden yüceyi serimler: “Bu sebeple, Wanderer’daki uzak dağlar ve ormanlar, 
kendi içlerinde yüce değildir. Bu dağlar ve ormanlar, izleyicinin bakışının nesnesi 
olarak yitikliği, belirsizliği ve onların varlığı olarak gücünü bahşederken yücedir.”43 

Friedrich’in eserlerinde Rückenfigur’un yeri, manzaranın tamamına izleyiciyi 
dâhil etmek için dikkatlice konumlandırılır. Koerner, Carus’un yazmış olduğu “a 
painting is a fixed gaze” notundan yola çıkarak, Friedrich’in manzara resimlerinde 
iletmek istediği o yüce duygusunu yakalamak için ‘rückenfigur’un rolünü açıklar. 44 
Çünkü Friedrich’in manzara resminde vermek istediği mesaj, basitçe bir yerin orada 
olduğu ile ilgili değildir; oradaki yerin görülmesi ile ilgilidir.

Caspar David Friedrich’in manzara resimlerinde sıklıkla buluşturduğu iki öğe 
vardır: gökyüzü ve deniz. Geniş bir bakış açısı ile bu iki öğenin birleşimini verdiğinde, 
resim ile ilgili oluşturduğu izlenim sonsuz bir boşluk ve sınırsızlık üzerinden doğan 
yücelik hissidir. Kantçı terminolojideki yüce bakış açısından bu resme yaklaştığımızda, 
sınırsızlık kavramı ile yüce arasındaki ilişki, tam da bu eserde somutlaşmış gibidir. 
Kant’a göre yüce, güzelin aksine sınırsızlık kendisinde ya da onun vesilesiyle tasarım-

43 Joseph Leo Koerner, Caspar David Friedrich and the Subject of Landscape, London, Reaktion, 1990, 
s. 212.

44 A.e., p. 213.

Caspar David Friedrich - Mann und Frau den Mond betrachend
1818-1825 / Alte National Gallery Berlin
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landığı ölçüde biçimsiz bir nesnede bulunur.45 Der Mönch am Meer’de46 deniz, gökyüzü 
ve ‘rückenfigur’ün buluştuğunu görürüz. Der Mönch am Meer ile Der Wanderer Über 
dem Nebelmeer arasındaki benzerlikler dikkat çekicidir.

“Bu Rückenfigürler aracılığıyla, izleyiciler dolaylı olarak, örtülü sınır çizgileri ve kırık 
perspektif eksenleri ile benzer şekilde yaratılmış,  aniden çıkan enginliğe atılımla karşılaş-
mak üzere, kayalık uçurumları keşfe çıkarlar. Hem deniz hem sis halen nispeten tanınabilir 
olmakla birlikte, keşişin ötesindeki karanlık biçimler ve kumlu iskeleleri soyutlanmış 
uçuruma gerilerler. Kısa bir süre için, sanatçı bizi, izleyiciye yeni talepler yükleyen, yeni 
bir tür imgenin eşiğine getirir.”47  

Romantik48 dönemde özellikle Alman folklorüne katkılarıyla ön plana çıkan 
Clemens Brentano, Achim von Arnim ve Heinrich von Kleist, Friedrich’in sergilenen 
eseri Der Mönch am Meer hakkında bir diyalog yazmışlardır. Resimdeki rückenfigurun 
tanımlanması ve yorumlanmasını içeren bu çalışma, resmin uyandırdığı hisleri şöyle 
ifade eder: “böylece ben kendim keşiş oldum, ve resim kum tepesi oldu, ancak hasret 
duyarak bakmam gereken denizin kendisi – deniz ortada yoktu.”49 Doğanın gücü, 

45 Kant, CPJ, 5:245.
46 Der Mönch am Meer, 1810 yılında Berlin Akademi Sergisi’nde sergilenmiştir.
47 Andrea Meyertholen, ‘Apocalypse Now: On Heinrich von Kleist, Caspar David Friedrich, and the 

Emergence of Abstract Art.’ The German Quarterly, 86.4, Fall 2013, s. 409.
48 Kant estetiğinin Alman romantisizmindeki izlerinin açıklandığı bir eser olarak bkz: Jane Kneller, Kant 

and the Power of Imagination, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.
49 Clemens Brentano, Clemens Brenato Werke, ed. Friedhelm Kemp, vol 2, Munich, C. Hanser, 1963, s. 

1034; Werner Hofmann, Caspar David Friedrich, London, Thames& Hudson, 2000, s. 283 içinde 
alıntıdır.

Caspar David Friedrich - Der Mönch am Meer
1808-1810 / Alte National Gallery
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sonsuzluğu ve limitsizliği50 karşısında insanın ne kadar küçük olduğu, resimdeki en 
önemli vurgulardan biridir. Kant’ın  yücesi yani doğanın gücü ve büyüklüğü karşısında 
içinde hayranlık uyanan insan, Friedrich’in bu eseri ile can bulmuş gibidir. Bunun 
ötesinde, Keşiş aracılığıyla resmin içinden baktığımızda rückenfigur ile Friedrich’in 
neyi başardığını daha iyi görürüz. İzleyici olarak bizler de resmin içinden, keşişle 
birlikte sonsuzluğa ve sınırsızlığa dâhil oluruz.

Kant’ın yücesi ile Friedrich’in eserleri arasında bir diğer bağlantı, Mark A. Che-
etham tarafından kurulur. Cheetham’a göre, Friedrich’in Das Eismeer’i hem Kant’ın 
matematik yücesine hem de Burke’çü51 tarzda bir yücenin resmedilmesine örnek olarak 
gösterilebilir.  Cheetham’a göre:

“Sadece Burke’ün hayal edilemeyen güç karşısında korku kavramına dayanmaz, im-
genin aynı zamanda Kant tarafından tasarlanan yücenin bir türünü, matematik yüceyi 
başlatabildiği de görülür. Friedrich’in tablosunda, her bir buz kütlesini ve kırığını açıkça 
görebildiğimiz için, doğanın sonsuz gücü hakkında bir fikrimiz olur. Burada Friedrich, 
gemiyi Hope olarak tanımlayan dönemin gazete kayıtlarından faydalanır; imge sıklıkla 
‘Hope’un Enkazı’ olarak alegorize edilmiştir.”52 

Cheetham’ın açıklamaları dikkatlice incelendiğinde, aslında Das Eismeer bağla-
mında Kant’ın yücesi ile kurduğu ilişkinin aslında matematik yüce ile değil, dinamik 
yüce ile ilgili olduğu görülebilir. Çünkü Cheetham, buz kütlesinin hasarına ve kırıklarına 
yol açan, gemiyi batıran ‘doğanın sonsuz gücü’nden bahsettiğinde, Kant’çı yüce bağ-
lamında bu ancak dinamik yüce olabilir.53 Doğa ile matematik yüceyi Kant, büyüklük 
kavramı ekseninde ilgi içine sokar.54 Doğanın gücünün sonsuzluğu ve ölçülemezliği 
karşısında doğan yücelik hissi ise dinamik yücedir.55 Kant’ın dinamik yüce ile ilgili 
şu pasajını burada alıntılamak yerinde olur:

“Çünkü doğanın ölçülemezliğinde ve yetilerimizin onun alanının büyüklüğünün estetik 
ölçümü ile olantılı bir ölçüt kabul etmedeki yetersizliğinde olduğu gibi, kendi sınırlarımızı 
bulmamıza karşın, yine de zihnimizde aynı zamanda duyusal olmayan ayrı bir ölçüt daha 

50 Kant güzel ve yüce arasında ayrım yaparken, yücede sınırsızlıktan bahseder: “Ancak onlar arasındaki 
dikkate değer farklar aynı zamanda göze de batar. Doğadaki güzel nesnenin biçimi ile ilgilidir, ki bu 
sınırlılıkta oluşur; karşıt olarak yüce, biçimsiz nesnede, veya onun bir halinde sınırsızlık yansıtıldığı 
sürece bulunur, ancak yine de o bir bütünlük olarak düşünülür: Öyle ki güzel, anlayışın belirli olmayan 
bir kavramının sunumu olarak ele alınırken yüce, aklın benzer bir karamı olarak ele alınır.” Kant, CPJ, 
5:244. 

51 Burke için yüce, zihnin hissedebileceği en güçlü duygudur. Bkz. Edmund Burke, A Philosophical 
Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful, London, R. And J.Dodsley, 1764, s. 
95-96.

52 Mark A. Cheetham, Kant, Art, and Art History: Moments of Discipline, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press, 2001, s. 134.

53 Cheetham’ın burada aslında dinamik yüce yerine matematik yüceyi dikkatsizlikle yazdığına inanıyo-
rum.

54 Kant, CPJ, 5:251.
55 Kant, CPJ, 5:260.
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buluruz ki o, kendisini sonsuzluğun karşısında doğadaki herşeyin küçük olduğu bir birim 
olarak kendi altında taşır. Böylece anlama yetimizde, ölçüsüzlüğü kendi içindeki doğanın 
üzerinde bir egemenlik sağlarız. Böylece gücünün direnilmezliği de doğa varlıkları olarak 
bizlerin fiziksel güçsüzlüğümüzü farketmemizi sağlarken aynı zamanda kendimizi doğadan 
bağımsız olarak yargılamak için bir yeti ve doğa üzerinde öyle egemenlik çıkarır ki dışımız-
daki doğa tarafından saldırıya uğrayabilecek ve tehlikeye düşürülebilecek alandan bütünüyle 
ayrı bir öz-sunum onun üzerinde temellenir; böylelikle insanın bu egemenliğe boyun eğmek 
zorunda olmasına karşın, insanlık bizim kişimizde küçük düşürülmemiş kalır.”56

İster Kant felsefesini yansıtma niyetiyle olsun isterse olmasın Friedrich’in eser-
lerinde Kant felsefesinin izlerine açıkça rastlayabiliriz. Friedrich estetik üzerine göz-
lemlerini yansıtmak için kasıtlı bir Kantçı yöntem izlememiş olabilir. Ancak romantik 
dönemin en belirgin özelliklerini yaşamının detaylarına57 kadar yansıtmış birisinin, 
sanatında böylesine derin izler görmemiz şaşırtıcı değildir. Diğer yandan, Kant felsefesi 
bağlamında sanatçının, güzel sanatlar icra ederken zaten bu tarz niyetli ve mekanik 
bir şekilde kendisini yönlendirmesi beklenmez. Çünkü bu tarz bir yönelim, beğeni 
yargısının çıkarsız olmasına engel olur. Kant’a göre sanatçı, belirli kuralları uygulayan 
kişi olmamalıdır. Dolayısıyla, hem Caspar David Friedrich’in niyetli olmadan Kant 
felsefesinin izlerini eserlerinde yansıtabilmiş olması hem de Kantçı anlamda sanatçının 
bunu doğallıkla başarabilmiş olması, benim görüşüme göre Caspar David Friedrich’i 
bir Kantçı, 58 Kant’a göre ise Caspar David Friedrich’i bir sanatçı yapar. 

56 Kant, CPJ, 5:261.
57 Onunla aynı dönemde yaşayan ve onu yakından tanımayan kişilerin, ev ve iş yaşantısı hakkında söy-

lediklerinin bir derlemesi için bkz. Jensen, Caspar David Friedrich, s.16-22.
58 Bu çalışmanın devamında daha fazlasını göreceğimiz üzere ve Kant’a göre sanatçı için bkz: Kant, 

CPJ, 5:307.

Caspar David Friedrich – Das Eismer
1823-24 / Kunsthalle Hamburg
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V
Deha Olarak Caspar David Friedrich 

Kant estetiğinde doğa kavramı, yalnızca dinamik yücenin ortaya çıkış koşul-
larından biri olarak çıkmaz. Ayrıca Kant, doğa ile sanat arasındaki ilişkinin incelik-
lerine de değinmiştir. Ona göre güzel sanatlar ancak doğa olarak göründüğü ölçüde 
sanat olabilir. Yani, sanatın kurallarını bir sanat eserinde mekanik olarak görmemeli 
ya da sezmemeliyiz. Sanat eserinin, sanatı temsil ettiğinin bilincinde olmalıyız. Tüm 
bu farkındalıkla yine de sanat bize doğa olarak göründüğü zaman onu güzel olarak 
adlandırabiliriz. Kant doğa-sanat ilişkisi bağlamında şu açıklamaları yapar: 

“Öyleyse güzel sanat ürünündeki amaçlılık, amaçlı olsa da amaçlı görünmemelidir. Örneğin, 
güzel sanat, onun sanat olarak bilincinde olsak da doğa olarak görünmelidir. Ancak, eğer ne 
olması gerekiyorsa yalnızca onlarla uyum içinde öyle olabileceği kurallarla anlaşmada tüm 
titizlikle bulunmasına karşın yine de bu özenli olarak kendini gösteremediğini, akademik 
biçim kendini ele vermediğini ve kuralın sanatçının gözünün önünde bulunduğunun ve 
zihinsel yetilerini zincire vurduğunun hiçbir izini göstermediğini kabul ettiğimizde bir 
sanat ürünü doğa olarak görünebilir.”59

Kant’a göre bir sanat eseri, yalnızca bir form değildir. Onun görüşüne göre sa-
nat eseri, bir içerik ve bu içerikle ilgili olarak da bir kavramın birleşimidir. Ayrıca 
Guyer’in belirttiği gibi, Kant estetiği bağlamında güzel sanatların ortaya çıkabilmesi 
için: “...öyle bir şekilde ki hem biçim hem de içerik, kavramların nesneyi bir güzel 
sanat eseri yapmaya yönelik genel niyetin tanınması ve onun kısmi içeriğinin idrak 
edilmesi rolüne rağmen birlikte ve özgürce daha yüksek bilişsel yetilerin uyumunu 
oluşturur. Kant’ın deha tanımıyla ortaya çıkan budur.”60

Kant’a göre deha, doğuştan zihnin (ingenium) yatkınlığıdır ve doğa, sanata kuralı 
onun yoluyla verir. 61 Doğadaki her türlü sanatta, varsayılan kuralları genel olarak 
kabul ederiz. Kurallar beraberinde kavramları da getireceği için, güzel sanatlar bu 
kuralları kendisi belirleyemez. Çünkü kavram sanata dâhil olursa herhangi bir sanat 
eseri ile ilgili bulunacağımız yargı da belirlenmiş olur.62 Belirlenmiş yargılar da es-
tetik yargı olarak adlandırılamazlar. 63 Ancak ön bir kural olmaksızın hiçbir kurala da 
sanat denemeyeceği için, doğa öznede bilişsel yetilerin özgür uyumu ile sanata kural 
verir, bu da ancak deha yolu ile mümkün olabilir. Kant, YGE’de deha konusunda net 
özellikler belirlemiştir:

“1. Deha, ona hiçbir belirli kural verilemediği için üreten yetenektir; herhangi bir kurala 
göre öğrenilebilene doğru bir beceri yatkınlığı da değildir; sonuçta özgünlük onun ilk 

59 Kant, CPJ, 5:306-307.
60 Paul Guyer, Kant and the Claims of Taste, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, s. 356.
61 Kant, CPJ, 5:307.
62 A.e., 20:211.
63 A.e., 5:194.
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karakteristiği olmalıdır. 2. Özgün saçmalık da olabileceği için, ürünleri aynı zamanda 
modeller, örneksel olmalıdır; bu yüzden örnekler taklitlerin sonuçları olmamalı, başkala-
rının taklit etmesine, örneğin yargılama standardı veya kuralı olarak hizmet etmelidir. 3. 
Ürününü nasıl ortaya çıkardığını kendisi tarif edemez ya da bilimsel olarak belirtemez, 
ama doğa gibi kural verir; ve bu yüzden bir ürünün yaratıcısı, ki onun dehasına borçludur, 
kendisi bunun için düşüncelerini kafasında nasıl bulduğunu bilmez; ve bu tür şeyleri dile-
diği gibi ya da tasarıma uygun olarak bulup çıkarma ve başkalarına onları böyle ürünler 
üretme durumuna getirecek reçetelerde iletme gücünü taşımaz. (Öyleyse büyük olasılıkla 
‘deha’ sözcüğü bir insana doğumuyla birlikte verilen ona özgü koruyucu ve yol gösterici 
tin olarak ‘genius’tan64 türetilmiştir ki o özgün düşünceler onun esininden gelmişlerdir.) 
4. Doğa deha yoluyla bilime değil, ama sanata kural verir ve bunu da ancak onun güzel 
sanat olacağı düzeye dek yapar.”65 

Kant, bir deha ile bilim adamını ele alarak, sahip oldukları nitelikleri öğretme 
ya da öğretememe üzerinden bir kıyaslamaya girişir. Newton ile Homeros’u örnek 
göstererek, Newton’un Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica adlı eserinde 
bildirdiği her şeyin –bunları kendisi çözene kadar ne kadar uğraşmış olursa olsun– 
öğrenilebilir olduğunu söyler. Ancak Homeros, hayal gücü vesilesiyle ortaya çıkmış 
düşüncelerinin nasıl bir araya geldiklerini gösteremez. 66 Çünkü bunu kendisi de bilmez, 
başka hiç kimseye de öğretemez. 

 Deha, güzel sanatlar için materyal sağlar. Bu materyal, Kant’a göre ‘geist’ ola-
rak adlandırılır. Deha, sanat yapıtlarına ilham verir. Deha, sanat yapıtlarına ruh verir. 
Bunları, estetik idelerle sanat yapıtlarını bağlantılandırarak yapar. 67 Estetik ide, hiçbir 
düşüncenin ona uygun olmadığı, hayal gücünün bir sunumudur. Bu tip ideler, “bir-
birlerinin muadilleridir” – yani akılsal idelerin yansımalarıdırlar. İkinci olana, hiçbir 
algısal veya hayal edilmiş şey uygun değildir; akılsal ideler, algıda transsendenttirler.

Beğeni ve dehaya ilişkin sorgulanması gereken, hangisinin önce geldiği ve han-
gisinin temel olan olduğudur. Bu bağlamda, kişinin farkında olması gereken iki olgu 
vardır. Birincisi, üçüncü Eleştiri’de, Kant’ın güzelin analizi ile başlaması ve iyi sanat 
ve deha kavramlarından çok sonra bahsetmesidir. İkinci olarak, deha kavramı, iyi 
sanatı anlatmak için kullanılır ama beğeniyi anlatmak için kullanılmaz. Bu sebeple 
deha kavramının beğeni ve iyi sanata sadece bir ek olduğu düşünülebilir. Ancak birinci 
kitabın sonlarına doğru geldikçe, deha giderek daha büyük bir rol oynamaya başlar 
ve Kant’ın estetiği için deha kavramının öneminin farkına gittikçe daha fazla varırız. 
Sanatsal yaratım fenomenine yakın bir bakış bize, deha ve beğeninin birbirine örülmüş 
olduğunu gösterir. Bir deha, kesinlikle beğeniye sahiptir. Bir deha, ne yaptığına dikkat 
eder. Bir sanatçı yaratma sürecinde düzenli olarak ne yaptığını, bu yargılar bilinçli veya 
açık bir şekilde yapılmasa bile, beğeni yargılarında bulunarak değerlendirir. Sanatçı 

64 Kelimenin Almancası ‘Genie’, Latince ‘Genius’tan türetilmiştir.
65 A.e., 5:308.
66 A.e., 5:309.
67 A.e., 5:313.
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bir sanat eseri yaratırken yetilerinin özgürce hareketiyle ilişki halindedir, hareketin 
uyumsuz olduğunu gördüğünde durur veya değişiklik yapar. Bu, kavrayış-öncesi bir 
durumdur. Sanatçı yaratma sürecinde, belirgin veya belirgin olmayan beğeni yargı-
larında bulunduğunda, bu yargılarda bulunurken çıkarsızlık hisseder. Benzer şekilde, 
bir beğeni yargısında bulunduğumuzda, doğa nesnesi veya sanat nesnesi hakkında 
olsun, nesnenin çeşitli özellikleri ile oynarız. Onları, tekrar dizeriz ve tekrar yaratırız. 
Kendimiz, sanatçı rolünü ve belki de deha rolünü oynarız. Beğeninin ve dehanın aynı 
kaynağa gittiğini görürüz. Bu sebeple Kant, hem beğeni hem de dehayı aynı temele, 
bilişsel yetilerimiz arasındaki belirli bir ilişkiyle dayandırmaya çalışırken bizi yanlış 
yönlendirmemiştir. Ancak deha durumunda bu ilişkiyi daha somut bir şekile getirebilmek 
için, nihayetinde, beğeni sahibi olan ve sanatçı olan herkes deha değildir. Bu durumda 
Kant “estetik ide” kavramını ortaya çıkarır. 68 Kant, sadece dehanın sanat eserinde 
bize düşünecek pek çok şey sağladığını ve aklımızı genişlettiğini açıklar. Estetik bir 
ide, herhangi bir belirleyici düşüncenin, 
örneğin kavramın, kendisine uygun olma-
sına imkân vermemesine rağmen, fazlaca 
düşünceye sebebiyet veren hayal gücünün 
bir temsilidir. Bunun sonucu olarak, hiçbir 
dil tamamen bunu ifade edemez veya akıl-
sal hale getiremez.69

Peki, Caspar David Friedrich bir deha 
mıdır? Kant’ın sanat, deha ve estetik ideler 
ekseninde yapmış olduğu açıklamalardan 
anladığımız kadarıyla, evet. Caspar David 
Friedrich, Kantçı anlamda bir dehadır.

 Elizabeth Prettejohn, Der Wanderer 
Über dem Nebelmeer adlı çalışmasından 
yola çıkarak, Kantçı anlamda dehaya Cas-
par David Friedrich’i örnek gösterir:

“Kant’çı bağlamda, bu bir deha eseridir. 
Çünkü izleyicinin aklını çok geniş bir çe-
şitlilikte daha da fazla derin düşünceler 
üzerinde özgürce hareket etmek için uyarır 
– resimsel boşluk hakkında, boşluğun in-
san tarafından algılanması veya doğal boşluk, örneğin; insanların doğa ile ilişkisi hakkında, 
yücenin tecrübesinin ruhsal boyutları, veya ilahiliğin doğada varlığı; figürün görünmeyen 
yüz ifadesi hakkında, onun toplumdan olası yabancılaşması veya onun önündeki (ve bizim 

68 Christian Helmut Wenzel, An Introduction to Kant’s Aesthetics, USA, Blackwell Publishing, 2005, 
s.100.

69 Kant, CPJ, 5:314.
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önümüzdeki) sahneye zihinsel hâkimiyeti hakkında olabilir.”70 

Her ne kadar Kant’ın deha kavramı günümüzde tartışmalı bir konumda bulunu-
yor olsa da Caspar David Friedrich, Kant’ın Yargı Gücünün Eleştirisi’nde açıkladığı 
anlamıyla bir dehadır. Dahası, Friedrich’in kalbinden gelen tutkuları yansıtmak ve 
sanat-sanatçı hakkında söylemiş olduğu sözleri de Kant’ın dehasının özelliklerini taşı-
maktadır: “her gerçek sanat eseri sanatçıdan – kalbinin iç atışından bilinçsizce doğar.” 71
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CONCEPT OF POWER IN AL-FARABI’S PHILOSOPHY

ÖZ
Bu makalede Farabi’nin politik felsefesinde “güç” kavramı tartışılmıştır. Fara-
bi’nin “erdemli şehir” doktrini sadece ahlaki bir ögeye dayanır. “Erdemli şehrin 
başı” [başkanı/lideri/reisi] politik bir lider, ideal bir yönetici modelidir çünkü 
onun politik eylemleri, etik ilkeler ve normlar tarafından şekillendirilir. Buna 
bağlı olarak, Farabi “gücü” ahlaki olarak betimlemiştir. Böylece bir devlet şekli 
olarak despotizme dair Avrupa-merkezli stereotiplere karşıt olarak, Doğu’nun 
devletlerinde “erdemli şehir”; en büyük değeri bir birey ve onun özgürlüğü olan 
ahlaki, insancıl bir gücün bulunduğu devlet olarak belirtilir. Gücü ahlaki bir öge 
olarak kavramsallaştırma amacıyla Immanuel Kant’ın kategorik imperatifi Fara-
bi’nin politik felsefesinde benimsenmiştir. Makyavelcilik, “erdemli şehrin” ra-
dikal karşıt noktasıdır. Ancak Niccolo Machiavelli’nin “erdemsiz” topluma –ki 
bu toplum gücü sadece kaba kuvvet olarak algılamıştır– bir hiciv olan felsefesi 
ile Floransalı yazardan önce var olan politik bir uygulama olarak Makyavelizm 
arasında bir ayrıma gitmeliyiz. Bu yüzden Farabi’nin mirasını Niccolo Makya-
velli’nin felsefesi ve Makyavelcilik ile karşılaştırmayı denedik.
Anahtar Kelimeler: Güç, Ahlaklılık, Yönetici, Siyaset, Kategorik İmperatif, 
Makyavelcilik

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Aralık 2016, Sayı 32, s. 181-192

* Doktora Öğrencisi, L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi Felsefe Bölümü (Azerbayev25@mail.
ru). Yazı geliş tarihi: 16.11.16; kabul tarihi: 5.12.16.

** Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü (hpoyraz1@gmail.com).
*** Doktora Öğrencisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü (engin.yurt.88@hotma-

il.com).



182 Aslan Azerbayev

ABSTRACT
The concept of “power” in al-Farabi’s political philosophy was discussed in 
this article. Al-Farabi’s doctrine of “virtuous city” is based solely on moral 
component. “The head of the virtuous city”, a political leader is a model of 
ideal ruler because his political activity is guided by ethical principles and 
norms. Consequently, al-Farabi described “power” as moral. Thus, contrary to 
Eurocentric stereotypes about despotism as a form of government, in the states 
of the East “virtuous city” was characterized as a state with a moral, humane 
power whose highest values are an individual and his freedom. For the purpose 
of conceptualizing power as a moral Immanuel Kant’s categorical imperative 
was identified in al-Farabi’s political philosophy. Machiavellianism is the 
radical antipode to “virtuous city”. But we must distinguish between Niccolo 
Machiavelli’s philosophy as a satire on “perverse” society, this society perceived 
as a power only force, and Machiavellianism as a political practice that existed 
before the Florentine writer. Therefore, we attempted to compare al-Farabi’s 
heritage with Niccolo Machiavelli’s philosophy and Machiavellianism.
Keywords: Power, Morality, Governor, Politics, Categorical Imperative, 
Machiavellianism. 

...

Giriş

Arap-Müslüman Doğu’sundan Ortaçağ filozofu Ebu Nasr Muhammed el-Fa-
rabi’nin “erdemli şehir” doktrini, ahlak ve politikanın bir birleşimine dayanır. Bu 
anlamda, Farabi’nin felsefesinde gücün kavramsallaştırılması “ahlaki” olarak ad-
dedilir. “Erdemli şehir”deki politik etkinlik, “ahlaki bilincin derin kaynaklarını ilk 
kez keşfeden”1 Alman filozofu Immanuel Kant’ın “ahlak metafiziğinin kökenleri” ile 
ilintilidir. Temel bir özellik olarak Farabi’nin “güç” kavramı yöneten elit bir kesimin 
iradesini dayatmaz, tersine kişiliğin ve toplumun gelişiminin en doğru, uygun, rasyo-
nel ve insancıl yoluna işaret eder. İşaret edilen yolun bir sonucu, erk ve halk arasında, 
vatandaşların kendi arasında, karşılıklı bir yardımlaşmayla kişiliğin özgür iradeye ve 
seçim hakkına sahip olduğu devletin yaratılmasıdır.

Bu temel ilke, Avrupalı düşünürlerin fikirleri ile çelişir, zira Ortaçağ’da Do-
ğu’nun devletlerinde bir yönetim şekli olarak despotizm etkili idi. Avrupa-merkez-
ciliğe dair araştırmalar yapan M. M. Shubina, Doğu’daki devletlerin despot olarak 
ifade edilmesinin, “tüm bu despot dünyanın, bir medeniyetin zıt kutuplarına dair bir 

1 Oyzerman T. I., “Kategoricheskiy imperativ Kanta kak predmet criticheskogo analiza”, Kantovskiy 
sbornik, 1, 2008, s. 30.
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fenomen olduğu”2 fikrini ortaya attığını yazar. Bir medeniyetin; tinsel, toplumsal ve 
teknik başarılar aracılığıyla ifade edilen dünyanın tarihsel gelişimi sırasında insan-
ların gelişimi olarak anlaşıldığı varsayılırsa Avrupa-merkezli bir bakışta Doğu’nun 
toplumları zorlu koşullarda yaşıyormuş, büyük bir yönetim tarafından baskı altında 
tutuluyormuş ve sadece yöneticinin iradesi söz konusuymuş gibi görünür.

Peripatetiklerden Sufilere kadar Doğulu düşünürlerin mirası -öncelikle Müslü-
man kültürün bağrında ortaya çıkmış olan- insanın en yüksek ahlaklılığını; İslami-
yet’i hakiki ilk anlamda tinsel gelişimi, sevgiyi, adaleti ve iyiliği savunan din olarak 
karakterize eden uysallığı ve toplumdaki harmoniyi arayışında temellenir. Farabi’nin 
eseri; erk kurumunun ahlaklılık düzenlemeleri ve ilkeleri üzerine inşa edilmiş olduğu 
Müslüman toplumun tinsel gelişiminin eğilimlerinin görsel kanıtı olarak işlev görür. 
Bununla bağlantılı olarak, “erdemli şehrin” gücünün özünde, Kant’ın kategorik im-
peratifi ortaya çıkar.

Farabi, Müslüman bir filozoftu; bu yüzden insan yaşamına ilişkin yaklaşımı İsla-
miyet’in ilkelerine uygunluk gösterir. Bu ilkeler, üç ögeden oluşur: inançlar, tapınma 
ve ahlaklılık.3 Farabi, vatandaşlık bilinci fikrini Greklerden alıp İslam dünyasının 
kültürel ve sosyal koşullarına uygun hâle getirmiştir ve ilgisini özellikle “vatandaş”ın 
ahlaki tarafına yöneltmiştir. Aristoteles, ahlaklılık kaynaklarını bir akla dayandırarak 
tanımlamıştır. Farabi, onun felsefesini benimseyerek aklı kutsal vahiy ile birleştir-
miştir.4

Bugün Farabi’ye yönelik Kazakistan’daki çalışmalarda, onun tinsel mirası An-
tik dönem ve Arap-Müslüman felsefi geleneklerin karşılıklı kültürel bir diyaloğunun 
ürünü olarak aktif bir şekilde araştırılmaktadır. Bu açıdan, bir filozof ve tarihsel bir 
figür olarak Farabi, Batı ve Doğu dünyalarını birleştiren bağ olarak görülür.5

2 Shubina M.M. Teoreticheskiye refkeksiyi i sotsiokulturniye praktiki sovremennogo evropotsentrizma: 
Avtoref. dis. … doct. philos. nauk: 09.00.13 – filosofskaya antropologiya, filosofiya kultury. – Rostov-
na-Donu, 2001. – s. 20.

3 YARAN Cafer Sadık, Ahlak ve Etik, İstanbul: Rağbet Yayınları, 2010, s. 62.
4 ÖZTURAN H., “Aristoteles ve Farabi’de Ahlakın Kaynağı Problemi”, Marmara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2013.
5 Kurmangaliyeva G. K., Nysanbayev A. N., Solovyova G. G., Seytahmetova N. L., Mir tsennostey i 

aksiologiya XXI veka, Kniga II, Almaty, 2006. Kurmangaliyeva G. K., Nysanbayev A. N., Solovyova 
G. G., Seytahmetova N. L., Naslediye al-Farabi i sovremennaya filosofiya vzaimoponimaniya, Al-
maty: IFPR KN MON RK, 2011. Kurmangaliyeva G. K., Mansurova A. S., Zholmuhamedova N. H., 
Koyanbayeva G. R., Seytahmetova N. L., Tajikova K. H., Naslediye al-Farabi i formirovaniye novogo 
integralnogo mirovozzreniya. Kollektivnaya monografiya / Pod obshey redaktsiyey Z. K. Shaukeno-
voy, Almaty: IFPR KN MON RK, 2012. Tvorchestvo al-Farabi v sotsiokulturnom izmereniyi Vostoka 
i Zapada: k 10-letiyu zhurnala “Al-Farabi”. Materialy mezhdunarodnogo kruglogo stola / Pod obs-
hey redaktsiey Z.K. Shaukenovoy. Almaty: IFPR KN MON RK, 2012. Materialy Mezhdunarodnogo 
kongressa “Naslediye al-Farabi i mirovaya kultura”, 28-29 sentyabrya 2000 g., g. Almaty / Gl. red. 
A.N. Nysanbayev, Almaty: Kompyuterno-izdatelskiy tsentr Instituta philosophiyi i politilogiyi MON 
RK, 2001.
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Joshua Parens, 13. yüzyılda İslam dünyasının, Farabi’nin politik akılcılığından 
ayrıldığını ve bunun olumsuz bir etkiye sebep olduğunu iddia eder.6 Şu anda Orta 
Doğu –Müslümanlığın ve diğer dinlerin beşiği olan– dünya bloklarının liderlerinin 
politik bir oyununa sahne olmaktadır; bölge, radikal dincilik örtüsü altında politik 
düzensizlik, askeri operasyonların gerçekleşmesi ile ayrışmaktadır.

İtalyan filozof ve yazar Nicolo Makyavelli, ahlak dışı siyaset kavramının yazarı 
olarak bilinir. Ancak Floransa’nın vatandaşlarının temsil ettiği politik eylemlilikteki 
negatifliğin, öncelikle toplum, sonra da bu ya da şu yönetici tarafından belirlendiğine 
yönelik bir bakış açısı vardır. Basitleştirilmiş anlamda Farabi’nin görüşü, Makyavel-
li’nin mirası ile uyum gösterir.

Yöntem

Araştırma yapılırken tarihsel-felsefi yöntem uygulanmıştır. Her bir düşünür şu 
ya da bu çağın “ürünüdür”, bir figür olarak çağın yapısı hem insan medeniyetinin 
gelişim seviyesi hem de tarihsel şartlar ve koşullar tarafından oluşturulmuştur.

Yöntemin temel özellikleri, Doğu’nun ve Batı’nın felsefi mirasının doktrinleri-
nin ve belli kavramlarının karşılaştırıldığı bir karşılaştırmalı tarzda işlenmiştir. Kar-
şılaştırmalı tarz, Farabi’de güç kavramındaki kategorik imperatifin tanımlanması ve 
yaratıcılık içinde İkinci Öğretmen’in –Nicolo Makyavelli ve Makyavelcilik– politik 
felsefesi ile karşılaştırılmasının denenmesi amacıyla uygulanmıştır.

Farabi’nin “Erdemli Şehir” Kavramında I. Kant’ın 
Kategorik İmperatifi

Farabi’nin erdemli şehir doktrininde, otorite güçleri “ilk başkan”ın/“reis”in el-
lerinde toplanır yani vatandaşların çıkarlarını ön plana alan monarkın elinde. Farabi, 
monarşiyi, devletin birliğinin kuvvetlenmesinde gücün en iyi formu olarak görür.7 
“Erdemli şehir”, hilafetin idealize edilmiş bir imgesi olarak anlaşılabilir.8 Farabi’nin 
yaşadığı dönemde, tek hilafet yapısı bozulmuştur. Düşünürün, muazzam ölçüde bü-
yük ve başarılı bir devletin yeniden inşa edilmesinin yöntemleri üzerine düşündü-
ğü aşikârdır. Müslüman popülasyonun gelenek olarak hakikati, peygamberin sözleri 

6 PARENS J., An Islamic Philosophy of Virtuous Religions: Introducing al-Farabi, Albany, N.Y.: State 
University of New York Press, 2006, s. 4.

7 Jurayev R. Z., Politicheskaya filosofiya Abu Nasra al-Farabi: dis. … kand. philos. nauk: 09.00.03 – 
Istoriya filosofiyi. – Dushanbe, 2004. – s. 132.

8 Tumanyan T. G., Religiya i vlast v sotsialno-filosofskoy mysli islama (epoha srednevekovya): dis. … 
d-ra filos. nauk: 09.00.13 – Sankt-Peterburg, 2009. – s. 174. 
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aracılığıyla aldığını göz önünde bulundurarak Farabi bir bilme yöntemi olarak vahiy 
ve aklı birleştirdi. Bu açıdan, politik lider, Farabi’nin devletinin başı, hem bir pey-
gamberdir hem de filozof.9 Yönetici-peygamber, mutluluğu sağlamak için bilgiyi po-
pülasyona, bilmeyen halka aktarabilir ve yönetici-filozof zekâya sahiptir. Farabi’deki 
bu görüş, geleneksel karakterin ve yeniliğin bir birleşimine uygunluk sağlar.

Zübeyr Kars, politik bir liderin imgesi Farabi’nin devlet modeli ve politik lider 
imgesini Türk devleti ile karşılaştırır. Erdemli bir toplumun yaratılmasındaki kav-
ramlar, Mustafa Kemal Atatürk’ün uygulamaları ile benzerlik gösterir.10 Farabi’nin 
fikirlerine yakın olan argümanlar, Türk Cumhuriyeti’nin kurucusunun konuşmaların-
da duyulmuştur. Türk lider, Osmanlı döneminin eski rejimini bırakmanın ve güçlü bir 
cumhuriyetin, bütün vatandaşların birleşimi aracılığıyla kurulmasının zorunlu oldu-
ğunu söylemiştir. Atatürk ismini alarak, halkın doğasının tüm milletin ve tüm cum-
huriyetin refahına bağlı olarak, cumhuriyet özgürlük fikrini aşılamıştır, bu yüzden 
lider, Türklerden yüksek bir kültür oluşturmalarını beklemiştir. Bu yüzden Atatürk, 
“mutluluğa” giden yolu açan bir “ilk başkan” olarak düşünülebilir.

“Erdemli siyaset”, Farabi’nin yazılarına göre evrensel bir düzenin oluşturulma-
sıdır. Farabi’nin felsefesinde evrenin en üst konumu olarak kişi, seçme özgürlüğü ve 
iradeye sahiptir, doğal yapılar ve sosyal kurulumlar her bir bireyin yararı için vardır. 
Her bir insana akıl bahşedildiği için ve akıl “kişi için yararların en özel olanıdır.”11 
Belli bir analog, I. Kant’ın ahlak metafiziğinde gösterilmiştir. N. Makyavelli’nin 
“Prens”inden farklı olarak I. Kant, amaç ve araçları ayırarak kişinin amaç olduğunu 
iddia etmiştir.12

Borç kavramından Farabi’nin felsefesinde bahsedilmemiştir çünkü düşünürün 
felsefesinin içine saadet ahlakı derinden işlemiş hâldedir. Ancak bu konuda bir şeyi 
belirtmek zorunludur. Düşünürün doktrinine göre, her bir kişiye özgür irade ve seçim 
bahşedilmiştir, kişi kararları konusunda seçim yapma hakkına sahiptir. Yine de tüm 
yazıları incelendiğinde, erdemli bir şekilde yaşaması gerekenin eğilimi belli olur, 
erdemli bir kişinin borcu, hakiki mutluluğa ulaşmak olarak düşünülmüştür. Erdemin 
ihlal edilmesine cehalet denir, sadece cahil insanlar hakiki tinsel yararları görmezden 
gelirler. Erdemli (“eğitimli”) kişi kendi seçimi aracılığıyla mutluluğa erişmek yö-
nünde eylemlerde bulunur çünkü bunun en doğru yol olduğunu bilir. Kişinin eğitimi 
ve terbiyesi, erdemli bir insanın görevinin ortak mutluluk yaratması olduğu inancına 

9 MAHDI Muhsin S., Alfarabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy, Chicago-London: 
The University of Chicago Press, 2001, s. 132.

10 Kars Z., “Fârâbî’de İnsan-Devlet ilişkisi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 
Sayı: 7 (1) 2006, s. 21-38.

11 Abu Nasr Muhammad Al-Farabi, “Ukazaniye puti k schastiyu”, Al-Farabi, Abu Nasr Muhammad, 
Sotsialno-eticheskiye traktaty. [Per. s arabskogo], Alma-Ata: “Nauka”, 1973, s. 37.

12 Kant I., “Osnovopolozheniya metafiziki nravov”, I. Kant, Sochineniya. V 8-mi t., T. 4., Moscva: Cho-
ro, 1994, s. 204.
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katkıda bulunur. Eğer kişi “cehalet” yolunu seçerse ve ahlaki görevi idrak etmek 
ona özgün bir şey değilse, hakiki mutluluğa asla erişemeyecektir. Farabi, “talihsizlik 
kişiyi kavrar” diye yazar, “[özgür] iradesi bulunmasına rağmen tüm hayatı boyunca 
bulunduğu durumlarda kendi iradesiyle çirkin eylemlerde bulunursa”13 Bu yüzden, 
kendi içinde mutluluğun diğer insanlarla bir arada bulunmanın yollarının aranması 
ahlaki bir görevdir.

Kategorik imperatifi bulan kişi de “mutluluk” kavramına oldukça ilgi göstermiş-
tir. Onun sözlerinden biliyoruz ki sadece ahlak yasası altında yaşayan kişi, ödevin 
çağrısını duyan kişi mutluluğu öğrenebilir. I. Kant şöyle yazar: “mutluluğa katkıda 
bulunmak sadece doğamız gereği değil ama buna dair borcumuzdan da dolayıdır ve 
sadece o zaman bir kişinin davranışı kendine özgü ahlaki bir değere sahip olur.”14 Ah-
laki bir ödev olarak mutluluğun peşinden gidilmesinde, Farabi olayları kategorik ve 
savlamacı imperatiflere uygun olarak ayırır. I. Kant, ahlakı imperatif olarak karakte-
rize ederek (bir kategorik imperatif olarak) ahlaki ödevin bu ya da şu türden eylemin 
yapılmasına yönelik “inançta” kök saldığını iddia etmiştir.15 Savlamacı imperatif ise 
“bir yardım aracı olarak eyleme yönelik pratik ihtiyacı temsil eder.”16

Farabi’nin eylemleri ve davranışları erdemli olmaya uygun bölümlemesi bilinçli 
yapılması ve irade dışı olması üzerinden gerçekleşir. Eğer I. Kant’a uygun olarak, 
kişinin inanç konusundaki amacı ahlaki bir ödev ve yasaya borçlu olma hissine sahip 
olması ise o zaman doğulu bilim insanı, insanlara, mutluluğa erişebilecekleri erdem-
leri pay etmek ister. Sivil toplum prototipine, karşılıklı yardımlaşma durumuna mut-
luluk kavramı işaret edebilir. Farabi, iyi davranış ve eylemlerin kişinin kendi iradesi 
ile yapılmamış olabileceğini söyler. Aynı zamanda, bunlar mutluluğa ermemişlerdir. 
Eğer iyi irade ve özgür seçim kişinin eylemlerinin sebebi ise, mutluluğa erişmek 
mümkündür. Eğer kişi, adalete ve iyiye uygun olarak davranıyorsa, belli bir faydayı 
gözetiyorsa, o zaman bu mutluluğa giden bir yol değildir.17

Farabi ve Kant’ın, ilk olarak, özgür irade ve seçimi ortaya koyması özellikle 
önemlidir. Kişi, nasıl eyleyip yaşayacağına ilişkin olarak seçme hakkına sahiptir. 
Ancak toplumdaki yaşamı düzenlemeye dair bu özgürlükte, Kant, ahlaki bir ödev 
anlayışına sahip olmanın zorunlu olduğunu iddia eder ve Farabi de kişide topluma 
yönelik bir borç hissi oluşturan erdem anlayışına ihtiyaç olduğunu savunur.

Devlet ve toplumdaki düzen, evrensel bir harmoni sayesinde gerçekleşir. Dün-

13 Abu Nasr Muhammad Al-Farabi, “Ukazaniye puti k schastiyu”, Al-Farabi, Abu Nasr Muhammad, 
Sotsialno-eticheskiye traktaty. [Per. s arabskogo], Alma-Ata: “Nauka”, 1973, s. 8.

14 Kant I., “Osnovopolozheniya metafiziki nravov”, I. Kant, Sochineniya. V 8-mi t., T. 4., Moscva: Cho-
ro, 1994, s. 168.

15 Kant I., A.g.e., s. 189.
16 Kant I., A.g.e., s. 188.
17 Abu Nasr Muhammad Al-Farabi, “Ukazaniye puti k schastiyu”, Al-Farabi, Abu Nasr Muhammad, 

Sotsialno-eticheskiye traktaty. [Per. s arabskogo], Alma-Ata: “Nauka”, 1973, s. 7.
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yanın ilk sebebi, ya da İlk Gerçek, Tanrı, Allah, kendisinin ve tüm dünyanın, tüm 
yaşayan şeylerin, “yaşamın başlangıcıdır.”18 İlk gerçek bir tür İlkesel Akıl’dır, dü-
şünür onun özünün maddesel olmadığını, tanrısallığın “elzem zekâ” olarak temin 
edildiğini iddia eder.19 Dahası, bilindiği üzere, Farabi elzem zekâyı ışığa benzetir, gü-
neşten yayılan, tüm nesneleri aydınlatan; bu ışık insanın nesneleri ve olayları doğru 
şekilde görüp ayırmasına yardımcı olur.20 Genelde düşünür İlk Gerçek’in en yüksek 
mükemmelliğin, bilgeliğin, hakikatin ve güzelliğin vücut bulması olduğu gerçeğine 
değinir. İnsanlığın amacı, Farabi’ye göre, bilgi aracılığıyla “en yüksek hakikate” ya-
kınlaşmaktır.

“Erdemli şehir”deki güç “İlk başkan”a aittir ve İlk Gerçek, dünyanın Temel Se-
bebi olarak görülür, “baş” burada şehrin güçlenmesinin bir sebebidir. İnsan vücudunda 
temel organın “kalp” olmasına benzerdir bu. “Erdemli şehrin” yöneticisi Allah’tan 
vahiy alır, böylece mükemmellik ve bilgeliği idrak eder; filozofun mükemmel akla 
sahip olmasıyla, geleceğin peygamberinin, gerçekliğin analisti olmasıyla benzerdir 
bu.21 “İlk başkan”ın temel amacı, insanlara talihli olan yolu göstermektir. Böylece 
“baş” kutsal bir iradeyi uygular, iyilik, adalet, komşu sevgisi ve hakikat arayışına yön-
lendiren yaratıcının iradesini. Yöneticinin amacı, bu konuda insanları bilgilendirmek 
ve popülasyonda günlük yaşam içinde ahlakın ilkelerini güçlendirmek. Sadece bunun 
için, politik liderliğin otoritesinin güçleri kullanılabilir, onun gücü sadece bu mesajla-
rın vücut bulması yönünde kabul edilebilirdir. Gücü aşırı sevme, hırs, kişisel çıkar ve 
gücün kullanımından fayda sağlama, bunların hepsi “cehalettir.” Sadece “cahil olan” 
maddi çıkarlar tarafından yoldan çıkarılabilir ancak erdemlere sahip olan kişi kutsal 
ideallere uygun olarak yaşar, bu onun borcudur, ahlak yasasıdır. “İlk başkan”ın erdemi 
temel yönergedir, onun borcu vatandaşlarla ilgilenmek ve hakiki mutluluğa giden yolu 
işaret etmektir, bu anlamda o bir ailede çocuğa örnek olan baba ile benzerdir. Bu te-
melde, Farabi tarafından önerilen güç kavramının özünde Kant’ın “Her seferinde öyle 
eyle ki, eyleminin ilkesi aynı zamanda genel bir yasa olabilsin” sözünün kategorik 
imperatif özelliğinin görülebildiğini söylemek mümkündür.22 Evren, en yüksek ahlaka 
ait ideleri vaat eder ki bunlar, insanlığın kriterleri olarak görülürler. Kişiye, ahlakın bir 
belirleyicisi olarak akıl bahşedilmiştir. Ancak özgür irade ve seçim hakkı da insana ve-
rilmiştir ve gafletten dolayı, cehalet kişiyi ele geçirebilir. Bu açıdan düşünüldüğünde, 
yöneticinin eylemleri ve davranışlarını gösteren iç doğasının, yönlendiren bağ olarak 
ele alındığı gibi standart olarak da kabul edilmesi gerekir.

18 Abu Nasr Muhammad Al-Farabi, “Traktat o vzglyadah zhiteley dobrodetelnogo goroda”, Al-Farabi, 
Abu Nasr Muhammad, Filosophskiye traktaty. [Per. s arabskogo], Alma-Ata: “Nauka”, 1970, s. 226.

19 Abu Nasr Muhammad Al-Farabi, A.g.e., s. 212.
20 Abu Nasr Muhammad Al-Farabi, A.g.e., s. 285-286.
21 Abu Nasr Muhammad Al-Farabi, A.g.e., s. 316.
22 Kant I., “Osnovopolozheniya metafiziki nravov”, I. Kant, Sochineniya. V 8-mi t., T. 4., Moscva: Cho-

ro, 1994, s. 196.
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Bunların yanı sıra, “İlk başkan” tarafından işaret edilen “mutluluk”, herkes ta-
rafından elde edilemez, ama bu mutluluğa diğer insanlarla bir arada olarak erişilir. 
“İlk başkan” insanların kendi arasındaki ilişkileri düzenler. İnsan doğası, ilişkiler or-
taya koyan birliğe ihtiyaç duyar. Farabi toplumu karşılıklı yardımlaşma ile geliştirir. 
Bununla ilgili olarak düşünür şöyle yazar “...birçok insanın birbirine yardım ettiği 
ve herkesin var olabilmek için gerekli olan şeyi bir başkasıyla paylaştığı bir birlik 
aracılığıyla kişi kendi doğası gereği ait olduğu mükemmelliği bulabilir.”23

Farabi, insanların en kabul edilebilir bir arada durma türü olarak şehrin birliğini 
görmüştür. “Erdemli şehir”, insanların mutluluğa ulaşarak birbirlerine yardım ettikleri 
şehirdir. Böyle bir şehir, hayatı sürdürmek için tüm organların birbirleriyle iletişim 
içinde çalıştığı insan bedenine benzer.24 Bu yüzden insanlar, tam teşekkülü bir yaşa-
mın sadece karşılıklı saygı, birbiri ile ilgilenme ile mümkün olduğunun farkına var-
malıdır, diğer kişilere araçmış gibi davranmanın imkânsız olduğu, kişinin her kişi için 
amaç olduğu anlaşılmalıdır. Burada Kant’ın “Öyle eyle ki, insanlık, ister senin ister 
başka birinin kişiliğinde, aynı zamanda bir amaç olsun, asla yalnızca bir araç olmasın” 
kategorik imperatifi görülmektedir.25 Bu imperatife bağlı olarak bu avantaj hakkında 
“ilk baş” kendi gücündeki ahlaklılık ile ilgili konuştuğunu belirtmek zorundadır.

“Ahlak gücü”nün belli bir ölçüdeki idealleştirilmesine büyük ihtimalle Farabi de 
sahiptir. Bazıları bununla dalga geçebilir, bir çocuğun naifliği ile konuya yaklaşma 
şeklinde yorumlayarak, gücün ahlak ile bağdaşması meselesinde değil de politikacı-
ların ahlak ile uyuşması meselesinde ısrar ederek. Bununla ilgili olarak Kant, usta bir 
şekilde şöyle demiştir “nesnel olarak (teoride) ahlak ve politika arasında hiçbir anlaş-
mazlık yoktur”, “öznel olarak (akılları ilkeler temelinde çalışmayan insanların egoist 
eğilimlerinde, bu bir pratik olarak isimlendirilmemeli) bu çatışma vardır ve hep de 
var olacaktır.”26 Bu yüzden politikacıların sebep olduğu “dalalet” ve “bozulma”, sa-
dece kişisel amaçları gerçekleştirme doğrultusunda insanların eğilimi yüzünden olur, 
diğer tüm insanların araç olarak görülmesi dolayısıyla. Farabi’nin dilinde, bu “ca-
hil şehirler” olarak dile getirilir. Bir diğer tabirle “hırslı”, “merhametsiz”, “yolundan 
sapmış” şehirler. Cehaletin ortaya çıkmasına dair bu karakteristik özellikler, bilgi ile 
elde edilen erdem eksikliğinin bulunması sebebiyle geçerlidir. Eğitim, düşünür tara-
fından ideal toplumu yaratma ve kişisel mükemmellik ve özgürlüğe ulaşılması süreci 
olarak takdir edilmiştir.27

23 Abu Nasr Muhammad Al-Farabi, “Traktat o vzglyadah zhiteley dobrodetelnogo goroda”, Al-Farabi, 
Abu Nasr Muhammad, Filosophskiye traktaty. [Per. s arabskogo], Alma-Ata: «Nauka”, 1970, s. 303.

24 Abu Nasr Muhammad Al-Farabi, A.g.e., s. 305.
25 Kant I., “Osnovopolozheniya metafiziki nravov”, I. Kant, Sochineniya. V 8-mi t., T. 4., Moscva: 

Choro, 1994, s. 205.
26 Kant I., “K vechnomu miru. Filosofskiy proekt”, I. Kant, Sochineniya. V 8-mi t., T. 7., Moskca: Choro, 

1994, s. 48.
27 Rauf M., Ahmad M., Iqbal Z., “Al-Farabi’s philosophy of education”, Educational Research Interna-

tional, Vol. 1-2, 2013, s. 85-94.
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“Eğitimli”, iyiliği kötü olandan ayıran, mutluluğa giden yolu bilen demektir. 
Cehaletin cazibesine kendisini kaptırmayacak kişidir. Ancak ahlakın özünü ve öne-
mini bilen, ahlaki bir ödeve uyan kişiler bile erdemleri görmezden gelebilir. Bazen 
aydınlar ahlakın standartlarının ihlali anlamına gelen, belli faktörler ile insanlığın 
bozulmasına ilişkin bilgi verirler, adaletsiz ve vicdansız olanı cesaretlendiren bir 
durumun lehine olarak. Doğulu düşünür bunu kastederek bu olayı sakinlerinin etik 
kategorilerin öneminin farkına vardıkları “ahlaksız şehir” olarak tanımlar; ancak ey-
lemleri etik standartlara karşıt durumdadır.28 Adaletsizliğe dair artan göz yumma ile, 
ahlakın “altın kuralı” görmezden gelinir, kötü olan banal bir karakter edinir, tıpkı 
Hanna Arendt tarafından gösterildiği gibi.29

Farabi’nin “Erdemli Şehri” ve Makyavelcilik

“Erdemli Şehir” tarih açısından Makyavelciliğin politik uygulamasına karşıdır. 
Makyavelcilik ile Nicolo Makyavelli’nin felsefesi arasında bir ayrım yapmak gerekir. 
İnsanlık Makyavelciliği Floransa vatandaşı olan ve buranın temellerini inceleyip dile 
getiren30 Nicolo Makyavelli’nin politikasının gerçek ölçüsü olarak düşündü, burada 
ilginç olan onun “sosyal kötü” olanı açık bir şekilde gösterme konusundaki girişimle-
ridir.31 Makyavelli’nin “ahlak toplumu yaratmaz, tam tersine toplum ahlakı yaratır”32 
tezi toplumun kendisinin zararlı tutkulara, kusurlara direnmekte kendi kendisine top-
lum ahlakını güçlendirmekte yetili olduğuna işaret eder.33 “Egemenin” yönetim yön-
temleri popülasyonun ahlakına bağlıdır. Makyavelli, devleti oluşturan toplum sadece 
benzer yönetim yöntemlerini görürken, amaçların gerçekleştirilmesi adına iyilik ve 
kötülük arasındaki bağı aşmaya yetili olan bir “egemen” imgesi tarif eder. İtalyan ya-
zarın hiciv amacıyla ahlak dışı bir politikanın özünü ifade ettiğini iddia etmek olasıdır, 
politika ve ahlakta yok edilmesi gereken kusurları belirttiğini. “Cahil” ve “erdemli” 
şehirlerde derecelendirme tanımlayan Farabi’ye benzer olarak Makyavelli de “ahlak-
sız” ve “ahlaksız olmayan insanlar” hakkında bir doktrin oluşturmuştur.34

Nicolo Makyavelli tarafından tarif edilen politik lider imgesi bir örnek olarak 
algılanmaya başlanmıştı. Politikadaki teknik; sofistike kurnazlık, itidal ve acımasız-

28 Abu Nasr Muhammad Al-Farabi, “Traktat o vzglyadah zhiteley dobrodetelnogo goroda”, Al-Farabi, 
Abu Nasr Muhammad, Filosophskiye traktaty. [Per. s arabskogo], Alma-Ata: «Nauka”, 1970, s. 324-
325.

29 Arendt Hannah, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil, 4. Baskı, New York: 
Penguin Books, 2006.

30 Guseynov A. A., “Moral i politika: uroki Machiavelli”, Filosofskiy zhurnal, 2 (13), 2014, s. 5.
31 Yusim M. A., Etika Machiavelli, Moscva: Nauka, 1990, s. 99.
32 Yusim M. A., A.g.e., s. 99.
33 Yusim M. A., A.g.e., s. 83.
34 Yusim M. A., Etika Machiavelli, Moscva: Nauka, 1990, s. 99.
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lığın ortaya çıkarken Makyavelcilik olarak adlandırılmaktaydı. Onun felsefi eseri 
“Egemen”, gücü ortaya çıkarma ve güce sahip olma üzerine Rönesans ve modern 
zamanların Avrupalı yöneticileri için eğitimsel ya da uygulamaya yönelik bir rehber 
olarak görülmeye başlanmıştı.

Makyavelli’nin “Egemen” eseri ile ilgili olarak, burada bahsedilen türde bir 
yöneticinin Farabi’nin “hırslı şehrin” başı tanımına uyduğu söylenebilir. Eğer Do-
ğu’nun Aristoteles’i, ahlaki gelişmeler ile üstesinden gelinebilecek bir “cehalet”in 
ortaya çıkması olarak bu türden bir “şehre” ilişkin olarak bir dönüşüm yolu sunuyor-
sa o zaman Makyavelciliğe göre, bunun tam tersine, diğerlerine karşı olarak zafer 
kazanılması tek ana meseledir.

Doğu filozofundan farklı olarak Makyavelli yöneticiyi devletin organik bir par-
çası olarak değil ama sadece gücü elinde tutan kişi olarak görmüştür ve bu kesinlikle 
popülasyonun beklentileri ve istekleriyle ilgilenme konusunda yeterli değildir. Temel 
bakış egemenin kimliğine odaklanmıştır, onun güç kazanmak için karşıtlarıyla savaş-
ma yöntemlerine. 

Farabi ve Makyavelli savaş sorunu konusunda ise benzer düşünmüşlerdir. Farabi 
“Devlet Adamının Aforizmaları” yazısında dışardaki düşmanların varlığına ilişkin 
olarak savaş kavramını tanır, şehre ait olan faydaların şehir tarafından elde edilmesi 
açısından, “köle oldukları bir dünyadaki durumda en iyi ve en işe yarar olacak olan” 
insanların köleye dönüştürülmesi amacıyla.35 Farabi, antikite geleneğinin izinden gi-
derek, köleliğe izin verir. Genel olarak, düşünür “şehrin faydalarının elde edilmesi” 
ve “adaletin ve adil olanın ortaya çıkmasına duyulan ihtiyacı” ön plana çıkararak sa-
vaşı daha geri planda tutar. Burada “adaletin ve adil olanın ortaya çıkması” bahanesi 
altında “Makyavelli’nin yöneticileri” sürekli olarak askeri operasyonlar düzenleyebi-
lir ve diğer devletlerin sınırlarını tehdit edebilir.

Farabi, adaletsiz savaş durumunu, insanları kendine boyun eğmesi ve itaati için 
baskı oluşturması amacıyla gücünü kullanan yönetici üzerinden tanımlar. Ayrıca 
İkinci Öğretmen de adil olmayan savaşı, birileri üzerinde hâkimiyet kurma amacın-
daki ya da öfkesini tatmin eden yönetici ile tanımlar. İtalyan yazar, “egemen”i ifade 
ederek, savaşın düzen getirdiğini düşünür “savaştan kaçınmayacaksın, savaşta bir 
çıkar kaybetmeyecesin.”36 Savaş, egemenin asıl amacıdır, onun eşsiz yükümlülüğü, 
“ki bunu yönetici başka birine atayamaz.”37 Eğer Farabi ahlak ve bilgi aracılığıyla in-
sanları eğitmeyi düşündüyse, Makyavelcilik ise gücün elde edilmesi ve sürdürülmesi 
amacına odaklanır. O, insanları itaat etme durumunda tutmak için itikat, baskı ya da 

35 Abu Nasr Muhammad Al-Farabi, “Aforizmy gosudarstvennogo deyatelya”, Al-Farabi, Abu Nasr 
Muhammad, Sotsialno-eticheskiye traktaty. [Per. s arabskogo], Alma-Ata: «Nauka”, 1973, s. 230.

36 Machiavelli N., Sochineniya istoricheskiye i politicheskiye. Sochineniya hudozhestvenniye. Pisma: 
Sb.: per. s ital. / N. Machiavelli, Moscva: NF «Pushkinskaya biblioteka”, OOO «Izdatelstvo АСТ”, 
2004, s. 66.

37 Machiavelli N., A.g.e., s. 98.
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“yok etme” yollarını önermiştir. Zulüm ve korkunun salınması, Makyavelciliğin en 
tercih edilen yöntemlerindendir.

Makyavelcilik felsefesi fırsatları tüketmiştir. Dünya, değerlerin yeniden gözden 
geçirilmesini ve eşit ve tek bir şekilde ilerleyen gelişmenin başarılmasını talep et-
mektedir. Buradaki görevde Doğu’nun felsefi doktrinlerine başvurulabilir. Eğitim ve 
yüksek ahlak anlayışı, insanlığı sosyal ve ahlaki çöküntüden kurtaracak olan şeydir. 
Bu yüzden Farabi’nin politik lider imgesi bütün vatandaşlara yöneliktir, onların iyi 
bir yaşam sürmesine ve refahına yönelik ki bunlar bir örnek oluşturacaktır, bir baba 
gibi şefkat hissedilmesi konusunda, günümüz için bu oldukça önemli bir konudur.

Gücün ahlak olarak kurumsallaşmış bir şekilde inşa edilmesi topluma bağlıdır, 
toplumun entelektüel ve etik seviyesine. Bu açıdan düşünüldüğünde, Farabi bilginin 
(teorik erdemin) politik elit kesim tarafından, yani imamlar ve yöneticiler tarafından 
aktarılması gerektiğini ön görmüştür.38 Bu yüzden politik okuryazarlık ile vatandaş-
lara ve devlete karşı ahlaki sorumluluğun desteklenmesi güç yapılarını işlevsel kılar, 
politik faaliyetlere yönelik bu iki doğal eğilim ve sahip olunması gerekli olan zekâ ile 
birlikte. Düşünür dünyanın ontolojik yapısını İlk sebepten başlayarak bir aile öğesine 
kadar ifade eder. Politik okuryazarlığın yanı sıra, etik bir ayrıcalık olarak görülen 
davranış açısı da acımasızdır. Doğunun bilim insanı, “bilgi temelinde etik değerlerin 
ve sanatların insanlara bir yatırım şekli” olarak eğitimin erdemli kişinin –ki bu vatan-
daştır- düzeni için özellikle önemli olduğunu belirtmiştir.39

Kutsal olarak güzel bir taşıyıcı olan kişi ve tüm dünyadaki insanların mutluluğu 
için devletteki genel harmoniden sorumlu olan politik bir varlık olarak kişi. Farabi, 
insanların iradesini tek bir yöneticinin iradesi ile sınırlamamıştır, erdemin farkına va-
ran ve kendi seçimiyle erdemli olmayı seçen kişi, genel bir mutluluk idesinin peşin-
den giden bir özgürlük anlayışı, erdemli bir şekilde vatandaşların bir arada yaşadığı 
bir toplum. Bu, Farabi’nin demokrasisidir.
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İçselcilik/dışsalcılık karşıtlığı, yalnızca çağdaş epistemolojide değil, zihin felse-
fesindeki tartışmaların da odağında bulunur. Epistemolojide olduğu gibi, zihin felse-
fesindeki kimi yaklaşımlar da genellikle dışsalcılık ve içselcilik etiketleri üzerinden 
sınıflandırılmaktadır. Bunun böyle olması son derece doğaldır; çünkü her iki felsefe 
disiplini de temelde bilişi (cognition), yani zihinsel fenomenleri konu edinir. Ancak 
yine doğaldır ki bu iki disiplin arasında önemli farklılıklar da bulunmaktadır. Zihin 
felsefesi, her türlü zihinsel durum ve süreçleri konu edinmek suretiyle biliş ya da 
zihni çok daha kapsayıcı bir şekilde ele alırken; epistemoloji, her biri de birer zihinsel 
fenomen olan bilgi ve epistemik gerekçelendirme üzerinde durur. Dolayısıyla episte-
molojideki içselcilik ve dışsalcılık ihtilafı ile zihin felsefesindeki içselcilik/dışsalcılık 
ihtilafı birebir örtüşmez.1 

Kabaca, epistemolojideki içselcilik/dışsalcılık ihtilafı inançlarımızın epistemik 
statüsü hakkındadır. Epistemolojik içselciliğe göre bilgi ve epistemik gerekçelen-
dirmenin varlığı, gerekçelere bilişsel erişim gibi özne açısından içsel (internal) olan 
zihinsel durumlara dayanır. Fakat epistemolojideki dışsalcı yaklaşım buna kökten karşı 
çıkar ve bilgi ve gerekçelendirmeyi güvenilirlik ya da nomolojik bağlantı gibi dışsal 
(external) unsurlar üzerinden karakterize etmeye çalışır. Diğer taraftan, zihin felsefe-
sindeki içselcilik/dışsalcılık tartışması ise bilişsel süreçlerin ve mental durumların nasıl 
belirlenip karakterize edileceği, zihnin bütünüyle insanın kafasının veya bedeninin 
içinde ikamet edip etmediği üzerinedir. Zihin felsefesindeki içselcilik görüşüne göre, 
zihin dediğimiz şey yalnızca bizim kafamızın içerisinde yer alır. Dahası, bilinci ve 
zihinsel durumları ayrıştırabilmek için öznenin fiziksel veya sosyal çevresi ile ilgili 
dışsal durumları da ayrıca dikkate almak gerekli değildir. Başka bir deyişle, bilişsel 
süreçler ve mental durumlar yalnızca özneye özgü fenomenal unsurlar aracılığıyla 
belirlenip ayrıştırılabilir. Fakat özellikle Putnam (1975)’ın ünlü ikiz dünya düşünce 
deneyi, zihin felsefesinde content externalism (içerik dışsalcılığı) görüşüne öncülük 
etmiştir. Bu görüş için mental durumların içeriği, öznenin içinde bulunduğu dışsal 
çevreye de bağlıdır.2 Fakat zihin felsefesindeki bu dışsalcı yaklaşımın epistemolojiyi 
yakından ilgilendiren sonuçları vardır. Bu sonuçların ne olduğu şu sorunun nasıl ce-
vaplanacağıyla çok yakından ilgilidir. İçerikle ilgili bu dışsalcı yaklaşımın doğruluğu, 
epistemolojideki içselci yaklaşımın yanlış olduğunu ima eder mi? Bu iki görüşün 
birbirleriyle uyumlu olduğunu düşünen görüşler olduğu gibi, bunun tersini öne süren 
yaklaşımlar da mevcuttur.3 Fakat bu makalede, içerik ile ilgili zihin felsefesindeki bu 
dışsalcı yaklaşım ile epistemolojik içselcilik ilişkisi üzerinde durulmayacaktır. 

Zihin felsefesinde, bu görüşün de zemin hazırladığı, daha radikal dışsalcı teoriler 

1 Bkz. J. Adam Carter (2014: 64).
2 Benzer bir sunum için bkz. Carter ve Palermos (2015: 753-755).
3 Örneğin Williamson (2007), Pritchard ve Kallestrup (2004) ve Bonjour (1992) içerik dışsalcılığının 

epistemolojik içselcilik ile uyumsuz (incompatible) olduğunu düşünürken, Tilman (2012), Madison 
(2009) ve Gerken (2008) ise bu uyumsuzluk iddialarına karşı çıkar.
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de vardır. Bunların en önemlisi Clark ve Chalmers (1998) tarafından geliştirilip savunu-
lan aktif dışsalcılık akımıdır. Aktif dışsalcılığın şu iki önemli varyantı bulunmaktadır: 
Yayılımlı (extended) biliş (cognition) hipotezi ve yayılımlı zihin tezi. Yayılımlı biliş 
hipotezine göre, öznenin dışında yer alan fiziksel objeler de bilişsel süreçlerin uygun 
parçaları arasında yer alır; yani bilişsel süreçler, kafatası ve cildi bir şekilde aşarak, 
örneğin bilgisayar ve telefon gibi nesneleri de içine alacak şekilde dışarıya doğru pekâlâ 
yayılabilirler. Diğer taraftan, yayılımlı zihin tezi için, inançlar dâhil çoğu zihinsel du-
rum, yalnızca öznenin kafatasının içinde ya da cildinin altında değil, dışsal nesneler 
tarafından da gerçekleştirilebilir. Şimdi, biliş ve zihinselliğin doğası hakkındaki bu 
dışsalcı teoriler, epistemolojik içselciliği tehdit eder mi? Yani aktif dışsalcılığın doğ-
ruluğu, epistemolojideki içselcilik öğretisinin yanlışlığını gerektirir mi? 

İçerik dışsalcılığı ile epistemolojik içselciliğin birbirleriyle uyumlu olup olma-
dıkları konusu, yukarıda da ifade edildiği gibi, yoğun tartışmaların konusu olmuştur. 
Fakat yukarıdaki soru, yani aktif dışsalcılık ile epistemolojik içselciliğin birbirleriyle 
uyumlu olup olmadıkları meselesi üzerinde pek durulmamıştır. Bu meseleyle ilgili en 
önemli çalışma, Carter ve Palermos (2015) tarafından yapılmıştır. Carter ve Palermos, 
“Active Externalism and Epistemic Internalism” başlıklı makalesinde, aktif dışsalcılık 
ile içselciliğin en önemli iki çeşidinin –erişimcilik (accessibilism) ve mentalism– bir-
birleriyle aslında uyumlu (compatible) olduklarını ve dolayısıyla zihin felsefesindeki 
aktif dışsalcılık teorisinin epistemolojideki içselciliği hiçbir şekilde zora sokmadığını 
öne sürer. Ancak bu makalede, Carter ve Palermos’un düşündüğünün aksine, aktif 
dışsalcılığın epistemolojik içselcilik ile örtüşmediği, bu öğretilerin birbirleriyle uzla-
şamayacağı gösterilmeye çalışılacaktır.

Aktif Dışsalcılık Nedir?

Aktif dışsalcılık için, bizim fiziksel ya da sosyal çevremizdeki –yani dış dün-
yadaki– objeler de zihnin birer asli (uygun) parçasıdır; yani dışsal objeler de zihin 
dediğimiz şeyin kısmen kurucu öğeleri arasında yer alır. Dahası zihnin bu kısımları 
da örneğin, belleğin fonksiyonuna benzer şekilde, zihinsel veya bilişsel işlemlerde 
bulunur. Zihnin, işte bu anlamda, dış dünyayı da içine alacak şekilde bir yayılımı söz 
konusudur. Öyleyse zihnin mekânsal yeri, tamamıyla insan organizmasının ya da ka-
fatasının içerisi değildir; zihin, dış dünyayı da kendine mekân edinebilir; çünkü dışsal 
objeler bilişsel süreçlere katılıp, önemli katkılar sağlar. Başka bir deyişle, zihin ve 
dünya, bir eş-sistem oluşturur ve böyle bir sistemin kendisi de bir bilişsel sistem olarak 
değerlendirilmelidir. Zihin, bu bağlamda, sınırlarını dünyayı da içine alacak şekilde 
genişletir, tabiri caizse dünyaya yayılır.4 Dolayısıyla zihinsel durumlar (mental states) 

4 Bu, yukarıda bahsedilen içerik dışsalcılığından farklıdır; çünkü zihinsel içeriğin dışsal olarak belirle-
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ve bilişsel süreçler (cognitive processes) öznenin biyolojik organizmasının ötesine 
geçerek yapma objeleri ve hatta diğer özneleri de kapsayan bir yayılıma sahip olur.5 

Aktif dışsalcılığın yayılımlı biliş hipotezi ve yayılımlı zihin tezi olarak anılan iki 
varyantı vardır.6 Yayılımlı biliş hipotezine göre, bilişsel süreç ve işlemler dış dünyada 
da uzama sahiptir. Fiziki ya da sosyal çevreye ait unsurlar bilişsel süreçlerin asli kı-
sımları arasındadır. Örneğin, belli bir hard disk bir hafıza kaynağı olup, enformasyon 
taşımada vazgeçilmez bir role sahiptir. Bu tür yapma objeler de bilişsel sistemin gerçek 
parçalarıdır. Dolayısıyla yayılımlı biliş hipotezi, zihinsel veya bilişsel işlemcilerin 
ya da süreçlerin “mekânsal yeri” hakkındadır. Buna karşılık yayılımlı zihin tezi ise 
bilişsel süreçlerden ziyade, inançlar, arzular ve duygular gibi zihinsel durumların 
dışsal objeler tarafından da realize edildiğini öne sürer. Buna göre zihin, kısmen, dış 
dünyada da mekânsal bir yer işgal eder.7 Clark ve Chalmers, bu tezlerini şöyle bir 
düşünce deneyine dayandırır: New Yorklu Inga, New York’taki bir müzeye gitmek 
ister. Inga, başlangıçta, müzenin bulunduğu adresi hatırlayamaz. Ama biraz düşün-
dükten sonra müzenin nerede olduğu aklına gelir ve müzenin 53. Caddede olduğunu 
hatırlar. Inga müzenin 53. Caddede olduğu inancına ki bu inanç o anda dilinin ucunda 
olmamasına karşın, önceden sahiptir. Çünkü bu inanç onun belleğine kaydedilmiş 
olup, hatırlanmayı beklemektedir. Şimdi Otto isimli birisinin de aynı müzeyi ziyaret 
etmek istediğini varsayalım. Fakat O da müzenin adresini unutmuştur; çünkü Otto bir 
alzheimer hastasıdır. Otto, bundan dolayı yanında sürekli bir laptop taşır ve birtakım 
şeyleri ona kaydeder. Dolayısıyla O, müzenin adresini Inga gibi belleğine danışarak 
değil, laptopuna bakarak anımsamaya çalışır.

Clark ve Chalmers (1998: 8), Inga ve Otto’nun bilişsel süreçleri arasında işlevsel-
liğe dayalı bir benzerlik kurarak Otto’nun kullandığı laptopu onun zihnin bir parçası, 
laptopta adres olarak yazılı olan enformasyonu da Otto’nun (henüz akla gelmemiş / 
dispositional veya non-occurrent) bir inancı olarak görmemiz gerektiğini öne sürer. 
Laptopa kaydedilmiş olan enformasyon, Inga’nın inancına benzer bir işlevsel role 
sahiptir. Bu bağlamda, Otto’nun zihni ve dolayısıyla müzenin adresinin ne olduğuna 
dair inancı, Inga’nın inancından farklı olarak, dışarıda da bir mekânsal yayılıma sa-
hiptir. Otto, laptopuna bakmadan önce de müzenin 53. Caddede olduğuna inanmak-
tadır. Çünkü laptopun buradaki işlevi ile Inga’nın belleğinin işlevi benzerdir. Böylece 
dünyanın kimi unsurları da bilişsel süreçlere dâhil olurlar. Ancak zihnin sınırlarının 

nebileceği fikri, mental durum ve süreçlerin dış dünyada da yer kapladığı fikriyle aynı değildir. Aktif 
dışsalcılık, bunlardan ikincisini savunan görüştür.

5 Bu görüşü, yalnızca felsefeciler değil, zihin bilimcileri ve zihin psikologları da savunmaktadır. Bu 
yaklaşımın felsefedeki en etkili temsilcisi, Clark (2008)’dir. Aktif dışsalcılık Sterelny (2012), Theiner 
(2011) ve Menary (2007) tarafından da savunulmaktadır. Fakat aktif dışsalcılığa karşı yöneltilen eleş-
tirilerin toplu bir sunumu için bkz. Menary (2006).

6 “Embodied mind” yaklaşımının radikal bir sonucu olan aktif dışsalcılık teorisinin “distributed cogni-
tion” olarak adlandırılan bir çeşidi daha vardır ama burada ele alınmayacaktır. 

7 Bkz. Clark ve Chalmers (1998: 12). Benzer bir sunum için ayrıca bkz. Bernecker (2014: 1-3).
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bu şekilde genişletilebilmesi için zihin işlevi görecek biyolojik olmayan aygıtların 
belli şartları sağlaması zorunludur.8 Şimdi, zihin felsefesindeki bu dışsalcı yaklaşımın 
epistemolojideki tartışmalara ışık tutup tutmadığını görmek için epistemolojik içselcilik 
akımına bakmak gerekir.

Epistemolojik İçselcilik Nedir?

Epistemolojide içselcilik ve dışsalcılık tartışması, bilgi ve gerekçelendirmenin 
doğası üzerindedir. Epistemolojiciler, genel olarak, epistemik gerekçelendirmenin 
bilgi için gerekli olduğunu kabul eder ama gerekçelendirmenin nasıl belirlenip ka-
rakterize edileceği hususunda ayrışırlar. Chisholm’ın da belirttiği gibi, içselcilik için, 
epistemik gerekçelendirme içsel bir husustur. Buna göre, bir inanç ancak ve ancak 
öznenin o inanç için içsel anlamda farkında olabileceği iyi nedenleri veya delilleri 
var ise epistemik olarak gerekçelendirilmiştir. Ancak buradaki “içsel” teriminden ne 
anlaşılması gerektiği, içselciler arasında bir ayrışma nedenidir. Kabaca, neden veya 
delillerin içsel olması demek, ya onların mental (içsel) durumlar olması ya da öznenin 
söz konusu bu nedenlere yalnızca refleksiyon üzerinden bilişsel erişiminin bulunması 
demektir. Yalnızca mental durumların inançları gerekçelendireceği ya da rasyonel 
kılacağı görüşü, içselciliğin mentalizm olarak adlandırılan çeşididir. Buna karşılık, 
inançları gerekçelendiren unsurlara ilişkin refleksiyon temelli bir erişim sınırlaması 
ise içselciliğin erişimcilik (accessibilism) olarak bilinen varyantıdır. İçselciliğin bu 
versiyonlarının ayrıntılı bir sunumuna geçmeden önce, içselci yaklaşımı desteklemek 
için öne sürülen argümanlara çok kısaca da olsa değinmek önemlidir.

Özellikle Plantinga (1990: 52) ve Goldman (1999: 272-75), yukarıda kabaca ifade 
edilen içselci gerekçelendirme anlayışının temelinde deontolojik kavrayış oluğunu ileri 
sürer. Nitekim Ginet (1975), Bonjour (1985) ve Steup (1999) gibi içselciliğin erişimcilik 
varyantını benimseyen felsefeciler, içselciliği bu temel üzerinden savunurlar. Fakat 
çoğu internalist ise bir uygun gerekçe ya da nedene sahip olma bağlamında tanım-
ladıkları gerekçelendirme kavramını deontolojik bir temelde ele almaz. Bu içselciler 
için, Bonjour’un ünlü “gaipten sesler işitme” (clairvoyance) adlı örnekleri ve ilk halini 
Descartes’ın geliştirdiği “yeni kötü yaratık” (evil demon) senaryosu, gerekçelendir-
menin zihinselliğe ya da zihne içsel unsurlara başvurarak belirlenmesi gerektiği fikrini 
açıkça destekler ve dolayısıyla içselcilik için temel bir dayanak teşkil eder. İçselciliğin 
mentalizm olarak anılan çeşidini savunan Feldman ve Conee, içselciliği daha çok bu 
dayanak üzerinden savunur. Şimdi içselciliğin erişimcilik ve mentalizm varyantlarını 
sırasıyla ele alalım.

8 Clark ve Chalmers (1998: 17)’ın öngördüğü bu şartlar şunlardır: Söz konusu dışsal aygıtlar tutarlı bir 
şekilde mevcut, bu aygıtların taşıdığı enformasyon kolaylıkla erişilebilir ve otomatik olarak kabul 
edilebilir olmalıdır.
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Bir içselci yaklaşım olarak, erişimcilik için de epistemik gerekçelendirme iyi 
nedenler üzerinden ilerler. Fakat bir nedenin gerekçelendiren konumunda olması 
için, öznenin o nedene doğrudan katılımı, yani sadece salt refleksiyona dayalı bir 
bilişsel erişiminin olması gerekir. Gerekçelendirme üzerindeki bu erişim sınırlama-
sı, gerekçelerin öznenin perspektifinde, görüş alanında olması gerektiğini ifade eder. 
Bonjour’un terimleriyle, “bir inancın bir kişi için epistemik olarak gerekçelendirilmiş 
olması için gereken faktörler, o kişi tarafından bilişsel olarak erişilebilir, onun bilişsel 
perspektifine içsel olmalıdır.” Feldman ve Conee (2001: 2), Bonjour’un bu ifadesin-
deki gibi, Audi ve Plantinga’nın içselcilik hakkındaki belirlenimlerinde de “erişim” 
kavramının öne çıktığını belirtir ve bundan dolayı içselciliğin bu türünü erişimcilik 
olarak adlandırır. 

Erişimciliğe göre pozitif epistemik statünün kaynağı, içsel olarak erişilebilir iyi 
nedenlere sahip olmanın yanında, nedenler ile inançlar arasında kurulabilecek man-
tıksal veya nedensel bağıntılara da refleksiyon temelli bir bilişsel erişime dayanır. 
Başka bir deyişle, eldeki bir önermenin belli bir çıkarımın sonucu olarak gerekçe-
lendirilmiş inanç statüsü kazanabilmesi için, bu çıkarımının öncüllerinin her birinin 
gerekçelendirilmiş inanç konumunda olmasının yanında, eldeki çıkarımın geçerli ol-
duğuna dair belli bir bilişsel erişim de zorunludur. Benzer şekilde, duyu deneyimleri 
temelinde bir inancın gerekçelendirilebilmesi için, gerek mevcut duyu deneyimleri 
içsel anlamda erişilebilir olmalıdır gerekse duyu deneyimlerinin söz konusu inanca 
neden olduğu olgusuna a priori bir erişim gereklidir.9

Buna karşılık, mentalizm ise erişim gibi bir kavrama başvurmadan içselciliği 
öne çıkarır. Örneğin John Pollock içselciliği şöyle karakterize eder: “Epistemolojide 
içselcilik, öznenin yalnızca içsel durumlarının onun hangi inançlarının gerekçelendi-
rildiğini belirlemede uygun olduğu yaklaşımını savunan görüştür.” Feldman ve Co-
nee, bu ve ayrıca Sosa’nın benzer yöndeki bir tarifine de bakarak, içselciliğin erişim-
cilik dışında başka bir varyantının da olduğunu belirtir. Feldman ve Conee, içselcili-
ğin söz konusu çeşidini, mentalizm olarak adlandırır. Kabaca, mentalizm, inançların 
yalnızca öznenin zihinsel yaşamına içsel olan şeyler tarafından gerekçelendirildiğini 
savunan akımdır. Buna göre ancak öznenin zihninde olan şeyler gerekçelendirmenin 
meşru kaynağıdır. Zihne dışsal olanın inançlarının epistemik statüsünü belirlemede 
bir yeri yoktur.

Dolayısıyla mentalizm, Feldman ve Conee’nin karakterize ettiği şekliye, şu iki 
savı ileri sürer: İnançlarımızın epistemik olarak gerekçelendirilmiş olup olmadığı, 
içinde bulunduğumuz zihinsel durum ve şartlara bağlıdır. Buna göre, gerekçelendir-
me çok güçlü bir şekilde mental olana dayanır. Gerekçelendirmenin zihinsel olana bu 

9 Feldman ve Conee (2001:2)’nin de belirtiği gibi, buradaki erişim kavramını Bonjour “uygun farkında-
lık” olarak ele alır. Ama Audi’ye göre bilişsel erişim “iç-gözlem veya refleksiyon” aracığıyla gerçek-
leşir. 
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katı bağımlılığı, şöyle bir savı da beraberinde getirir: Eğer iki öznenin içinde bulun-
duğu mental durumlar tamamen aynı ise onların inançlarının epistemik statüleri de 
tamamen aynıdır; yani şayet birinin inancı gerekçelendirilmişse diğerinin inancı da 
tamamen aynı şekilde gerekçelendirilmiştir. Zihinsel olarak ikiz olan özneler, gerek-
çelendirme bakımından da ikizdirler.

Mentalizm, ilk bakışta, erişimcilik görüşünün bir sonucu olarak düşünülebilir. 
Çünkü belki de sadece zihinsel durumlar, bilişsel olarak erişilebilir durumlardır. Fa-
kat bu doğru değildir. Yani mentalizm ve erişimcilik aslında birbirinden mantıksal 
olarak bağımsızdır; bunlardan birini benimsemek, diğerini de benimsemek anlamına 
gelmez. İçselciliğin erişimcilik varyantını savunan birisi, içselciliğin mentalizm çe-
şidini reddedebilir. Çünkü bir taraftan gerekçelendiren unsurları mental durumlarla 
sınırlandırılıp ama diğer taraftan gerekçelendiren unsurlar üzerinde erişimcilik görü-
şünün önerdiği refleksiyon temelli erişim koşulu kabul edilmeyebilir; tabii ki bunun 
tersi de doğrudur. 

Epistemolojide dışsalcılık görüşü, içselciliğin her iki varyantına da açıkça karşı 
çıkarak bilgi ve gerekçelendirmeyi özne açısından dışsal olan öğeler üzerinden belir-
lemeye çalışır. Epistemolojik dışsalcılık için, pozitif epistemik statü, inanç form eden 
bilişsel süreçlerin nesnel olarak güvenilir olmasından ya da inançlar ile onları doğru 
kılan gerçeklik arasındaki nomolojik bağıntıdan kaynaklanır. Bilgi ve epistemik gerek-
çelendirmenin neliğini belirlemek için bu koşulların haricinde bir iç unsur ne gerekli 
ne yeterlidir. Örneğin, duyusal inançların bilgi veya gerekçelendirilmiş inanç statüsü 
elde etmesi için, öznenin herhangi bir öznel katkısına, duyumların güvenilirliğine 
dair refleksiyona dayalı içsel bir erişime sahip olmasına gerek yoktur. Aynı şekilde, 
inançların içselci anlamda gerekçelendirilmesi bilgi ve rasyonalite için yeterli de 
değildir. Çünkü inançların hem sorumlu hem de rasyonel bir şekilde yanlış delillere 
dayandırılması mümkündür.

Çoğu dışsalcı, dışsalcı açıdan belirlenen gerekçelendirme unsurunun bilgi için 
aslında gerekli olduğunu kabul eder. Fakat epistemik gerekçelendirme ya da rasyo-
nalite bu dışsalcılar için sadece dışsal bir durumdur. Başka bir deyişle, onlara göre 
epistemik gerekçelendirme, inançların doğruluğu veya inançlara neden olan bilişsel 
süreçlerin güvenilirliği hakkındaki bir öznel perspektife değil, onları form eden bilişsel 
mekanizmaların nesnel güvenilirliğinden kaynaklanır.10

Şimdi, içselciler ve dışsalcılar arasında epistemolojide cereyan eden bu tartışma 
nasıl aşılabilir? Bu tartışmayı aşmanın ya da sonlandırmanın yollarından birisi, bu iki 
akımın birbirleriyle uyumlu (compatible) olup olmadığını göstermektir. Bunların bir 
birleriyle uyumlu, yani tutarlı oldukları gösterildiğinde, ikisinin birlikte doğru olma 

10 Bkz. Goldman (1986: 53-55). Ayrıca, Nozick ve Dretske gibi dışsalcılar özellikle gerekçelere a priori 
–yani refleksiyona dayalı bilişsel farkındalık– erişim sınırlamasından kaynaklanan BB-tezini de, yani 
bildiğini de ayrıca bilmeyi öne süren içselci savı da açıkça reddeder. 



220 Ferhat Ağırman - Fatih S. M. Öztürk

ihtimalinin bulunduğu gösterilmiş olur ki bu da ihtilafı küçük kayıplar ile çözüme ka-
vuşturur.11 İçselcilik/dışsalcılık ihtilafını aşmanın bir diğer yolu, bu öğretilerin birbirleri 
ile aslında uyumsuz (incompatible) olduğunu, yani birinin doğruluğunun diğerinin 
yanlış olduğunu garanti ettiğini, gerektirdiğini açığa çıkarmaktır. Onların birbirleriyle 
uyumsuz olduğu gösterildiğinde, ikisinden birisinin mutlaka yanlış olduğu gösterilmiş 
olur; ama hangisinin yanlış olduğu henüz gösterilmiş olmaz. Aynı alan içerisindeki bu 
ihtilafı aşmak, onların birbirleriyle uyumlu olup olmadıklarını görmek için alan dışı 
çalışmalar da belirleyici olabilir. Zihin felsefesindeki aktif dışsalcılık akımı epistemo-
lojideki söz konusu ihtilafı çözmede ışık tutabilir. Bu makalenin iddiası şudur: Aktif 
dışsalcılık ile epistemik içselcilik birbirleriyle örtüşmez. Eğer aktif dışsalcılık görüşü 
doğruysa, o zaman içselcilik yanlış ve dolayısıyla savunulabilir değildir. Carter ve 
Palermos (2015), yukarıda da bahsedildiği üzere, bunun aksini düşünür; ama burada 
onların niçin böyle düşündüğü ele alınmayacaktır. Şimdi bu iki görüşün birbiriyle 
niçin uyumsuz olduğu iddiasını temellendirmeye çalışalım. 

Aktif Dışsalcılık Epistemik İçselcilik ile Tutarlı mıdır?

Yayılımlı biliş (extended cognition) hipotezinin doğruluğu, içselciliğin erişimcilik 
çeşidinin yanlış olduğunu gerektirir. Bu iki görüş, birbiriyle örtüşmez yani ikisinin 
birlikte doğru olması söz konusu değildir. Erişimcilik için eldeki bir inancın gerek-
çelendirilmiş olup olmadığı, gerekçelere ya da bilişsel süreçlere salt refleksiyona 
dayalı içsel bir erişime bağlıdır. Fakat eğer inançların epistemik statüsünden sorumlu 
bilişsel süreçler, söz konusu dışsalcı hipotezin iddia ettiği şekilde, öznenin biyolojik 
organizmasına dışsal ise –yani eğer yayılımlı bilişsel süreçler söz konusuysa– o zaman 
inançların gerekçelendirilmesinden doğrudan sorumlu olan kimi unsurlar, içsel erişimin 
dışında kalır ki bu da içselciliğin reddi anlamına gelir.

Şayet Inga ve Otto, erişimciliğe göre, içsel olarak neye erişebilecekleri husunda 
farklı değillerse müzenin adresi hakkındaki inançlarının epistemik olarak gerekçelen-
dirildiği hususunda da farklı değildirler. Fakat eğer yayılımlı biliş hipotezi doğru ve 
dolayısıyla Otto’nun bilişsel süreçleri zihin dışında da bir mekânsal yayılıma sahipse 
o takdirde Inga ve Otto içsel olarak neye erişebilecekleri husunda farklı olmasalar 
da birinin müzenin adresi hakkındaki inancı gerekçelendirilmişken diğerinin inancı 

11 Ancak burada tutarlılık ile çelişmemeyi eş tutmamak önemlidir. Şöyle ki tutarlılık çelişmemeyi gerek-
tirir, ama çelişmeme tutarlılığı gerektirmez. Çünkü yanlışlar birbiriyle, doğrular da birbiriyle çelişmez; 
ama yanlışlar değil yalnızca doğrular birbiriyle tutarlı olur. Dolayısıyla tutarlılık, çelişmemenin her 
ikisi de birlikte yanlış olan yanıyla değil, her ikisi de birlikte doğru olan yanıyla ilgidir. Bu nedenle, tu-
tarlı olmak demek, birlikte doğru olma ihtimalinin bulunması demektir. Öyleyse içselciliğin dışsalcılık 
ile çelişmediğini söylemek, onların birbiriyle tutarlı olduğunu söylemek anlamına gelmez; ama bu 
iki görüşün birbiriyle tutarlı olduğunu söylemek, onların birbiriyle çelişmediğini söylemek anlamına 
gelir. 
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gerekçelendirilmemiş olabilir. Çünkü Otto dışsal olan bir bilişsel sürece sahip olduğu 
için, onun delil ya da gerekçesi de farklı olacaktır. Ancak bu, erişimcilik ile çelişir.

Yayılımlı biliş hipotezi mentalizm görüşüyle de örtüşmez. Mentalizm görüşüne 
göre, bir öznenin inançları ancak o öznenin mental yaşamına içsel olan mental du-
rumlar tarafından gerekçelendirilir. Başka bir deyişle, gerekçelendirme mental olana 
tabidir. Öyleyse öznelerin zihinsel durumları aynıysa gerekçelendirme bakımından 
da benzerdirler. Fakat eğer bilişsel süreçler, yayılımlı biliş hipotezinin iddia ettiği 
şekilde, biyolojik olmayan aygıtlar aracılığıyla da realize edilip öznenin bedeninin 
dışında da yer kaplayabiliyorsa o zaman özneler sahip oldukları zihinsel durumlar 
bakımdan aynı olsalar da mentalizm görüşünün iddia ettiğinin aksine, birinin inancı 
gerekçelendirilmişken diğerinin inancı aslında gerekçelendirilmemiş olabilir. Çünkü 
yayılımlı bilişsel süreçler içselcilerin gerekçelendirme için önerdikleri şartı sağlayamaz. 
Gerekçelendirme, içselciler için, öznenin mental yaşamına içsel olan bir husus olduğu 
sürece, öznenin zihnin dışına taşan bir mental yaşam gerekçelendirme üzerinde içselci 
anlamda bir rol oynayamaz, çünkü böyle bir mental yaşam özneye içsel değildir. 

Otto ve Inga, kendilerine neyin içsel olduğu bakımından aynı mental durumlara 
sahip olabilirler; ama Otto’nun bilişsel süreci laptopu aracılığıyla kısmen dışarıda da 
yer kapladığı için, müzenin adresine dair Otto’nun inancından sorumlu bilişsel süreç, 
Otto’nun mental yaşamının bir parçası olsa da söz konusu bu inancın, mentalizm gö-
rüşüne göre, gerekçelendirilmiş olduğunu söyleyemeyiz. Oysa Inga’nın aynı konudaki 
inancı, bu inancı gerekçelendiren bilişsel süreç onun zihinsel yaşamına içsel olduğu 
için, epistemik olarak gerekçelendirilmiştir diyebiliriz. Öyleyse mentalizm yayılımlı 
biliş hipoteziyle uyumlu değildir.

Aktif dışsalcılığın yayılımlı zihin tezi de içselci erişimcilik görüşü ile tutarlı 
değildir. Yayılımlı zihin tezine göre, inançlar dâhil birçok zihinsel durum dışsal nes-
neler aracılığıyla realize edilebilir ve böylece zihinsel durumlar dışarıda da yer kap-
lar. Fakat bu zihin görüşü erişimcilik öğretisini tehdit eder. Şöyle ki erişimcilik için 
gerekçelendirme, refleksiyon aracılığıyla erişilebilir içsel zihinsel durumlara dayanır; 
yani eğer özneler içsel olarak fark edilebilir mental durumlar bakımından birbirinden 
farksızsa inançlarının epistemik statüsü bakımından da farksızdırlar. Ama eğer zihnin 
dışında da yer kaplayabilen zihinsel durumlar mümkünse özne ne birer gerekçe olarak 
kullanılabilecek bu zihinsel durumlara ne de bu zihinsel durumların gerekçelendiren 
statüsüne içsel manada erişebilir. Ancak bu, erişimcilik görüşünü zora sokar; çünkü 
erişimcilik görüşü yayılımlı zihinsel durumların bir inancı gerekçelendirebileceğini 
kabul etmez. Dolayısıyla, aktif dışsalcılığın kabul edilmesi, içselci erişimcilik görü-
şünün reddedilmesini de beraberinde getirir.

Son olarak, içselciliğin Feldman ve Conee tarafından savunulan mentalizm çeşidi 
de yayılımlı zihin tezi ile örtüşmez. Mentalizm öğretisine göre, epistemik gerekçe-
lendirme iyi nedenler üzerinden ilerler ve iyi neden vazifesini yalnızca özneye ait 
zihinsel durumlar yerine getirebilir. Çünkü sadece mental durumlar özneye içseldir. 
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Gerekçelendirmenin mental durumlara tabi olduğunu açıkca öne süren bu görüş, 
zihinsel durumlar bakımından birbirine benzer olan öznelerin, gerekçelendirme bakı-
mından da birbirine benzer olduklarını savlar. Fakat bu, inançlar da dâhil kimi zihinsel 
durumların insan organizmasının ya da kafatasının dışında da mekânsal olarak yer 
kaplayabileceği fikri ile bağdaşmaz. (1) Mentalizm görüşüne göre gerekçelendirmenin 
tabi olduğu zihinsel durumlar öznenin biyolojik organizmasına özgü olan, orada yer 
edinen zihinsel durumlardır, çünkü ancak böylesi zihinsel durumlar özneye içseldir; 
kısmen de olsa organizmanın dışında yer kaplayan zihinsel durumlar özneye dışsaldır. 
(2) Epistemik gerekçelendirme insan organizmasının dışında yer kaplayan zihinsel 
durumlara da tabi olabilir. Yani bir öznenin inancı yayılımlı zihinsel durumlar teme-
linde de gerekçelendirilebilir. (3) Fakat eğer bu doğru ise o zaman (1) ve (2) açıkça 
çelişir.12 Demek ki özneler kendilerine içsel olan zihinsel durumlar bakımından özdeş 
olsalar da mentalizm görüşünün iddia ettiğinin aksine, gerekçelendirme bakımından 
farklı statülerde olabilirler. Bu da, aktif dışsalcılığın zihnin doğası hakkındaki tezinin 
mentalizm ile tutarlı olmadığını, yani ikisinin birlikte doğru olamayacağını gösterir.

Sonuç olarak, zihnin doğası hakkındaki aktif dışsalcılık görüşü, epistemik içselci-
lik ile uyumlu değildir. Eğer zihnin sınırları aktif dışsalcılığın savladığı şekilde dışsal 
objeleri de kapsayacak şekilde genişletilirse epistemik içselciliğin özellikle gerekçe-
lendirmenin varlığı için formüle ettiği koşular sağlanamaz. Öyleyse aktif dışsalcılık 
öğretisinin doğruluğu, epistemik içselciliğin yanlış olduğu sonucunu doğurur. 
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ERNEST SOSA’DA HAYVANİ BİLGİ VE TEFEKKÜRİ BİLGİ
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ERNEST SOSA ON ANIMAL KNOWLEDGE AND 
REFLECTIVE KNOWLEDGE

ÖZ
Bu makalede çağdaş erdem epistemolojisinin kurucusu olarak görülen Ernest 
Sosa’nın en çok bilinen görüşlerinden olan hayvani bilgi ve tefekküri bilgi ayrı-
mını inceliyorum. Bilgi ve gerekçelendirmeyi hayvani ve tefekküri olarak ikiye 
ayıran Sosa’ya göre, S’nin İ inancı bir hayvani bilgidir; ancak İ, S’nin çevresi, 
deneyimi ve geçmişinin etkisi sebebiyle algı, iç gözlem ve hafıza yetileri tarafın-
dan otomatik olarak oluşturulmuşsa. Eğer böylesine bir otomatik girdi-çıktı iliş-
kisi aşılmak suretiyle S, İ inancının perspektifindeki yerine dair bir farkındalığa 
sahipse İ’nin tefekküri bilgi olduğunu söyleyebiliriz. İlk bilgi akıl ve muhakeme 
yoksunu hayvanlarla sınırlı değildir; insan her iki bilgi türünü de elde edebi-
lir. Ancak tefekküri olmayan bilgi, bir meta-bilgi olmaması nedeniyle, öznenin 
inancının kaynağı, doğruluğu ve güvenilirliği hakkında farkındalığının olmadığı 
bir bilgidir. Mekanik bir bilgi olan bu bilgi, güvenilirci/dışsalcı bir bilgi iken 
tefekküri bilgi içselci bir bilgidir. Böylece Sosa kendi erdem epistemolojisi ver-
siyonunda epistemoloji geleneğinde uzlaşmaz dikotomiler olarak görülen bilgi-
nin doğasına dair bu iki görüşü uzlaştırmıştır. Burada müzakere ettiğim pek çok 
sorun var: Üst bir bilgiyi oluşturan geniş bağdaşım bir inancın doğru olmasını 
garanti eder mi? Hayvani “gerekçelendirme” nedir? Bizatihi “tefekküri gerekçe-
lendirme” bir inancın bilgi olması için yeterli midir? Kötü cin kurbanı herhangi 
bir anlamda gerekçelendirilmiş bir inanca sahip midir? 
Anahtar Kelimeler: Erdem epistemolojisi, hayvani bilgi, tefekküri bilgi, gerek-
çelendirme, entelektüel erdem, epistemik perspektivizm, bağdaşımcılık
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ABSTRACT
In this article, I explore animal knowledge and reflective knowledge, both of 
which are the most famous views of Ernest Sosa, who is seen as the founder of 
contemporary virtue epistemology. According to Sosa, who divides knowledge 
and justification as animal and reflective, S has an animal belief B if and only if, B 
had been constituted automatically based upon S’s impact of his/her environment, 
experience and past by S’s faculties of perception, introspection and memory. If 
S have awareness as to place belief B within his perspective by way of going 
beyond such automatic input-output relation, we can say that B is a reflective 
knowledge. First knowledge does not belong to animals only, which do not have 
reason; but human being too. Human being can attain both kinds of knowledge. 
But because of not being meta-knowledge, in unreflective knowledge, the 
subject do not have some awareness of source, correctness and reliability of his 
belief. As a mechanical knowledge, the first kind of knowledge is a reliabilist/ 
externalist knowledge, while reflective knowledge is an internalist knowledge. 
Sosa reconciles the two views about the nature of knowledge, which are seen as 
an irreconcilable dichotomies in the tradition of epistemology, in his version of 
virtue epistemology. There are a lot of problems that I discussed in this context: 
Does broad coherence that constitutes one upper knowledge, guarantee a belief’s 
being correct. What is animal “justification”? Does “reflective justification” per 
se sufficient for a belief being knowledge? Is victim of evil demon have justified 
belief in any sense? 
Keywords: Virtue epistemology, animal knowledge, reflective knowledge, 
justification, intellectual virtue, epistemic perspectivism, coherentism

...

Çağdaş analitik filozoflardan Ernest Sosa, 1980 yılında yayımladığı ünlü “The 
Raft and Pyramid: Coherence versus Foundations in the Theory of Knowledge”,1 adlı 
makalesinde ilk defa “entelektüel erdem” kavramını kullanarak erdem epistemolo-
jisine dair önemli bir kavramı çağdaş epistemolojiye dair önemli bir tartışma vesi-
lesiyle tedavüle sokmuştur. Onun bu kavramı, 1980’deki kullanımı, modern/çağdaş 
erdem epistemolojisinin başlangıcı kabul edilir. Sosa erdem epistemolojisinin ya da 
bilgi teorisinin iki ana kavramı vardır: 1) entelektüel erdem, 2) epistemik perspektif. 
Bunlardan ilki hayvani bilgi ile ikincisi ise tefekküri bilgi ile ilişkilidir. Bir başka 
ifade ile hayvani bilgi için entelektüel erdeme ihtiyacımız varken tefekküri bilgi için 
epistemik perspektife ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla Sosa’nın bu yazıda inceleyece-

1 Midwest Studies in Philosophy 5, (1980), s.3-25; bu makale kendisinin sonraki şu derlemesinde tekrar 
yayımlandı: Knowledge in Perspective, Selected Essays in Epistemology, (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1995), s.165-191.
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ğim iki düzeyli bilgi teorisi onun iki ana kavramının da ele alınması anlamına gelir. 
Öte yandan, Sosa erdem epistemolojisinin yaygın bir şekilde dikotomi olarak görülen 
epistemolojik yaklaşımları uzlaştırması, barıştırması burada ele alacağım iki bilgi 
türü ile ifade edilir. Hayvani bilgi-tefekküri bilgi, sırasıyla, bilginin doğasına dair bir 
tartışma olan dışsalcılık (externalism) ve içselcilikle (internalism), bilginin yapısına 
dair bir tartışma olan güvenilircilik (reliabilism) ve bağdaşımcılığın (coherentism) 
barıştırılması, uzlaştırılması demektir. Burada uzlaşımı sağlayan çatı erdem perspek-
tivizmidir. İlaveten bu ikili bilgi ayrımı, aşağıda görüleceği gibi, Kartezyen ikili bilgi 
ayrımı ile içerik olarak olmasa da yapısal olarak doğrudan ilişkilidir. 

Hayvani Bilgi ve Tefekküri Bilginin Mahiyeti

Şimdi Sosa’nın iki bilgi türüne dair bir tanımıyla başlayalım. 
“Kişi, çevresi, geçmişi ve kendi deneyimi hakkında hayvani bilgiye sahiptir; ancak ve ancak 
kişinin bunlar hakkındaki yargıları ve inançları, tefekkür ve kavrayışın (understanding) 
çok az ya da hemen hemen hiç yardımı olmadan, algı ya da hafıza yoluyla onların [kişinin 
çevresi, geçmişi, kendi deneyimi] etkisine doğrudan bir tepki ise. [Descartes’ın Cognitio’su]
Kişi tefekküri bilgiye sahiptir; ancak ve ancak kişinin yargı ya da inancı bilinen olguya 
sadece böyle bir doğrudan tepkiyi göstermez; fakat aynı zamanda, onun nasıl ortaya 
çıktığına dair ve kişinin inancı ve bilgisini içerecek şekilde daha geniş bir bütünde onun 
yerine dair bir kavrayışı da gösterir.”2 [Descartes’ın Scientia’sı] 

Tefekküri bilgi, kavrayış ya da anlama gibi bir etken sebebiyle hayvani bilgiye göre 
daha iyi gerekçelendirilmiş bir bilgidir. Kişi, burada bilinen olguya dair sadece dolaysız 
olarak bir tepki vermiş değil, ilaveten, onu kendi geniş perspektifine de yerleştirmiş 
ve böylece (tefekküri) bilgi otomatik girdi-çıktı (deneyim-inanç) ilişkisini aşmıştır. 
Kişi, hayvani bilgi ile çevresi, geçmişi ve kendi deneyimine dayanarak algı ve hafıza 
yetisini kullanmak suretiyle, sırayla, algısal, hafıza ve iç gözlem inancı oluşturacak, 
ilaveten, tefekküri bilgi ile elde ettiği bu hususi hayvani bilgiyi kendi perspektifine 
oturtarak onu geniş bir çerçevede kavramış olacaktır. Buna göre, tefekküri bilgi iki 
işleve haizdir: a) O, İ inancının kaynağına ya da entelektüel erdeme dayandığına dair 
bir kavrayış verir, b) İ inancının inanç ağı içindeki yerine dair bir kavrayış verir. Kişi 
böylece İ inancının kaynağını ve bir bütün olarak zihin içindeki statüsünü derinlemesine 
kavramış olur. Bu şekilde o, inanca dair bir inanca, bilgiye dair bir bilgiye, bir başka 
ifadeyle, ikincil-düzey bilgiye ya da meta-bilgiye erişmiş olur ki insanların pek çoğu 
bu bilgiden, belki tam haliyle, yoksundur. 

Sosa “erdem perspektivizmi” olarak adlandırdığı erdem epistemolojisi içindeki 

2 Ernest Sosa, “Knowledge and Intellectual Virtue”, Knowledge in Perspective, Selected Essays in Epis-
temology, (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), s.240.



228 Kemal Batak

temel kavramlardan olan tefekküri bilgiye dair sadece yukarıdaki a)’yı dikkate alan 
bir tanım da verir: “Bir P inancı tefekküri bir P inancını teşkil eder; ancak kişi bu 
inancın, kendisinin bir yetisi ya da entelektüel erdemindeki kaynağına dair bir pers-
pektife sahipse. Aksi takdirde bu inanç tefekküri değildir.”3 Sosa, aynı yerde, insani 
tefekküri bilginin, büyük ihtimalle, tefekküri olmayan bilgiye dayandığına, bir diğer 
ifadeyle, inançlar üzerine bir perspektifin güvenilir bir yetinin verdiği inanca daya-
dığına dikkat çeker.

 “Bilgi” terimi Sosa epistemolojisinde, elbette bağlama göre, bazen hayvani bil-
giyi bazen tefekküri bilgiyi ifade eder. P hayvani bilgisi, kişinin söz konusu inancının 
entelektüel bir erdemden ya da güvenilir yetiden ortaya çıkması demektir; söz konusu 
inanç hakkında bilen kişinin epistemik bir perspektife sahip olması demek değildir. 
Oysa P tefekküri bilgisi epistemik perspektifi gerektirir. Bu üst bilgiye sahip kişi, bu 
perspektifle, P inancının kaynağının güvenilir bir şekilde doğruya-vesile olduğunu 
(truth-conducive) görür. Buna göre kişi, inancının kaynağının -yetisinin- güvenilirli-
ğine dair perspektif onayına sahip olmuş olur.4 Kişi böylece inancına ve o inancının 
entelektüel erdemdeki kaynağına dair bağdaşımlı bir perspektife sahip olur: 

“(a) Geleneksel olarak arzu edilen tefekküri bilgi türü için geniş bağdaşım (coherence) 
zorunludur; (b) böyle geniş bir şekilde bağdaşımlı bilgi arzu edilir; zira o, fiili dünya-
mızda, doğruya yaklaşmak ve hatadan kaçınmak konusunda bize yardım eder. Bu, geniş 
bağdaşımın el sürmediği “hayvani bir bilgi” türü olduğunu reddetmek demek değildir. 
Bu, daha ziyade, sadece, “hayvani bilgi”nin ötesinde daha iyi bir bilginin olduğunu ileri 
sürmektir. Bu tefekküri bilgi, kişinin birincil-düzey bilgisini epistemik perspektif içine 
koyma yeteneğini içerecek şekilde, geniş bağdaşımı gerektirir.”5 

S, tefekküri bilgi için zorunlu olan geniş bağdaşımı elde ettiğinde doğruya daha 
fazla yaklaşır, hatadan daha fazla kaçınır. Böylece bize bağdaşımı veren bir entelektüel 
erdem olan “bağdaşım-arayan akıl” bir entelektüel erdem olarak fonksiyonunu icra 
etmiş olur. Sonuç olarak, Sosa’nın bağdaşım arayan akıl da dediği “genişleten akıl” 
bize bağdaşımlı perspektifi, o da bize tefekküri bilgiyi verir. 

O hâlde, denebilir ki tefekküri bilgi yokken kişi, önemli oranda bağdaşım ve an-
lamadan yoksundur. Tefekküri bilginin Sosa’nın saydığı beş epistemik değer içinde en 
çok “anlama/kavrama ve açıklama” değeri ile göze çarpan bir ilişkisi vardır. Zira kişi 

3 Ernest Sosa, “Intellectual Virtue in Perspective”, Knowledge in Perspective, Selected Essays in Epis-
temology, (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), s.290.

4 Ernest Sosa, “An Interview with Ernest Sosa in EPhilosopher”, http://www.ernestsosa.com/inter-
views.html, 31.08.2016; Ernest Sosa, Reflective Knowledge: Apt Belief and Reflective Knowledge, 
Cilt II, (Oxford: Oxford University Press, 2011), s.136.

5 Ernest Sosa, “Reflective Knowledge in the Best Circles”, The Journal of Philosophy, 94 (1997), s.422. 
Tefekküri bilgi, algısal bilgi, sosyal etkileşimle elde edilen istişari (consultative) bilgi vb. gibi bir bilgi 
türüdür. Ernest Sosa, “Twenty Epistemological Self-profiles: Ernest Sosa”, A Companion to Episte-
mology, Jonathan Dancy, Ernest Sosa, and Matthias Steup (ed.), İkinci Baskı, (Malden: Wiley-Black-
well, 2010), s.185.
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bu değerle bilmesinin yüksek düzeye çıktığını, nasıl bildiğini anlar. Bu değer en yüksek 
bilgiyi şöyle oluşturur: Bir inanç, inananın bu inancın doğru olma nedenini kavrayışı/
anlaması ile uyumlu ise ve kabul edilme yolu güvenilir bir şekilde doğruya-vesile 
olması ile uyumlu ise en yüksek epistemik başarıyı yani tefekküri bilgiyi teşkil eder. 
Kişinin inancını nasıl oluşturduğuna ve desteklediğine dair bir perspektife kavuşması 
daha iyi bilmesinin bir göstergesidir.6 Öyleyse İ inancı iki koşulda en yüksek bilgiyi 
oluşturur: 1) S’nin İ’yi kabul etme biçimi, inancın kaynağı güvenilir bir şekilde doğ-
ruya-vesile olmalı (S’nin İ’yi nasıl oluşturduğuna dair perspektifi) (girişte zikrettiğim 
a). 2) S’nin İ’nin doğru olma nedenini anlaması (S’nin İ’yi nasıl desteklediğine dair 
perspektifi) (girişte zikrettiğim b). 

Bilginin bir derece meselesi olduğunu düşünen Sosa, özellikle tefekküri bilgiyi 
ilgilendiren dört dereceden söz eder: 

“a) Bilinen konu hakkında kişi ne kadar emindir,
b) Kişinin inancı ne kadar güvenli (safe) ya da güvensizdir; kişi ne kadar kolay bir şekilde 
hatalı olabilir,
c) Bu şekilde inanmakla kişi ne kadar rasyonel olarak gerekçelendirilmiştir: Kişinin delili 
ne kadar güçlüdür,
d) Kişinin inancını elde etme ve destekleme yolu ne kadar güvenilir bir şekilde doğruya-
vesiledir.”7 

Sosa burada özellikle son üçünün kişinin daha iyi derece ile bilmesini ifade ettiğini 
yani kısaca, güvenli, daha iyi gerekçelendirilmiş ve güvenilir bir şekilde elde edilmiş 
inancın daha iyi bir bilgi teşkil ettiğini savunur. 

Sosa’nın ikili epistemolojisinin, girişte de işaret ettiğim üzere, bilginin doğasına 
dair içselci dışsalcı tartışmalarla da doğrudan bir ilişkisi vardır. Hayvani bilgi dışsalcı 
bir bilgi iken tefekküri bilgi içselci bir bilgi8 olarak görünür. Tefekküri bilgiyi açık 
içselci bir terminoloji ile (farkındalık) ifade edebiliriz. Bir İ inancı tefekküri bilgi 
teşkil ediyorsa, S’nin İ hakkında iki hususa dair destekleyici bir perspektife sahip 
olması gerekir: i) S, İ’nin kaynağına dair bir farkındalığa sahip olmalıdır; ii) S, İ’nin 
kaynağının güvenilirliğine dair bir farkındalığa sahip olmalıdır. S, bu “açıklayıcı 
bağdaşım” ile İ’nin kaynağına ve güvenilirliğine bakarak onun niçin doğru olması 
gerektiği konusunda, yukarıda beş epistemik değerden biri olduğunu söylediğim, bir 
açıklama değeri elde etmiş olur.9 O halde, tefekküri bilgiyi bize veren bağdaşımlı 
perspektif, anlama ve açıklama değerini de verir. Öyle anlaşılıyor ki hayvani bilgi 

6 Sosa, “An Interview with Ernest Sosa in EPhilosopher”; Sosa, Reflective Knowledge: Apt Belief and 
Reflective Knowledge, s.138.

7 Sosa, Reflective Knowledge: Apt Belief and Reflective Knowledge, s.136.
8 Kornblith içselciliğe tavize gerek olmadığını düşünür ve ikili bir bilgi görüşünü değil tek biçimli bir 

bilgi görüşünü savunur. Bak. Hilary Kornblith, “Sosa on Human and Animal Knowledge”, Ernest 
Sosa and His Critics, John Greco (ed.), (Malden: Blackwell Publishing, 2004), s.127.

9 Ernest Sosa, “Reply to Robert Audi, Peter Klein, Alvin Goldman, and Allen Habib and Keith Lehrer”, 
Ernest Sosa and His Critics, John Greco (ed.), (Malden: Blackwell Publishing, 2004), s.313.
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kişinin realiteyi izlemesini (track) gerektirirken tefekküri bilgi kişinin “nasıl bildiğine” 
dair bir farkındalığı gerektirir ki bu şekilde kişi, yetilerinin güvenilmezliğini önlemiş 
olur.10 Kişi, ilk bilgide güvenilir yetiler yoluyla doğru inancı elde ederken, ikinci bilgide 
kişinin yetilerinin güvenilir olduğuna dair bir bilgi söz konusudur11 ki buna yukarıda 
“bildiğini bilme” demiştim. 

Kişinin hayvani bağış ya da kabiliyeti üzerinde hakiki bir farkındalık oluşturması 
vesilesiyle gerekçelendirmesini hayvani gerekçelendirmeden tefekküri gerekçelendir-
meye yükselteceğini savunan Sosa, kişinin A alanında ve K koşulunda haklı olabilmesi 
için sürekli bir eğilime dair bir farkındalığa sahip olması gerektiğini düşünür. Ona göre, 
bu eğilimin tesadüfen değil kişinin kendisine içsel bir hali atfetmesi ile oluştuğunu 
özne muhakeme etmelidir.12 

Bir inancın gerekçelendirilmesinden söz ediyoruz; ancak gerekçelendirmemizi 
S’nin İ’ye dair farkındalığı ile ifade ettiğimizde sürekli İ’yi gerekçelendiren bir sonraki 
meta-inanca; sonra onu gerekçelendiren bir başka meta-inanca…. doğru bir yükseliş 
gerekecektir. Bu doksastik yükseliş ve nihayetinde döngüsel bataklık kaderi, içselci 
epistemolojinin S’nin daima inançlarının farkında olması şartından kaynaklanır. Sosa, 
kişinin her düzeyde bir üst, meta-inanca yükselmesinin saçma olacağını13 (Bonjour 
bağdaşımcılığı problemi); ancak öte yandan, kendisi gerekçelendirilmeyen ya da bilgi 
olmayan bir meta-inancın nesne düzeyi inançları gerekçelendireceğini varsaymanın da 
saçma olacağını savunur. Bu durumda tek çıkar yol, kısır döngü bataklığına düşmeden 
meta-inancın gerekçelendirilmesidir. Gerekçelendirme için kapsamlı bir bağdaşımsal 
inanç kümesini savunan Sosa, kapsamlı bir bağdaşımın içine, hem nesne düzeyi 
inançlarla ilgili meta-inançları hem bunlara neden olan yetileri hem de bu yetilerin 
güvenilirliğini alacağını savunarak14 geniş ölçekli ya da kapsamlı bağdaşımı bütün 
entelektüel sistemi temin eden bir çatı olarak varsayar. Erdem perspektivizminin İ’yi 
gerekçelendiren meta-inanç konusunda döngüsel bataklığa düşmeme nedeni, onda, 
radikal bağdaşımcılıkta olduğu gibi, bağdaşımın gerekçelendirme üreten salt bir nite-
lik olmaması, aksine, bir entelektüel erdem olan bağdaşım-arayan akla dayanmasıdır. 
Bu nedenle çıkarımsal olmayan bir yeti olan bu güvenilir entelektüel erdem, nihai bir 

10 Sosa, “Reflective Knowledge in the Best Circles”, s.427.
11 Alvin Goldman, “Sosa on Reflective Knowledge and Virtue Perspectivism”, Ernest Sosa and His Crit-

ics, John Greco (ed.), (Malden: Blackwell Publishing, 2004), s.86.
12 Sosa, “Intellectual Virtue in Perspective”, s.282. 
13 Sosa, Gettier’ın gerekçelendirilmiş doğru inancın bilgi için yeterli olmadığını gösterdiğini, gerekçe-

lendirmenin içselci anlamına bakılırsa gerekçelendirilmiş doğru inancın bilgi için zorunlu da olmadı-
ğını savunur. Ernest Sosa, “Methodology and Apt Belief”, Knowledge in Perspective, Selected Essays 
in Epistemology, (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), s.253-255. Bu konuda daha geniş 
bilgi için şu makaleme bakılabilir: “Ernest Sosa ve Gettier Problemi”, Ethos, Sayı: 9 (2), (Temmuz, 
2016).

14 Sosa, “Intellectual Virtue in Perspective”, s.292-293; Ernest Sosa, “The Coherence of Virtue and the 
Virtue of Coherence”, Knowledge in Perspective, Selected Essays in Epistemology, (Cambridge: Cam-
bridge University Press, 1995), s.194-195, 206. 
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gerekçelendirme kaynağı olarak döngüyü engeller. O halde görülüyor ki tefekküri 
bilgi her ne kadar içselci bir bilgi ise de bu bilgi onun gerekçelendirme konusunda 
döngüsellik gibi kusurlarını gidermiş, erdem perspektivizmi ile onu aşmıştır. 

Sosa’nın yukarıda verdiğim iki düzeyli epistemolojisi için yapılan bazı eleştirel 
değerlendirmeler, “Yorumlar beni daha açık ve belirgin olmaya itti…” demek suretiyle 
kendisinin şikâyetine konu olmuştur. Mesela, Hilary Kornblith’in hayvani bilgiyi in-
san dışı akıl ve muhakeme yoksunu hayvanlara hasretmesine dair yorumlarına karşı15 
Sosa, hayvani bilgi ve gerekçelendirmenin bu canlılarla, tefekküri bilgi ve gerekçe-
lendirmenin de insanlarla sınırlanmış olmadığını söyler. Şimdiye kadar yer verdiğim 
ifadelerden de onun insan için her iki bilgi türünü geçerli gördüğü rahatlıkla çıkar.16 
Bu çerçevede, Sosa, meseleyi açmak için tenis oyuncusu Serena Williams’ın “hayvani 
mükemmelliği” ile “stratejik mükemmelliği” arasında benzer bir ayrımla izahına devam 
eder. Onun hayvani mükemmelliği (erdemi) hızlı koşması, yükseklere sıçraması, hızlı 
bir şekilde tepki vermesi, seri servis kullanması gibi yeteneklerini içerirken, stratejik 
mükemmelliği, sadece onu hünerli, güçlü bir atletik oyuncu yapan yeteneklerini değil, 
aynı zamanda onu zeki bir oyuncu kılan, yeteneklerini vaktinde ve yerinde iyi bir 
şekilde kullanmasını ve pek çok oyunu kazanmasını sağlayan özellikleri de içerir ve 
bu nedenle, o, usta ve karmaşık bir bilgiyi gerektirir.17 Bu analojiden sonra Sosa ikili 
ayrımla ilgili şöyle der:

“Hayvani, tefekküri olmayan, bilgi, çoğunlukla, bilişsel modüllere ve onların yargılarına 
bağlıdır. Bir kişinin 20/20 görme gücüyle görsel yargıları, neredeyse kör olan bir kişiden 
nitelik olarak farklıdır. Tefekküri bilgi, sadece kör bir şekilde kabul edilen modüler yargıları 
göstermez; fakat aynı zamanda, çelişen yargılara ilişkin uygun değerleri belirlemeyi ve 
onlar arasında göze ilişen dengeyi gösterir.”18 

Burada tefekküri bilginin yeni bir özelliği ile karşılaştık. Bilişsel modüllere bağlı 
olarak bizde ortaya çıkan hayvani bilgiden farklı olarak, tefekküri bilgi, kör bir şekilde 
kabul edilen inançların epistemik değerlerinin belirlenmesi ve onların zihin içinde bu 
değerlere uygun bir şekilde, bağdaşımla beraber, dengelenmesi demektir. 

Akıl yürütme, bilgi ile iki yolla ilişkilidir, diyen Sosa’ya göre, hayvani bilgi, uy-
gun (apt), güvenilir bir inancın kazanılması ile ilişkili iken tefekküri bilgi söz konusu 
uygun inancın bir perspektife yerleştirilmesidir.19 Goldman, basitleştirme adına, iki tür 

15 Kornblith, “Sosa on Human and Animal Knowledge”, özellikle birinci dipnota bak.
16 Mesela, Stewart Cohen, tefekküri bilginin hayvani bilgiyi uygun bir perspektife yerleştirerek nihai 

kertede hayvani bilgiye dayandığının farkında görünür. Stewart Cohen, “Structure and Connection: 
Comments on Sosa’s Epistemology”, Knowledge in Perspective, Selected Essays in Epistemology, 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1995), s.17.

17 Sosa, “Reply to Robert Audi, John Greco, and Hilary Kornblith”, s.290; karş. Sosa, “Twenty Episte-
mological Self-profiles: Ernest Sosa”, s.185.

18 Sosa, “Reply to Robert Audi, John Greco, and Hilary Kornblith”, s.291; karş. Sosa, “Twenty Episte-
mological Self-profiles: Ernest Sosa”, s.185.

19 Ernest Sosa, James Van Cleve, “Thomas Reid”, The Blackwell Guide to the Modern Philosophers 
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bilgiyi şöyle ifade eder: “S, P’ye dair hayvani bilgiye sahiptir.” önermesi “S, P’ye dair 
güvenilir bir şekilde oluşturulmuş doğru inanca sahiptir.” olarak analiz edilebilirken 
“S, P’ye dair tefekküri bilgiye sahiptir.” önermesi “S, P’ye dair güvenilir bir şekilde 
oluşturulmuş doğru inanca sahiptir ve S aynı zamanda P’nin güvenilir bir şekilde oluş-
turulmuş olduğuna dair inancının güvenilir bir şekilde oluşturulmuş doğru inancına 
da sahiptir.” olarak analiz edilebilir.20 O halde, bu analiz gösteriyor ki hayvani bilgi 
ilk düzey bilgi; tefekküri bilgi ikinci düzey meta-bilgidir. 

Sosa’nın iki düzeyli bilgi görüşünü formel olarak şöyle tanımlayabiliriz:

“S, P ile ilgili hayvani bilgiye sahiptir, ancak ve ancak

1. P doğru ise,
2. S’nin P İ inancı bir ya da birden fazla entelektüel erdem tarafından üretilmişse

S, P ile ilgili tefekküri bilgiye sahiptir, ancak ve ancak

1. P doğru ise,
2. S’nin P İ inancı bir ya da birden fazla entelektüel erdem tarafından üretilmişse
3. S, P İ inancı üzerine, bir ya da birden fazla entelektüel erdem tarafından üretilmiş 
olduğuna dair gerçek bir perspektife sahiptir ki böyle bir perspektifin kendisi S’nin bir 
entelektüel erdemi tarafından üretilmiştir.”21

O hâlde, tefekküri bilgi ilave bir epistemik unsurla hayvani bilgi üzerine bina 
edilir. Entelektüel bir erdeme dayanan “uygun” bir inanç olan hayvani bilgi kişinin 
inancını nasıl oluşturduğu ve desteklediğine dair bağdaşımlı bir perspektife kavuşması 
ile tefekküri bir bilgi haline gelmiş olur. Kişinin bu meta-bilgisi ya da ikincil-düzey 
bilgi, kendisi bir entelektüel erdem olan bağdaşım-araya akıl ya da Sosa’nın bir başka 
kullanımıyla “genişleten akıl” tarafından üretilir. Böylece entelektüel erdem her iki 
bilginin de temel unsuru olmuş olur. Ancak entelektüel erdem bakımından her iki bilgi 
türü arasında şöyle bir farktan söz edebiliriz: Hayvani bilgi, akıl dışındaki entelektüel 
erdemler tarafından bilginin konusunun etkisine tepki olarak ortaya çıkarken tefekküri 
bilgi, akıl (ki Sosa aklın dört alt yetisinden söz eder; bağdaşım arayan akıl genişleten 
akıl olarak bunlardan ikisini ifade eder.) tarafından ortaya çıkarılır. Her iki bilgi aslında 
erdem yoluyla bir entelektüel iyi olan doğrunun elde edilmesidir. 

From Descartes to Nietzsche, Steven M. Emmanuel (ed.), (Oxford: Blackwell Publishers, 2001), 
s.196.

20 Goldman, “Sosa on Reflective Knowledge and Virtue Perspectivism”, s.87.
21 John Greco, “Virtues in Epistemology”, The Oxford Handbook of Epistemology, Paul K. Moser (ed.), 

(Oxford: Oxford University Press, 2002), s.291.
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Kartezyen Bilgi Türleri ve Sosacı Bilgi Türlerinin Simetriği

Sosa’nın yukarıda sözünü ettiğim hayvani bilgi/tefekküri bilgi şeklindeki ikili 
epistemolojisi, kendisi tarafından, girişteki tanımda verdiğim gibi, Descartes’ın, sıra-
sıyla, cognitio/scientia şeklindeki ikili epistemolojisiyle eşleştirilmiştir. Sosa, aşağıdaki 
Descartes alıntısına pek çok çalışmasında yer verir: 

“Hakikat şu ki bir ateistin “açık bir şekilde bir üçgenin üç açısının iki dik açıya eşit ol-
duğunun farkında olabilmesi” itiraz etmediğim bir şeydir. Ancak onun bu farkındalığının 
[cognitionem] doğru bilgi [scientia] olmadığını ileri sürüyorum; zira şüpheli hale gelebi-
len hiçbir farkındalık fiili, bilgi [scientia] olarak adlandırılmaya uygun görülmez. Biz bu 
bireyin bir ateist olduğunu varsaydığımız için, o, kendisine çok açık görünen (bütünüyle 
açıkladığım gibi) meselelerde aldatılmadığından emin olamaz. Bu şüphe aklına gelme-
yebilse de eğer herhangi biri söz konusu noktayı ortaya atarsa ya da söz konusu meseleyi 
kendisi incelerse yine de o [şüphe] birdenbire ortaya çıkabilir. Bu yüzden, o, Tanrı’nın 
var olduğunu kabul etmedikçe bu şüpheden muaf olamaz.”22 

Descartes’a göre, ateist biraz matematik bilebilse de onun bilgisi scientia değil 
cognitiodur. Scientia, Tanrı’nın varlığını kabul etmeyi, yetilerinin güvenilirliğinden 
emin olmayı, kişinin güvenilirliğine dair bir üst bilgiyi gerektirir23 ki hatırlanacağı 
üzere, bu niteliklerin önemli bir kısmı Sosa’nın tefekküri bilgisinin nitelikleridir. 
Descartes’a göre, 3+2=5 gibi matematiksel önermelerin yetisi olmasının yanı sıra 
kişinin kendisinin var olduğunu düşündüğü de bir yeti olan sezgisel akıl yetisine dair 
şüpheleri, bağdaşıma neden olan teolojik akıl yürütme önler ve böylece, kişi, Sosacı 
tefekküri bilgide olduğu gibi, epistemik bir perspektife ulaşır. Erdem perspektivizmini 
içerik olarak olmasa da yapısal olarak Kartezyen kılan24 Sosacı ikili epistemoloji, Kar-
tezyen yetilerin yanılmazlığını (yanılmaz güvenilirliği) reddederek yetilerin yüksek 
orandaki güvenilirliğini savunması25 bakımından ve Kartezyen teolojik bağdan uzak 
olması bakımından altı çizilmeli ki içerik olarak Kartezyen değildir. 

Servo Mekanizmatik Bir Bilgi

Girişte Sosa’nın bilişsel modüllere bağlı olan hayvani bilgiyi, tefekküri bilgiden 
farklı olarak, adeta kör bir şekilde, otomatik olarak aldığımıza dair görüşüne işaret 
etmiştim. Bu çerçevede, o, erdem perspektivizminde hayvani bilgiyi servo mekaniz-
matik (servomechanic) “bilgi” olarak da adlandırır. Termostatlarda ya da süpermarket 

22 Descartes, “Second Set of Replies”, The Philosophical Writings of Descartes II, çev. John Cottingham, 
Robert Stoothoff, Dugald Murdoch, (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), s. 101.’den ak-
taran Sosa, “Reflective Knowledge in the Best Circles”, s.423.

23 Sosa, “Reflective Knowledge in the Best Circles”, s.426.
24 Sosa, “Reflective Knowledge in the Best Circles”, s.423.
25 Sosa, “Reflective Knowledge in the Best Circles”, s.427.
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kapılarında geçerli olan26 bu otomatlık niteliği, hayvani bilginin önemli bir niteliğidir. 
Bu nedenle, “Kişi, tam bir tefekküri bilgi için epistemik bir perspektife ihtiyaç du-
yar ki bu bilgi salt ‘termometre’, ‘servo mekanizmatik’ ya da ‘hayvani’ ilk bilgiden 
üstündür.”27 Buna göre, tefekküri bilgi, mekanik bir sürecin sonunda ortaya çıkan 
hayvani bilginin aşılmasıdır. 

Tefekküri bilgiye göre alt düzey bir bilgi olan hayvani “bilgi”nin insanlara atfına 
metaforik diyebiliriz; zira o, otomatik olarak, gayri-iradi olarak elde edilir. Bu atfın 
metaforikliğini tefekküri bilgi ile epistemik perspektifin elde edilmesi izale eder ve üst 
bir bilgiye ulaşılmış olur28 ve kişi, gerçek anlamda, insani bir bilgiye kavuşmuş olur. 

İnananın perspektifindeki bağdaşım, inananın epistemik failliği ile ilişkilidir. 
Kişinin inancının kaynağı ve desteklenmesi ile ilgilenmediği bir bilgi olan hayvani 
bilgi, rasyonel bir faillik olmadan bol miktarda bilgi verebilir. Kişi, tefekküri bilgi ile 
teemmüli bir rasyonel fail olarak kontrolü eline alabilirken hayvani bilgide otomatik 
bir pilot gibi belli etkilere belli tepkiler verir. Bununla birlikte Sosa’ya göre, otomatik 
pilot olmak da iyi olabilirken, biz doğrunun teemmüli takibi ile iftihar ederiz.29 Bu 
nedenle tefekküri bilgi sahibi olmayı daha değerli buluruz. 

“Kişinin çevresine salt termometre tepkisi, bu tepkiye nedensel olarak deneyim 
tarafından aracılık edilip edilmemesine bakılmaksızın, gerçek bir bilgiyi teşkil etmez.” 
diyen Sosa’ya göre, beyaz ve yuvarlak bir şeyle karşılaştığımda buna dair otomatik bir 
(algısal) “inanç” ya da “ön-inanç” ile karşılık vermek yeterli olmaz. “Bu beyaz ya da 
yuvarlak şeyi biliyor muyum?” sorusuna karşılık, belki biliyorum, belki bilmiyorum, 
şeklinde cevap verilebilir. Kişinin buradaki otomatik bilgisi gerçek, aydınlanmış, te-
fekküri bir bilgi değil; daha düşük bir epistemik statüye ait hayvani bilgidir. Tefekküri 
bilgi için ya da Sosa’nın yeni kavramlarından olan kâmilen bilmek (knowing full well) 
için kişinin inancının statüsüne dair içselci farkındalık gerekir.30

Sosa’ya göre, aklı olan hiçbir insan, kaba anlamıyla, sadece hayvanlar tarafından 
elde edilen “hayvani bilgi” ile sınırlı bilgiye sahip değildir. İnsanın aklının olması 
ona hayvani bilgiye ilave bir bilgi elde etme imkânı tanır. Mesela, algısal inanç, duyu 
uyarıcıları veya duyu uyarılarının uyarımı vasıtasıyla dolaysız olarak ortaya çıksa da 
bu hayvani bilgiye ilaveten kişi, ilk etapta karşıt bir tanıklığa dair bu algısını etki-
sizleştirecek bir işarete sahip değildir. “Bir akıl bahşedilmiş varlık, otomatik olarak 

26 Ernest Sosa, “Old Doctrines Newly Defended”, Knowledge in Perspective, Selected Essays in Episte-
mology, (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), s.126; Sosa, “Intellectual Virtue in Perspec-
tive”, s.275, 290.

27 Ernest Sosa, “Introduction: Back to Basics”, Knowledge in Perspective, Selected Essays in Epistemol-
ogy, (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), s.12.

28 Sosa, “Intellectual Virtue in Perspective”, s.275.
29 Sosa, Reflective Knowledge: Apt Belief and Reflective Knowledge, s.138.
30 Ernest Sosa, A Virtue Epistemology: Apt Belief and Reflective Knowledge, Cilt I, (Oxford: Oxford 

University Press, 2007), s.132-133.



Ernest Sosa’da Hayvani Bilgi ve Tefekküri Bilgi  235

arkaplan malumatını ve duyu girdisini karşıt delil için kontrol eder ve duyu uyarıcı-
larına en dolaysız olarak tepki verirken bile otomatik olarak en bağdaşımlı hipotezi 
seçer.”31 Sosa’nın bu önemli ifadesine göre, hayvani bilgi, tam olarak gayri-iradilik, 
otomatlık niteliğine sahipken tefekküri bilgi de belli oranda (yarı?)32 otomatlık niteliğini 
sergiler. Zira akıl servo mekanizmatik bilgiyi karşıt delil kontrolü ile daima otomatik 
olarak tartar, dengeler ve deneyime dair bağdaşımlı bir perspektife ulaşır. Bununla 
beraber, kapsamlı bağdaşım sadece mekanik bir süreç değildir. Bu durum bizi erdem 
epistemolojisinin en temel görüşlerinden biri olarak gösterilen bilginin büyük çapta 
gayri-iradi olarak elde edildiği sonucuna götürür. 

Tefekküri bilgideki otomatlık niteliğine ya da onun mekanik bir süreç olma ni-
teliğine, yukarıda işaret ettiğim gibi, kısmi vurgu yapan Sosa’ya göre, tefekkür, oluş-
turduğumuz inançların elekten geçirilmesi, dengelenmesi gibi işleri yapar. Ancak bu 
işlerin yapılması için bilincin derhal işbaşında olmasına gerek yoktur. Zira Sosa’ya 
göre, ikincil-düzey perspektif, bilinçaltında da çalışabilir.33 Belki ilk-düzey perspektif 
açık olmayan bir mekanik süreç olarak görülebilir; ancak ikincil-düzey perspektif inanç 
sistemini mekanik olarak daha açık bir biçimde kontrol eder. 

Hayvani Bilgi-Tefekküri Bilgi İlişkisi ve İlk Bakışta 
Gerekçelendirmenin Hükümsüz Bırakılması

Burada ilerleyen sayfalarda yürüteceğimiz tartışmalar ve itirazlar için (özellikle 
Alvin Goldman’ınki) tefekküri bilginin hayvani bilgiye dayandığını tespit etmemiz 
son derece önemlidir. Bu konu farklı sorularla da tartışılabilir: S’nin sahip olduğu 
bağdaşım, hayvani bilginin elde edildiği entelektüel erdemlerden bağımsız olarak bir 
değere sahip midir? Eğer öyleyse bu değer tek başına onun inancını bilgi yapar mı? 

İlk olarak Sosa’nın ağzından erdem epistemolojisinin üç önde gelen fikrine baka-
lım: 1) Bilgi bir derece meselesidir. Kişi bir şeyi diğerinden daha iyi bilebilir. Uygun 
(apt) inanç olarak hayvani bilgi üç dereceye ayrılır: i) Kullanılan beceri (competence) 
ya da yeti bakımından, ii) koşulların niteliği bakımından, iii) İnancın sahihliğinin bu 
koşullarda kullanılan beceri ile ilişkisi bakımından. Hayvani bilgiden sonra daha üst bir 
bilgi düzeyi tefekküri bilgidir. 2) Tefekküri bilginin kendisi ile elde edildiği, inançlar 
arası açıklayıcı ilişkilerle ortaya çıkan, zihinlerin bağdaşımı. İnançlarımız ne kadar 
kaynaşırsa sorulara o kadar iyi cevap verecektir.34 

Tefekküri bilgide entelektüel erdem ve perspektifin rolü nedir? “Bir erdemin 

31 Sosa, “Knowledge and Intellectual Virtue”, s.240. İtalikler metinde yoktur. 
32 Sosa, “Reflective Knowledge in the Best Circles”, s.421.
33 Sosa, “Twenty Epistemological Self-profiles: Ernest Sosa”, s.186.
34 Sosa, A Virtue Epistemology: Apt Belief and Reflective Knowledge, s.113.
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kullanımının [tefekküri] bilgiyi vermesi için kişinin, inancı, kaynağı ve hem genel 
olarak hem de özel örnekte, kaynağın erdemi hakkında bir farkındalığa sahip olması 
gerekir.”35 Bu koşullarda, P doğru olsaydı kişi büyük olasılıkla haklı olacağı P’ye 
inanacaktır. Böylece kişi P’nin doğruluğunun kaynağının kazara olmadığını, bunun 
bir erdemden geldiğini kavrar.36 O halde, tefekküri bilgi için kişinin, inancı, bu inancın 
kaynağı ve bu entelektüel erdemin hem o inanç özelinde hem de genel olarak, erdemli 
ve yüksek düzeyde güvenilir olduğuna dair bir içselci farkındalığa sahip olması gerek. 

Kişi, tefekküri bilgiye sahip olmak için hem entelektüel erdem/güvenilir yeti 
nedeniyle inanmış olmalı hem de böyle olduğuna dair bir farkındalığa sahip olmalıdır. 
Öznenin belli K koşulları ve A alanında inandığını hesaba katarsak genellik itirazı 
bakımından önemli olacak bir biçimde, onun, inanca dair bu sınırlandırmaların bütün 
detaylarını bilmesine gerek yoktur. Sosa, öznenin bu sınırlandırmaların bazılarını bil-
mesinin ve onların genel kalmasının sakıncalı olmadığını düşünür. Önünüzde beyaz 
yuvarlak bir nesne gördüğünüzde ve gündüz, açık bir görüşte belli bir uzaklıkta (K) 
ilgili nesnenin renk ve şekilleriyle ilgili önermeler alanında (A) bu nesne ile ilgili 
inanç oluşturduğunuzda, eğer algınız size rehberlik etmişse, büyük olasılıkla haklı 
olursunuz.37 O halde öyle anlaşılıyor ki entelektüel erdem sebebiyle inanılan P’nin A, 
K, Ç çevresinden soyutlanmış bir şekilde doğruluğundan söz edilemez. A, K, ve Ç gibi 
bağıl unsurlarla ilişkili olarak S’nin entelektüel erdemine dayanan inanç olan uygun 
inanç, bizi hayvani bilgiye götürürken, dışsal bağıllıktan uzak olan tefekküri inanç, 
bağdaşıma dayanması nedeniyle, bize içsel bir gerekçelendirme verir. 

Şimdi bu başlığın hemen girişinde önemle üzerinde durduğum soru(n)lar için 
önemli bir pasaja yer vermeliyim: 

“Böylece erdem perspektivizmi hayvani bilgi konusunda ve genel olarak tefekküri olmayan 
bilgi konusunda bir tür güvenilirciliği kabul eder. Öte yandan, tefekküri bilgi, nihai olarak 
tefekküri olmayan bilgiye dayanır … burada tefekküri bilgi için de asli bir güvenilircilik 
unsuru ortaya çıkar. İnsani tefekküri bilgi tefekküri olmayan bilgi düzeyine dayanır ki 
burada kişi erdemli bir entelektüel sürece uyar: Bununla birlikte kazara uymaz; ancak 
kendisinin entelektüel olarak erdemli doğası sebebiyle uyar.”38

Demek ki tefekküri bilgi ya da perspektif bağdaşımı, hayvani bilgiden bağımsız 
değildir. İçselci bir unsur olan bağdaşım, dışsalcı bir bilgi olan hayvani bilgiden ve 
onun güvenilirciliğinden bağımsız bir şekilde bir bilgi işlevine sahip değildir. 

Anlama peşindeki kapsamlı bağdaşım arayışı ve “güvenilirlik” bir yetiyi ya da 
yöntemi entelektüel olarak erdemli kılar. Burada yine epistemik bağdaşım ile entelek-
tüel erdem arasında organik bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz:39

35 Sosa, “Intellectual Virtue in Perspective”, s.292.
36 Sosa, “Intellectual Virtue in Perspective”, s.292.
37 Sosa, “Intellectual Virtue in Perspective”, s.278, 290.
38 Sosa, “Intellectual Virtue in Perspective”, s.291.
39 Sosa, “The Coherence of Virtue and the Virtue of Coherence”, s.192.
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Bilgi, entelektüel erdem nedeniyle doğru inançtır, görüşüne ulaştık; inanç tesadüfen 
değil, söz konusu erdem nedeniyle, doğru haline gelir. Öte yandan, tefekküri bilgi için 
size ait bir erdem ya da yetideki kaynağı sebebiyle inancınıza izin veren epistemik 
bir perspektife ihtiyacınız vardır. Güvenilir bir yeti ya da erdemdeki kökeni nedeniyle 
inancınızı doğru kabul ederek kendi yanlışsızlığınıza itimat edersiniz.40

Sosa’ya göre, hayvani ve tefekküri bilgi entelektüel erdeme dayanır ve ilk bakışta 
sahip olunan gerekçelendirme inancın doğru olma olasılığı azaltıldığında hükümsüz 
bırakılabilir (overridden). Sosa, i) karşı çıkan hükümsüz bırakıcı ve ii) sakatlayan hü-
kümsüz bırakıcı olmak üzere iki hükümsüz bırakıcıdan söz eder. P inancı konusunda 
ilk bakışta sahip olunan gerekçelendirmeyi hükümsüz bırakıcı, “değil P” gibi karşıtına 
inanmayı ilk bakışta gerekçelendiriyorsa ilki, aksi takdirde, ikincisi olacaktır.41 Örne-
ğin, kişi önünde pembe bir yüzey varmış gibi görsel bir tecrübeye sahipse ve eğer iyi 
bir tanıklık böyle bir yüzey olmadığını söylüyorsa, bu hükümsüz bırakıcı karşı çıkan 
hükümsüz bırakıcı; kırmızı ışık parıltılı bir yüzey olduğunu söylüyorsa, bu hükümsüz 
bırakıcı sakatlayan hükümsüz bırakıcı olacaktır. İyi tanıklığı kabul ediyorsak “Bizim 
gözümüzde yukarıdaki herhangi bir tanıklığı kabul ettikten sonra önünde pembe bir 
yüzey olduğuna hâlâ inanan kişi gerekçelendirmeden yoksun kalır; bu böyle; çünkü 
biz rasyonel bağdaşımı en kapsamlı rehber olarak addediyoruz.”42 Kişinin “iyi” olarak 
nitelediği tanıklık gerçekte yanlış olsa bile kişi yine de pembe yüzeye inanma konu-
sunda gerekçelendirmesini yitirir mi? Evet yitirir, diyen Sosa ekler: 

“Kişi pembe deneyimine uygun düşen bir inançla dolaysız olarak tepki vermiş olsa bile ve 
söz konusu tanıklık yanlış olduğu halde kişinin inancı doğru çıksa bile ironik bir şekilde 
bu böyledir.”43 

Mekanik bir sürecin sonunda bizde ortaya çıkan algısal bir inanç (hayvani bilgi) 
iyi ya da güvenilir olarak kabul ettiğimiz bir tanıklık ile bağdaşmıyorsa söz konusu 
hayvani bilginin gerçekte doğruluğu ve yanlışlığından bağımsız olarak, tefekküri bilgiyi 
ortaya çıkaran epistemik bir değer olan bağdaşım, S’nin hayvani gerekçelendirmesini 
etkisiz kılar. 

Epistemik Perspektivizm: Bağdaşımın Güvenilirliği mi 
Güvenilirliğin Bağdaşımı mı? 

Sosa, kendi erdem epistemolojisini erdem perspektivizmi olarak adlandırır. “Pers-
pektifte Bilgi” (Knowledge in Perspective) onun epistemolojisinin temel görüşlerinin 

40 Sosa, “Intellectual Virtue in Perspective”, s.277.
41 Sosa, “Knowledge and Intellectual Virtue”, s.240-1.
42 Sosa, “Knowledge and Intellectual Virtue”, s.241. İtalikler metinde yoktur.
43 Sosa, “Knowledge and Intellectual Virtue”, s.241.
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yer aldığı eserinin adıdır. O hâlde soralım: Tefekküri bilgi için merkezi bir kavram 
olan “epistemik perspektivizm” nedir? Ona göre, epistemik perspektivizm belli prob-
lemleri bağdaşımsal epistemik gerekçelendirme teorisi ile çözen bir görüştür. Öznenin 
açıklayıcı çıkarımı ve ilgili inancı bağdaşımsal olarak kendi epistemik perspektifine 
dahil etmesi tefekküri gerekçelendirmeye ulaştığı anlamına gelir.44 Öyleyse, “Tefek-
küri gerekçelendirme, bizim en iyi tefekküri entelektüel yöntemimiz, bir perspektif 
bağdaşımı meselesidir.”45 Kısaca, özne, burada bağdaşımlı epistemik perspektife sahip 
olduğu için inancı gerekçelendirilmiştir. O halde epistemik perspektif ya da meta-bilgi 
kümesi, kişinin inançlarını daha iyi gerekçelendirmesini sağlar. 

Yukarıda da görüldüğü gibi, Sosa’nın bilgi beyanının iki ana kavramından biri olan 
epistemik perspektife bakarsak –ki epistemik perspektif onun bilgi beyanını güvenilirci-
likten farklı kılan bir husustur.46– o, epistemik perspektif kavramıyla, bir dünya görüşün-
de bilgi üreten, gerekçelendirmeye neden olan bir bağdaşımcılık (coherentism) formunu 
anlar. Bununla beraber, perspektivizm, salt bağdaşımcı bir gerekçelendirme ve bilgi 
teorisi olarak görülmeyebilir de. Nitekim ona göre, kendi görüşü yani perspektivizm, 
gerekçelendirmenin yeterli bir kaynağı olarak “bağdaşımın” yanında “kapsamlılığı” 
(comprehensive) da benimsediği için temelciliğin de bir formu olarak görülebilir. Onun 
bu iki karşıt epistemik gerekçelendirme görüşünü uzlaştırmaya dair gösterdiği ikinci 
gerekçe, temelciliğin gerekçelendirmenin pek çok unsurundan biri olarak bağdaşımı 
reddetmediğidir.47 Böylece, Sosacı perpektivizm ya da erdem epistemolojisi, taşıdıkları 
iç sorunlar nedeniyle radikal bağdaşımcılığı ve temelciliği reddetse de48 gerekçelendir-
menin yeterli bir nedeni olarak önemli bir unsuru -bağdaşım- devşirmiştir. Bir dünya 
görüşünün, öznenin diğer inançları ile bağdaşmasının savunulması, bağdaşımcılığın 
ve temelciliğin perspektivizmde minimalize edilmiş biçimlerinin mevcut olduğunu 
gösterir; bununla beraber, bir önceki başlıkta da belirttiğim gibi, bu subjektif unsurun 
güvenilirlik gibi objektif bir unsurla tamamlandığını önemle söylemeliyim. Nitekim 
o, liberal temelcilikle perpektivizm/erdem epistemolojisi ayrımı konusunda şöyle der: 

“Aynı zamanda perspektivizm nasıl bildiğimiz konusunda temelciliğin formlarıyla geniş 
ölçüde anlaşabilir. İkisi de dış dünyayı nasıl bildiğimiz konusunda algıya, geçmiş konusunda 
hafızaya, bilincimizin içerikleri konusunda iç gözleme, gelecek konusunda indüksiyona 
vb. atıfta bulunur. Ancak böyle bir anlaşma, perspektivist, algı, hafıza, iç gözlem ve in-
düksiyona vb. temel gerekçelendirme kaynakları statüsünü değil doğruya, doğru inanca 
dair güvenilir kaynaklar statüsü verdiğinde sınırlandırılmış olur.”49 

44 Sosa, “Intellectual Virtue in Perspective”, s.280.
45 Sosa, “Intellectual Virtue in Perspective”, s.291.
46 Sosa, “Introduction: Back to Basics”, s.10.
47 Sosa, “The Coherence of Virtue and the Virtue of Coherence”, s.206-207.
48 Kemal Batak, “Ernest Sosa’nın Temelci ve Bağdaşımcı Gerekçelendirme Eleştirisi”, FLSF (Felsefe ve 

Sosyal Bilimler Dergisi), Sayı: 21 (2016).
49 Sosa, “The Coherence of Virtue and the Virtue of Coherence”, s.207. İtalikler metinde yoktur.
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Sosa, asli ve temel olarak gerekçelendirme üreten niteliği güvenilirlik olarak gören 
güvenilircilik tezi ile onun antitezi olan asli ve temel olarak gerekçelendirme üreten 
niteliği bir inancın inanç kümesi ile bağdaşımı olarak gören bağdaşımcılık arasında, 
yukarıdaki pasajda bağdaşımcılık ve temelcilik arasında belli bir ihtiyatla yaptığı 
gibi, bir sentez yapar. Ancak görüldüğü gibi, ilgili doktrinleri eleştirdikten sonra bu 
sentezi minimal biçimde yapar. Güvenilircilik lehine (ya da hayvani bilgi lehine de 
denebilir) bağdaşımcılığı eleştirdiği nokta şudur: Önermeler arası bağdaşım üzerinde 
duran bağdaşımcının gerekçelendirmeyi –dış dünyadan soyutlanarak, önermeler arası 
mantıksal ilişkilere odaklanarak– akıl yürütme ile yaptığı açıktır. Ancak uygun inancın 
daima böyle elde edilmediği, anlamadığımız halde, farkındalığa sahip olmadığımız 
halde ya da akıl yürütme sonucu olmadığı halde –gündelik algısal bilgi gibi; zira o, 
servo mekanizmatik, mekanik bir süreç gibi işler.– bildiğimiz şeyler de vardır.50 Bu 
yüzden erdem perspektivizmi, daha çok hayvani bilgi konusunda, bağdaşımsal gerek-
çelendirmenin vaki olmaması halinde bile, bilgiye sahip olacağımızı savunur. Hayvani 
bilgi, mesela algısal bilgi, farkında olmasak da bağdaşımsal akıl yürütmenin yedeğinde 
ortaya çıkmasa da, daha geniş çerçevede söylersem, içselci gerekçelendirme teorisinin 
talepleri karşılanmamış olsa da bir bilgidir. O halde, Sosa, hayvani bilgi konusunda 
bağdaşımcı gerekçelendirme teorisinin bilgi konusundaki zafiyetlerini güvenilircilik 
ile aşmaktadır. 

Ancak ikili epistemolojisi güvenilirciliği ve bağdaşımcılığı uzlaştırdığına göre, 
Sosa’da güvenilirlik mi bağdaşım mı önceliklidir? Onun yukarıdaki analizinde pers-
pektivizmi bir bağdaşımcılık formu olarak nitelemesine bakarsak bilgi üreten gerekçe-
lendirme beyanında güvenilirliği ikincil bir unsur olarak gördüğü hemen söylenebilir. 
Ancak acele etmemeliyiz. Hatırlanacağı üzere, o, tefekküri bilgide tefekküri olmayan 
bilgiye dayanması itibariyle, asli bir güvenilircilik unsuru görmekteydi. Sosa’nın şu 
analizinde güvenilirlik birincil göründüğü için güvenilirliğin bağdaşımından söz ettiğini 
söyleyebiliriz: “Bu nedenle, söz konusu inançları uygun (apt) kılmaya yardım eden bir 
dünya görüşü içinde güvenilirliği belirlenmiş bir yetinin güvenilirliğinin bağdaşımı 
bu yeti (ya da entelektüel erdem) tarafından elde edilir. Bundan dolayı, perspektif 
bağdaşımcısı için inançların güvenilir bir kaynağının güvenilirliği epistemik olarak 
etkilidir; ancak ve ancak böyle bir güvenilirlik, öznenin yeterli düzeyde kapsamlı 
dünya görüşü ile birlikte, yeterli düzeyde bağdaşan bir inanç yoluyla belirlenmişse.”51 
O halde, Sosa’nın duruşu olan perspektif bağdaşımına göre, inançlarımızın kaynağı 
olan yetilerin güvenilirliği ancak bir bağdaşımla belirlenebilir ki epistemik fail bunu 
kendi dünya görüşü ile bağdaşan inançlar yoluyla gerçekleştirir. Ancak dikkat edilme-

50 Sosa, “The Coherence of Virtue and the Virtue of Coherence”, s.207-208.
51 Sosa, “The Coherence of Virtue and the Virtue of Coherence”, s.210. İtalikler metinde yoktur. Sosa 

son dönemlerde kendi duruşu olan güvenilirliğin bağdaşımın reddedilerek bağdaşımın güvenilirli-
ğinin altının çizildiğine dikkatimizi çeker. “Zira sadece dünyanın bağdaşımlı ve kapsamlı olduğunu 
varsayarak aklın iddiasına güvenilirlik bahşedebiliriz.” Sosa, a.g.e., s.211.
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lidir ki epistemik fail, bir yetinin güvenilirliğinin bağdaşımını yine bu yeti vasıtasıyla 
gerçekleştirir. 

Aslında bağdaşım ile güvenilirlik arasındaki ayrım, dar, fakat mükemmel bilgi 
alanı ile (bağdaşımcılık) mükemmel olmayan fakat güvenilir bilgi (güvenilircilik) 
arasındadır. O halde, güvenilirlik ile beraber bilgi kaynaklarının yanılabilirliğine doğru 
yelken açmış oluyoruz. Kişinin doğrudan, çıkarımsal olmayan bir şekilde52 inanca 
ulaştığı bu bilgi kaynakları, kişinin belli zihin halleri olan iç gözlem, kişinin çevresi 
ile ilgili belli nitelikleri elde ettiği algı, kişinin geçmişi ile ilgili belli yönleri elde ettiği 
hafıza gibi kaynaklardır. Bir uygulama alanında güvenilir olan inanç bir başkasında 
güvenilir olmayabilir. Bu nedenle, Sosa’ya göre, uygun uygulama alanını belirlemek 
için gözlem, hafıza ve aklın benzerliklerini değerlendirmeliyiz. 

“Bu, muhakkak bizim bilgi arayışının en temel zeminini birey, bireyin grubu; tarihsel 
dönemi; genel olarak insanlık: geçmiş, şimdi, gelecek ya da genel olarak rasyonel varlıklar 
(bilgi elde edebilen varlıklar) olan bir girişim olarak anlayıp anlamayacağımıza bağlıdır. 
Her halükarda akıl -iç gözlem, algı ve hafızadan daha az olmamak üzere- bazen yanlışlı-
ğa düşürse de uygun [uygulama] alanında yüksek derecede güvenilir olabilir… İnsanlık 
(prensipte dahi olsa) aklın bütün realiteye yanılmaz erişim sağlayacağı konusunda kendisini 
pohpohlayamaz; ancak algısal irdeleme ile birlikte rasyonel bağdaşım için dürtülerimize 
hala güveniriz (Gerçekte başka bir seçeneğimiz de yok.).53 
Bu epistemik perspektif, kişinin temel bilgi kaynakları hakkındaki inançları tarafından 
oluşturulacaktır… Bu anlamda tanıklık, geleneksel algı, hafıza, iç gözlem, çıkarım gibi 
bir temel bilgi kaynağı olarak görünüyor.”54 

Burada erdem epistemolojisinin temel ilkelerinden biri olarak gösterilen bir il-
keyle karşılaşmış olduk. Bu dışsalcı ilkeye göre, entelektüel fail ve insanlıkla beraber 
topluluk, epistemik değerin ana kaynağıdır. Erdem epistemolojisinde insan, subjektif 
bir akıl varlığı olarak dışsal unsurlardan soyutlanmış bir varlık değildir. Pasajın ikinci 
odak noktasına göre, epistemik failin entelektüel erdemleri yanılmaz değildir; ancak 
uygun bir çevrede yüksek derecede güvenilirdir. Bu çerçevede, Sosa, yukarıdaki pa-
sajda güvenilirci erdem epistemolojisi ile temelci epistemolojinin temelleri arasındaki 
farka değinir. 

Güvenilirliğin bağdaşımı mı yoksa bağdaşımın güvenilirliği mi epistemik olarak 
öncedir? “Akıl, açıklayıcı bağdaşım ve kapsamlılık için dürtüsü ile birlikte güvenilirdir.” 
(G) önermesinin temeli nedir? “Elbette, eğer G doğru ise ve G’nin kabulü diğer bir 
kapsayıcı bağdaşım ise ve güvenilir kaynaklar uygun (apt) inançları verirse o zaman 
bizim G inancımız epistemik olarak etkili bir temele sahiptir; zira o, a) bağdaşım-

52 Güvenilirci bilgi görüşlerinin en önemli yönlerinden biri, kişinin P’yi ön bir bilgiden hareketle akıl 
yürüterek değil, şans dışı bir şekilde, çıkarımsal olmayan bir şekilde bilebileceğini savunmasıdır. Sosa, 
“Reflective Knowledge in the Best Circles”, s.418.

53 Sosa, “The Coherence of Virtue and the Virtue of Coherence”, s.212, 213. İtalikler metinde yoktur.
54 Ernest Sosa, “Testimony and Coherence”, Knowledge in Perspective, Selected Essays in Epistemol-

ogy, (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), s.222.
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arayan akıldaki kaynağı, b) böyle bir aklın güvenilirliği sebebiyle uygun olacaktır.”55 
diyen Sosa şöyle devam eder: 

“Ancak bir şey epistemik olarak daha derindir; zira biz böyle bir aklın güvenilirliğine neden 
olamayız: Bu bizi aşar. Eğer dünya böyle bir akıl tarafından keşfedilmek için düzensizse 
–örneğin, o, genel olarak tesadüfi ve bağdaşımsızsa ya da dar bir şekilde sınırlanmışsa 
ve kapsamlı değilse– o zaman, bildiğimiz gibi, aklın en derin kullanımı bile bilgiyi ya da 
inanç uygunluğunu (aptness) artıramayacaktır.”56 

Bize bağdaşımı veren aklın güvenilirliğine dair bir değerlendirme iki önemli epis-
temik kavramı beraberce değerlendirmemizi gerektiriyor. Bu çerçevede G önermesi 
doğru ise ilaveten bağdaşımlı ise ve bu önermeyi üreten epistemik yetimiz yani aklımız 
güvenilirse o zaman, G önermesi epistemolojik bir dayanağa sahip olacaktır. Sosa’nın 
bu iddiası için gösterdiği iki gerekçeye yani a) ve b)’ye bakarsak, G inancının iki ge-
rekçesi, “bağdaşımı” ve “güvenilirliği”57 bir araya getirmiş görünüyor. Ancak burada 
güvenilirliğin bağdaşımdan farklı bir yönü var. Aklın bağdaşımına neden olabilsek de 
mesela dünya görüşümüzün bağdaşımını arttırabilsek de aklın güvenilirliğine neden 
olamayız, bu bizim gücümüzü aşar, bunu elde bir kabul etmek durumundayız; zira 
onu doğru varsayarak epistemolojinin tüm diğer faaliyetlerine başlayabiliriz. Ancak 
öte yandan dünyanın düzensizliği, bağdaşımsızlığı da bilgi elde etmemize engeldir. 
Bu yüzden, Sosa, bağdaşımı güvenilirlik bakımından anlamamız gerektiğini yani 
bağdaşımın güvenilirliğini değil güvenilirliğin bağdaşımını savunur. 

55 Sosa, “The Coherence of Virtue and the Virtue of Coherence”, s.213.
56 Sosa, “The Coherence of Virtue and the Virtue of Coherence”, s.214; Sosa şöyle der: “Bağdaşımı ve 

onun değerini güvenilirlik bakımından anlamaya ihtiyacımız olduğu sonucu için şu yazıma bak. ‘The 
Coherence of Virtue and the Virtue of Coherence: Justification in Epistemology,’ Synthese 64 (1985): 
3–28.” Bak. Sosa, Reflective Knowledge: Apt Belief and Reflective Knowledge, s.137-138. 

57 Sosa, Kartezyen rasyonalizmin de güçlü bir güvenilircilik olabileceğini belirtir. Descartes’ın bilgi için 
ortaya koyduğu yüksek epistemik standartların mükemmel, yanılmaz güvenilirliği gerektirdiğine dik-
kat çeker: “Aklın kendi özel perspektifimimizden kesin doğrularla doğrudan ve yanılmaz bir şekilde 
temas kurmamızı sağladığı ve sonra, tekrar yanılmaz bir şekilde, dedüktif bir kanıtla diğer pek çok 
doğruya ulaşmamıza olanak verdiği varsayılıyor. Bundan dolayı, rasyonalist için hem sezgisel hem de 
dedüktif akıl, bilginin ya da ‘bilgi yolunun’ tek kaynağıdır ve ‘zihin diğerlerini kabul etmemelidir.’” 
Sosa, “The Coherence of Virtue and the Virtue of Coherence”, s.211. Sosa’nın Kartezyen rasyonalizm-
de var olduğunu söylediği güvenilircilik, bu kavramın çok yeni olan yakın dönem tarihine bakarsak 
gevşek ya da genel anlamı ifade eder. Zira rasyonalizmdeki güvenilircilik tümüyle içsel bir karaktere 
sahiptir; oysa bugünkü güvenilircilik kendisinin de ilgili makalede söylediği gibi bir dışsalcılık formu-
dur. 
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Alvin Goldman’ın Güvenilirliğin Dışındaki Bir Unsur Olarak 
Tefekküri Bilginin Koşulu Olan Bağdaşıma Yönelik İtirazları 

1) Bizatihi Bağdaşımın Gerekçelendirme için Yetersizliği İtirazı. Güvenilirci 
gerekçelendirme teorisini savunan Goldman, bağdaşımın, güvenilirliğin ötesinde, üst 
düzey bilgiye, tefekküri bilgiye yükselişte asli bir unsur olmasına itiraz eder. Bu itira-
zını açmak için Sosa’nın klasik temelciliğe karşı kullandığı 48 benekli tavuk örneğini 
Sosa’nın bağdaşımcılığına karşı kullanır. Varsayalım, S, doğru bir şekilde, önündeki 
tavuğun 48 benekli olduğu görsel deneyimine inanır ve bu inancı, deneyimi ile ve diğer 
inançları ile bağdaşımlıdır. Bağdaşım, inançlarımızla deneyimlerimiz arasında kendisi 
içsel olan bir ilişki olduğuna göre, benek sayısına dair inanç bağdaşımlı olmalıdır. 
Ancak varsayalım ki S, tavuğun 48 benekli olduğuna dair inanca ne sayarak ne de 
başka bir yolla değil, sadece şanslı bir tahminle ulaşmıştır. Bu durumda, kazara inancı 
doğru çıkan S’nin inancının gerekçelendirilmediği oldukça açıktır. Goldman’a göre, 
bu durumun bize gösterdiği şey şudur: Bizatihi bağdaşım, bu örnekte mevcut olmasına 
rağmen, gerekçelendirmeye neden olamamıştır. O halde tavuğun 48 benekli olduğuna 
dair inancın bağdaşımlı olması, gerekçelendirilmesi için ve dolayısıyla tefekküri bilgi 
için yeterli değildir; ona göre, süreç güvenilirciliğinde ifade edildiği gibi, buradaki 
bağdaşım, güvenilir bir süreç ya da metot tarafından saptansaydı söz konusu inancı 
gerekçelendirilmiş kılabilirdi.58 Dolayısıyla bizatihi bağdaşımın gerekçelendirmeye 
katkı sunamayacağını savunan Goldman, inanç oluşumunda güvenilir bir süreçte 
bağdaşıma yer açılabileceğini düşünür. Ona göre, Sosa’nın bağdaşımı güvenilirliğin 
dışında tefekküri bilgiyi ortaya çıkaran bir unsur olarak görmesi, 48 benekli tavuk 
örneğine bakılırsa bizatihi bağdaşımın gerekçelendirmeyi sağlayamaması nedeniyle 
yanlıştır. Kısaca bizatihi bağdaşım, tefekküri bilgiyi üretmede, ilave üst bir değeri 
–gerekçelendirme– ortaya çıkarmada yetersizdir. 

2) Bağdaşım Tefekküri Bilgiye Yükselmede Niçin Biricik Unsurdur? Bağdaşı-
mın bize sağladığı ilave bilişsel değer –tefekküri bilgi–, daha kapsamlı doğru kavrayışı 
sağlaması ile ortaya çıkıyorsa, bununla kastedilen tam olarak nedir? Goldman’a göre, 
eğer Sosa, bağdaşımın diğer yetilerle/süreçlerle bir olup güvenilirliğe katkı vermesini 
kastediyorsa onun güvenilirlik artırıcı potansiyeli pekâlâ başka bilişsel süreçlerle de 
temin edilebilir. Niçin bağdaşım hayvani bilgiyi tefekküri bilgiye çıkaran yegâne 
unsurdur? Tefekküri bilgiyi üst bilgi kılan nedir? Goldman, bu soruların tamamıyla 
ikna edici bir yanıtı olmadığını düşünür.59 

58 Goldman, “Sosa on Reflective Knowledge and Virtue Perspectivism”, s.87-89.
59 Goldman, “Sosa on Reflective Knowledge and Virtue Perspectivism”, s.89-90.
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Erdem Perspektivizminde Bağdaşımın Yeri

Önceki sayfalardaki malumata bakarak Goldman’ın itirazına Sosacı cevap ver-
meyi deneyebiliriz. Öznenin tefekküri bilgiye sahip olması için hem entelektüel er-
dem yani güvenilir bir yeti nedeniyle inanması hem de bir perspektif bağdaşımına 
dair farkındalığa sahip olması gerek. Oysa Goldman’ın ilk itirazında S’nin tavuğun 
48 benekli olduğuna dair görsel inancı entelektüel erdemi tarafından üretilmemiştir. 
Şans gibi bir faktör nedeniyle S’nin inancının doğru olması tefekküri bilginin asgari 
koşulunun –hayvani bilgi– yerine gelmediğini gösterir. Bu yüzden, hatırlanacağı üzere, 
Sosa, hayvani bilgiye dayanması bakımından tefekküri bilgide asli bir güvenilircilik 
unsurunun bulunduğunu düşünür. 

Bağdaşımın Sosa epistemolojisinde bilgiyi yükseltici işlevine şu soruyla temas 
edilir: “Kendi içinde çok az epistemik değeri olan içsel bağdaşım, dışsal uygunlukla 
birleştiğinde nasıl değerli olur?” Bir diğer ifadeyle, uygun bir inanç olan dışsalcı hayvani 
bilgi, içselci bir epistemik motif olan bağdaşımla birleştiğinde bizi nasıl meta-bilgiye, 
tefekküri bilgiye yükseltmiş olur? Kaçık bir kişinin inanç sistemi bile içsel bağdaşıma 
sahip olabileceğine göre, içsel bağdaşımın doğruyu garanti etmemesine bakılırsa, o 
hâlâ niçin değerli olabilir? Hata riski bir yetinin erdemini kaybetmesine neden olur mu? 
Örneğin, bir intikal yetisi olan güçlü hafıza, girdileri çıktı olarak verir ve eğer doğru 
girdi almamışsa doğru çıktı vermez; bununla birlikte, onun hata taşıyıcılığı erdemine 
mani değildir. “Güçlü hafıza gibi, bağdaşım-arayan çıkarımsal akıl, dışsal olarak uygun 
(apt) algı yetileri ile birleştiğinde epistemik bir değere sahiptir; çünkü güçlü hafıza 
gibi, o, bu şekilde birleştiğinde bize yokluğunda sahip olacağımızdan daha kapsamlı 
(comprehensive) doğru kavrayışı verir.”60 O halde, girişte de ifade ettiğim gibi, içsel 
bağdaşım dışsal uygunluğa dayanmıyorsa, bir başka ifadeyle, sözüm ona “tefekküri 
bilgi” hayvani bilgiye dayanmıyorsa, tek başına içsel bağdaşım epistemolojik olarak 
değerli değildir. 

Sosa, Goldman’a verdiği cevapta, doğrudan 48 benekli tavuk örneğine değin-
meden, bağdaşımın epistemolojideki yerine dair uzun bir izahatta bulunur. Bir inancı 
açıklayıcı bağdaşıma dayandırmak onun epistemik statüsünü neden yükseltir? Sosa iki 
nedeni şöyle sıralar: i) İlk olarak, Goldman’ın tahmin edip andığı seçeneklerden biri 
olan bağdaşımın güvenilirliği artıran bir kaynak olmasıdır. ii) Bir inancın bağdaşıma 
sokulması anlaşılması demektir. Sosa’nın başka bir yerde sıraladığı epistemik değer 
teorisine göre, “anlama”, “bağdaşım” ve “doğruluğun” yanında epistemik bir değer-
dir, bir başka ifadeyle, bunlar epistemik değer kaynaklarıdır. Varlığı ve doğruluğu, 
bağdaşıma sokulmak suretiyle “anlaşılmış” bir inancın epistemik statüsü tefekküri 
bilgiye yükselir.61 

60 Sosa, “Reflective Knowledge in the Best Circles”, s.421. İtalikler metinde yoktur.
61 Sosa, “Reply to Robert Audi, Peter Klein, Alvin Goldman, and Allen Habib and Keith Lehrer”, s.313.
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Goldman’ın 48 benekli tavuk örneğinde asıl itiraz noktası, bağdaşımlı bir inan-
cın şans eseri doğru çıkması sonucu gerekçelendirilmemesidir. Böylesine “zayıf” bir 
epistemik “unsur” bir inancın epistemik statüsünü üst bir bilgiye, tefekküri bilgiye 
nasıl yükseltebilir? Sosa, bu konuda ne der tam olarak? Ona göre, kişinin önermeler 
kümesinin tek başına mantıksal olarak bağdaşımlı olması bu kümenin içindeki herhangi 
bir inancı gerekçelendirilmiş kılmaya yetmez. Kişi en azından bağdaşımlı kümenin 
diğer üyelerine de inanmalıdır. İlaveten, kişi, kümedeki her bir üye inanca kümenin 
diğer inançlarına dayanarak inanmalıdır. Bağdaşıma dair bu koşullar, salt mantıksal 
tutarlılıktan fazla olarak ve farklı olarak, bağdaşımlı inancın epistemik statüsünü 
yükseltir.62 Mantıksal olarak tutarlı iki önerme düşünelim. Bu önermelerden birine 
inanmak için bağımsız bir nedene sahip olsak bu yükseltilmiş epistemik statü, sırf 
mantıksal olarak tutarlı olması sebebiyle, diğer önermeye aktarılamaz. Bu nedenle, 
Sosa, bağdaşımın salt tutarlılıktan daha fazla bir şey olduğunu, mesela, bağdaşımın 
gerektirme ilişkisini, en azından olasılık ilişkisini içerirken, tutarlılığın, gerektirme ve 
olasılık ilişkisini içermediğine dikkat çeker. Bu ilave unsurlar, “açıklayıcı bağdaşı-
mın” değerinin yukarıda söz ettiğim “anlama” epistemik değeri ile uyumlu olduğunu 
gösterir. Zira bu değerler, o önermeye niçin inanıldığını gösterecektir. Bu noktada, 
Sosa, Aristoteles’ten şöyle bir alıntı yapar: “İnsan ‘niçin’ini kavramadıkça bir şeyi 
bildiğini düşünmez.”63 

Öte yandan kişinin tefekküri bilgide İ inancının kaynağına (yetisine) ve bu kay-
nağın güvenilirliğine dair perspektif onayına ulaşması, tefekküri bir çerçevede, İ’nin 
savunulabilirliği ile uyumludur. Savunulabilirlik, iyi ya da daha az iyi gibi, bir derece 
meselesi olsa da en yüksek savunulabilirlik derecesi kişinin “bu şekilde inanmayı 
bildiğini bilmesidir.” Bu ikincil düzey meta-bilgi, farklı epistemik boyutlarda bir 
savunuyu sağlar: “Doğruluk, güvenlik (safety) (Bu şekilde inanmakla kişi ne kadar 
kolay bir şekilde yanılabilir?), rasyonel gerekçelendirme ve kişinin faal entelektüel 
erdemlerinin (yetiler, kaynaklar, metotların) güvenilirliği.” Savunulabilirlikle ilişkili 
olarak, kişi “bildiğini bilirse” İ konusunda neden haklı olduğunu açıklayabilir.64 

Bağdaşımın doğruya dair, yukarıda söz ettiğim, güvenilirliği artırması ve kapsam-
lılığı, onun algı ve iç gözlemle ilgili ikincil düzey ilişkileri hesaba katması ile gerçek-
leştiği kadar ilk-düzey deneyimler ve inançlar arasındaki ilişkileri hesaba katması ile 
de gerçekleşir. Sosa’ya göre, sadece mekanik bir süreç olmayan kapsamlı bağdaşım, 

62 Sosa, “Reply to Robert Audi, Peter Klein, Alvin Goldman, and Allen Habib and Keith Lehrer”, s.312.
63 Sosa, “Reply to Robert Audi, Peter Klein, Alvin Goldman, and Allen Habib and Keith Lehrer”, s.312. 

Burada Sosa’nın söz ettiğine benzer bir “hataya” yani bağdaşımı önermesel içerikler arasında soyut 
mantık ilişkileri olarak alma hatasına Fumerton da düşmüş görünür ve bu nedenle, o, meta-düzeydeki 
salt bağdaşımın doğruluğu temin etmeyeceğini, bağdaşıma (içselci) erişimin gerekli olduğunu savu-
nur. Richard Fumerton, “Achieving Epistemic Ascent”, Ernest Sosa and His Critics, John Greco (ed.), 
(Malden: Blackwell Publishing, 2004), s.80; Ernest Sosa, “Reply to Richard Fumerton”, Ernest Sosa 
and His Critics, John Greco (ed.), (Malden: Blackwell Publishing, 2004), s.285-286. 

64 Sosa, “Reply to Robert Audi, Peter Klein, Alvin Goldman, and Allen Habib and Keith Lehrer”, s.313.
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basitlik, açıklayıcılık gibi faktörlere duyarlıdır ve sadece inanç-inanç ilişkilerini değil 
iyi algıyı oluşturan deneyim-inanç ilişkilerini, iyi bir iç gözlemi oluşturan bilinç hali-
inanç ilişkilerini tesis eder. Böyle bir zihinde bağdaşım, birincil-düzey inançlarla yani 
hayvani bilgi ile ilgili mantıksal, olasılıkçı ve açıklayıcı ilişkileri; inançlarla genel 
olarak deneyimler arası ilişkileri gerektirdiği kadar ilk kertede ortaya çıkan ilk-düzey 
deneyimler arasındaki ilişkilere dair bir farkındalığı gerektirir.65 Bu şekildeki kapsamlı 
bağdaşım, erdemli bir akıl yetisi ile, bağdaşım arayan akıl ile tesis edilir ve böylece 
inanç ilişkileri, inanç-deneyim ilişkileri ve deneyim ilişkileri kaynaştırılmış olur. 

Goldman’ın talepleri bakımından sorarsak geniş bağdaşım, öznenin entelektüel 
değerine ne katar? Geniş bağdaşımın güvenilirliği artıran bir değer olması nasıl tahakkuk 
eder? O, doğruluğa-vesile olan bir entelektüel erdemin –bağdaşımsal akıl– fonksiyonu 
olduğu için öznenin doğruya ulaşma ve yanlıştan kaçınma olasılığını artırarak özne-
nin epistemik değerini yükseltir ve bütünleşmiş bir anlayışı/kavrayışı üretir.66 Geniş 
bağdaşımı üretenin S’nin doğruya-vesile olan güvenilir bir entelektüel erdemi olması 
bir yeti güvenilirciliğini savunan Sosa epistemolojisi için ayrı bir öneme sahiptir. Zira 
ona göre, bir şey ancak doğruya-vesile oluyorsa entelektüel erdem olabilir. Bir başka 
ifadeyle, bir yetinin –ki bağdaşım-arayan akıl da bir yetidir.– erdemi bize yüksek bir 
başarı oranı ile doğruyu vermesidir. Bu yüzden geniş bağdaşım, erdem kaynaklı bir 
epistemik değer olarak, kişiyi doğruya yaklaştırır. 

Kaçık bir kişinin bile inanç sistemi, ağı içsel bağdaşıma sahip olabileceğine göre, 
bu durum, onun bırakalım üst bir bilgiyle, bilgiyle ilişkisini zayıflatmaz mı? Örneğin, 
kristal küreye bakan bir hurafecinin, içsel bağdaşıma sahip olması bakımından, erdem 
perspektivisti (EP) gibi içsel epistemik gerekçelendirmeye sahip olduğunu düşünelim. 

“Hâlâ içsel bağdaşım açık bir şekilde yetersizdir. Bu, paranoya, evham ve benzer psikozlar 
göz önünde tutulursa açık değil mi? Mantıksal parlaklık, mantıksal bağdaşıma izin verir; 
ancak genel epistemik kabiliyet şöyle dursun, akıl sağlığını garanti etmez. Aklın dışında, 
uygun (apt) işlemesi öznenin epistemik refahı için çok önemli olan yetiler vardır.”67 

Paragraf sanırım daha önce işaret ettiğim şu hususun altını çiziyor: İnsanın tek 
entelektüel erdemi bağdaşım-arayan akıl değildir. Evet bize tefekküri bilgiyi o verebilir; 
ancak kişi akıl dışı yetilerden, entelektüel erdemlerden hayvani bilgiye sahip değilse, 
dışsal uygunlukta sorun varsa tek başına bağdaşım, bırakalım doğruyu, akıl sağlığını 
bile garanti etmez. 

EP ile kristal küreye bakan kişi, içsel gerekçelendirmeye sahip olma konusunda 
ortak ise Sosa, burada nasıl bir ayrım yapar? Erdem perspektivistini kristal küreye bakan 
hurafeciden ya da paranoya yaşayan kişiden ayıran nedir o halde? Erdem perspekti-
vistinin, örneğin, algılama yetisi güvenilirdir; oysa kristal küreye bakmak güvenilir 

65 Sosa, “Reflective Knowledge in the Best Circles”, s.421.
66 Sosa, “Reflective Knowledge in the Best Circles”, s.422.
67 Sosa, “Reflective Knowledge in the Best Circles”, s.427.
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değildir. Kristal küreye bakan kişi, yüksek oranda güvenilir inançlara sahip olmadığı 
için yöntemi de güvenilmez ve yanlış olacak, böylece, söz konusu küreye bakma (iyi) 
bir bilgi kaynağı olmayacaktır. EP ve söz konusu küreye bakan kişinin inançları eşit 
biçimde (ve diyelim ki aynı güçte) “içsel bağdaşıma” sahip olması nedeniyle “içsel 
gerekçelendirmeye” sahip olsa da eşit biçimde “uygun” değildir; yani onun inançları 
bir entelektüel erdeme, yetiye dayanmaz.68 Sosa bu durumu vurucu bir şekilde şöyle 
ifade eder: 

“…Bilgi tek başına bağdaşım ve doğruluk ile yaşayamaz. Bilgi, doğruluğu ve bağdaşımı 
gerektirir, yeterince doğru; ancak o, sıklıkla, daha fazlasını gerektirir: Örneğin, kişi, nedensel 
ya da karşıolgusal olarak bilgisinin nesneleriyle uygun bir şekilde ilişkili olmalıdır; [ki 
böyle bir ilişki] her ne kadar kapsamlı bağdaşım söz konusu olursa olsun, kişinin inanç-
larının salt doğruluğu-ve-bağdaşımı tarafından zorunlu olarak garantiye alınmaz. Çılgın, 
görkemli bir şekilde, parlak bir şekilde bağdaşımlı olabilir; sadece hayali çılgın değil; akıl 
hastanesinde kilit altına alınmış gerçek olanları da. Bilgi sadece içsel gerekçelendirmeyi, 
bağdaşımı ya da rasyonaliteyi gerektirmez; fakat aynı zamanda dışsal güvence ya da 
uygunluğu [da gerektirir]. Biz hem iyi bir iç düzen içinde hem de dış dünya ile uygun bir 
ilişki içinde olmalıyız.”69

Bağdaşımda bir denge arayışı olan tefekküri denge (reflective equilibrium) meto-
dunun zihin içinde uyum sağlamaya çalıştığını söyleyebiliriz.70 Yukarıdaki pasajın da 
gösterdiği gibi, Sosa’nın savunduğu içselci tefekküri denge metodunu onun dışsalcılığı 
ile bağdaştırmak önemli bir görevdir. O, bu görüşünü, görüldüğü gibi, fanatik ya da 
çılgın bir kişi üzerinde test eder. Benimsediği inançlara uymayan verileri unutan ya da 
görmezden gelen, aldatıcı algı ve hafızaya sahip bu kişi, en iyi filozoflar ya da bilim 
insanları kadar iyi bir bağdaşıma sahip olabilir; böyle bir tefekküri dengeye sahip bu 
kişiye rasyonel gerekçelendirme atfedilebilir mi? Sosa’ya göre, algı ve hafızasındaki 
kusur sebebiyle bunlara dayanan verileri de kusurlu olan bu kişinin hangi genişlikte 
rasyonaliteye ve rasyonel gerekçelendirmeye sahip olduğu bir terminoloji ya da uzlaşma 
meselesidir. O, bu noktada rasyonalite ve içsel gerekçelendirmeyi geniş entelektüel 
erdemden, bilişsel yetilerden ayırır. Felsefi tefekkür, bize en çok rasyonel gerekçe-
lendirmeyi verir; oysa “geniş entelektüel erdem” sadece tefekkürle elde edilemez. 

68 Sosa, “Reflective Knowledge in the Best Circles”, s.427-429.
69 Sosa, “Reflective Knowledge in the Best Circles”, s.430. İtalikler metinde yoktur. Sosa öznenin içinde 

yer aldığı çevrenin sadece zamansal mekânsal yer değil karmaşık nitelikler kümesine sahip olmak 
olduğunu düşünür. S öznesi A alanında X önermesi ile ilgili inancında hatalı ise burada ya içsel bir 
faktör ya dışsal bir faktör sebebiyle, ya da ikisi birden, hatalıdır. Ya ortam, ya öznenin içindeki bir 
şey, ya göz merceği, ya optik sinirlerde… bir kusur vardır. Mesela, çevrede bir kusur ya da hata varsa 
öznenin inancı doğru olsa bile inancı kazara doğru çıktığı için -Goldman’ın ahır örneğini hatırlayalım- 
inandığını bilmiş olmayacak; ancak bu şekilde inanması onu içsel bakımdan erdemli kılacak, içsel er-
deme sahip olunmuş olacak, bir diğer deyişle, subjektif bakımdan gerekçelendirilmiş olacaktır. Sosa, 
“Reliabilism and Intellectual Virtue”, s.139-140; Sosa, “Intellectual Virtue in Perspective”, s.288-289.

70 Ernest Sosa, “Equilibrium in Coherence?”, Knowledge in Perspective, Selected Essays in Epistemol-
ogy, (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), s.261.
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Geniş erdem, akıldan başka, hayvani bilginin edinildiği algı ve hafıza gibi yetileri de 
gerektirir, diyen Sosa, tefekküri dengenin bize rasyonel gerekçelendirmeyi vereceğini, 
dolayısıyla, bağdaşımlı çılgın ya da fanatiğin rasyonel içsel gerekçelendirmeye sahip 
olabileceğini; ancak geniş anlamda erdemli olmadığını savunur.71 Zira geniş anlamda 
erdem, sadece aklın değil, akıl dışı entelektüel erdemlerin de (hayvani bilgi) faal 
olmasıyla temin edilir. Bu yüzden tefekkür, bağdaşım sağlasa da tek başına, diğer 
entelektüel erdemleri paranteze alarak, kişiye tefekküri bilgiyi vermeyebilir. Çünkü 
tefekküri bilgi hayvani bilgiye dayanır. Nitekim Sosa bu hususa şöyle işaret eder: 

“Felsefi tefekkür, geniş tefekküri denge yoluyla rasyonel gerekçelendirmeyi arttırır. Ancak 
salt tefekkürün bütün entelektüel erdemin kaynağı olduğunu varsaymak filozofların kibri-
dir.72 Algı … tek başına tefekkürden elde edilmez. O, bunun yerine, Tanrı’nın, evrimin ya 
da iyi bir yetişmenin şekillendirici etkisini gerektirir. Bunun da ötesinde, böyle bir erdem 
erdemlidir; ancak herhangi bir tefekkürün ürünü olmayan uygun bir çevre ile ilişkili ise.”73 

Sanırım ulaştığımız nokta şu yargıyı destekler: Sosa içselci tefekküri bilgiyi 
dışsalcı hayvani bilgiden bağımsız, apayrı bir bilgi olarak görmez. Böylece o, geniş 
entelektüel erdem kavramıyla bilginin bir “bütün olarak” entelektüel erdemden, yeti-
lerden kaynaklandığını savunarak içselci ve dışsalcı bilgi tasavvurunu aşmış ve onları 
parçalı olmayan bir tasavvur haline getirmiştir. Öte yandan, hayvani bilginin “bilgi” 
olması için bir üst bilgiye yükselmesine gerek yoktur; oysa asimetrik olarak, içsel 
bağdaşımın (tefekküri) “bilgi” oluşturabilmesi için hayvani bilgiye ihtiyacı vardır. 

Gerekçelendirme ve Yeni Kötü Cin Problemi

Sosa dört tür gerekçelendirme teorisi sayar: (1) Güvenilircilik (Dışsalcı temel-
cilik), (2) Bağdaşımcılık (içselci), (3) İçselci temelcilik, (4) Erdem perspektivizmi.74 
Bir gerekçelendirme ve bilgi teorisi olarak EP’de bağdaşımın yerine dair yaptığımız 
tartışma bizi içsel bağdaşımla dışsal “uygunluk”/güvence arasındaki ayrıma ulaştırdı. 
Özellikle (1) ve (2)’nin birleşmiş yeni bir formu olan EP gerekçelendirme ve uygun-
luğu şöyle tanımlar: “Bir İ inancının “gerekçelendirilmesi” bu inananın zihninde 
İ’nin çıkarımının ya da diğer inançlarla bağdaşım ilişkilerinin bir temelinin olmasını 
gerektirir -bir inancın “gerekçelendirmesi” daha derin ilkelerden çıkar ve böylece bir 

71 Sosa, “Equilibrium in Coherence?”, s.265-266.
72 Filozofların entelektüel bir ihtiyaç olarak gördükleri tefekküre dair bir bilgi olması tefekkürün ya da 

tefekküri bilginin geleneksel olarak hep öne çıkmasına zemin hazırlamıştır. Tefekkürün psikolojik 
başlangıç noktası, kişinin inanç ya da tutumlarıdır, diyen Sosa, tefekkürün, örneğin, kişinin okuması 
ya da hatırlaması yani sırayla algı ve hafıza ile başlayabileceğini ifade eder. Ernest Sosa, “Equilibrium 
in Coherence?”, Knowledge in Perspective, Selected Essays in Epistemology, (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1995), s.261.

73 Sosa, “Equilibrium in Coherence?”, s.266.
74 Ernest Sosa, “Beyond Scepticism, to the Best of our Knowledge”, Mind, Sayı: 97, (1988), s.163.
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inancın “haklı çıkarılması” ya da “gerekçelendirilmesi” kendisinin söz konusu öznenin 
ilkeleriyle –bu özne tarafından görüldüğü gibi, hangi inanca söz konusu koşullarda 
ruhsat verilebilir konusundaki ilkeleri kapsayacak şekilde– uyumlu olmasının idraki 
yoluyla benimsenir. Ç çevresi ile ilişkili olarak bir İ inancının “uygunluğu” (aptness), 
İ’nin Ç ile ilişkili olarak ortaya çıkmasının bir entelektüel erdem –söz konusu önermeler 
alanında, K tarafından tanımlanan bağlam türünde yanlışa karşı doğrunun münasip 
bir hakimiyetini veren inanca ulaşma yolu– olmasını gerektirir.”75 Gerekçelendirme 
ve uygunluğu, içsellik ve dışsallık bakımından da tanımlayabiliriz: 

“Bundan dolayı, bizim görüşümüze göre, gerekçelendirme, içseldir ve kötü cin bile sadece 
dışsal bağlamımızı ayartmak suretiyle bizi ondan yoksun bırakamaz. Zira gerekçelendirme, 
bizim en derin entelektüel yöntemlerimizin (ki bu gerekçelendirmeyi bağıl ve dizinsel 
yapar) doğru bir “uygulaması” (doğal olarak, mantığımızla) olarak tanımlanır.
Bununla beraber, uygunluk (aptness), dışsaldır. Zira bir inanç uygundur; ancak ve ancak 
münasip (proper) bir erdemin kullanımından kaynaklanıyorsa ki bu, inanılan önermenin, 
A önermeler alanında, K koşullarında (dışsal koşullar sıklıkla dahildir) doğru olması 
gerektiği anlamına gelir.”76 

Yukarıdaki pasajlara bakarsak kolaylıkla anlaşılacağı üzere, katı anlamda, gerek-
çelendirilen inanç, bizi tefekküri bilgiye; uygun inanç ise hayvani bilgiye götürür. Sosa, 
bu noktada gerekçelendirme ile uygunluk arasında (Aslında genel olarak, sırasıyla, içsel 
ve dışsal gerekçelendirme ya da tefekküri gerekçelendirme ve hayvani gerekçelendirme 
de denebilir.) önemli bir ayrım yapar.

Bir inancın gerekçelendirilmesi için o inanç lehine açık ya da örtük nedenlerin 
kullanılması gerekir. Bir inanç gerekçelendirilmeden de uygun olabilir.77 Gerekçelen-
dirmeden söz ediyorsak en azından, “hayvani bir gerekçelendirmeden” söz etmeliyiz. 
“İnanma konusunda epistemik olarak gerekçelendirilmiş olmak için entelektüel erdem 
sebebiyle inanmak gerekir. Bilmek için en azından epistemik gerekçelendirmeye ih-
tiyacınız vardır.”78 Bununla beraber hayvani bilgide, otomatik bir girdi-çıktı ilişkisi 
olması nedeniyle, (tefekküri) gerekçelendirmeye, S’nin farkındalığına gerek yoktur. 
Mekanik bir etki-tepki sonucu ortaya çıkan hayvani bilgiyi öznenin anlamasına da gerek 
yoktur; zira o servo mekanizmatik bir bilgidir. Bu yüzden özne farkında olmasa da eğer 
inancı bir ya da birden fazla entelektüel erdeme dayanıyorsa “gerekçelendirilmiştir.” 
Farkındalık çerçevesinde gerekçelendirilmemiş “uygun” bir inançtan söz edebiliriz. 

Şimdiye kadar sunulan EP gerekçelendirme teorisi ışığı altında kötü cin kurbanı 
kişinin gerekçelendirmeye sahip olduğunu söyleyebilir miyiz? “Kehanet” problemi 

75 Sosa, “Intellectual Virtue in Perspective”, s.289; aynı pasajlar Sosa’nın bir diğer yazısında da geçer. 
Bak. Sosa, “Reliabilism and Intellectual Virtue”, s.144.

76 Sosa, “Intellectual Virtue in Perspective”, s.291-292.
77 Sosa, “Intellectual Virtue in Perspective”, s.290. “Anlaşılan o ki bağdaşımsız bir uygunluk (aptness) 

yoktur ya da en azından bağdaşım için potansiyelimiz olmadan. Zira uygunluk, böyle bir potansiyeli 
temin eden A ve K’ler bakımından tanımlanır.” Sosa, “Intellectual Virtue in Perspective”, s.292.

78 Sosa, “Knowledge and Intellectual Virtue”, s.242.
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ve şüpheci bir senaryo olan yeni kötü cin problemi dışsalcı güvenilirciliğe yapılmış 
iki önemli itirazdır. Güvenilirliğin gerekçelendirmeyi üretmede zorunlu ve yeterli bir 
nitelik olmadığını savunan bu itirazlar çerçevesinde EP ondan üstünlüğünü ve farklılı-
ğını temelde iki biçimde ifade eder: Entelektüel erdem ve epistemik perspektif.79 Kötü 
cin kurbanının inançlarının hayvani bilgi olmadığı; çünkü onun uygun olmadığı yani 
güvenilir, doğruya-vesile olan entelektüel erdemlerden kaynaklanmadığı açık olmakla 
beraber, önceki sayfalardaki kaçık örneği hatırlanırsa, onun gibi içsel bir bağdaşıma da 
sahip olmadığı söylenebilir mi? O, bu yolla tefekküri bilgiye sahip olabilir mi? Eğer 
sahip değilse inançları, en azından zayıf anlamda, gerekçelendirilmiş midir? Şimdi 
bu ve buna benzer soruların cevaplarına bakalım. 

 Sosa, şimdiye kadar detaylarını tartıştığım epistemik perspektivizm kavramı ile 
yeni kötü cin problemini çözer. Fiili dünyadaki S’yi ve onun Kartezyen cin dünyasın-
daki “içsel ikizi” İ’yi düşünelim. S’nin bu dünyadaki yani fiili F dünyasındaki algısal 
yetisi güvenilir iken İ’nin algısal yetisi kötü cin tarafından ayartılmaya maruz kaldığı 
için güvenilir değildir. İ, kendi dünyasının bilgisine sahip olmasa da en azından inan-
dığı şeylerle ilgili gerekçelendirmeye sahip olabilir. Sosa’ya göre, hem S’nin hem de 
İ’nin inançları, bağdaşımsal olarak kendi deneyim-inanç yapılarına uygun olduğu için 
gerekçelendirilmiştir ve (onun çok az, muhtemelen tek kullanımına göre) tefekküri 
olarak uygundur.80 

 Ayrıca İ, entelektüel erdemleri bakımından bizim gibidir. Yani dışsal bir ma-
nipülasyon yoksa onun içsel erdemleri sistematik bir şekilde doğruya-vesile olur. 
Burada söz konusu kurbanı epistemik olarak suçsuz ve hatta “takdire değer” kılan 
içsel gerekçelendirmedir, bu nedenle, o, erdemli ve içsel olarak uygun (internally apt)
dur.81 Daha önce işaret ettiğim gibi, Sosa, bir inancın entelektüel erdemden dolayı elde 
edilmesine uygun (apt) inanç der. Altını çizmek lazım ki o, sadece inancı değil kişiyi 
de bu sıfatla niteler. Yani inanç da uygun olabilir, kişi de. Kişiyi içsel olarak uygun 
kılan yeterli bir erdem sebebiyle inanmak tam olarak nedir? 

“(İU) S, P önermesine G epistemik grubu ile ilişkili olarak yeterli bir erdem sebebiyle 
inanır, ancak ve ancak
a) S, P’ye E (K, A) entelektüel erdemi sebebiyle inanır,
b) S’nin E (K, A) erdemi sebebiyle inanırken doğru bir şekilde inanma olasılığı en azından 
grup ortalaması kadardır.”82

O halde, sanırım, İ’nin iki bakımdan içsel gerekçelendirmeye sahip olduğu söy-
lenebilir: a) Sahip olduğu bağdaşımsal perspektif nedeniyle, b) içsel olarak uygun ya 
da erdemli olması nedeniyle. İ’nin tefekküri ve içsel uygunluğuna, içsel erdemine 

79 Detaylı bilgi için şu çalışmama bakılabilir. “Ernest Sosa’nın Erdem Epistemolojisi”, Sakarya Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 34 (2016).

80 Sosa, “Intellectual Virtue in Perspective”, s.281.
81 Sosa, “Intellectual Virtue in Perspective”, s.288.
82 Sosa, “Intellectual Virtue in Perspective”, s.287-288.
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bakarsak, bunlar onun inancını niçin bilgi yapmaz? İçsel erdem ve daha önce bir ka-
çığın bile sahip olabileceğini gördüğümüz perspektif bağdaşımı, kaçığın yanı sıra İ’yi 
de mi bilgi sahibi yapamamaktadır? Kısaca, evet; zira b) ile ilişkili olarak, İ’nin sahip 
olduğu içsel erdem dışsal çevre nedeniyle yüksek bir başarı oranı ile doğruyu ürete-
memektedir; a) ile ilişkili olarak ise Sosa’ya göre, dünyamız kötü cin dünyası değilse 
geniş bağdaşım entelektüel olarak değerlidir.83 Bu bağlamda, Sosa, iyi bir “iç düzen” 
ile “dış dünya ile uygun bir ilişki” içinde olmanın altını bir kez daha şu şekilde çizer: 

“Bir özne belli girdiler aldığında ve belli bir inancı ya da belli bir seçimi bir çıktı olarak 
dışarı verdiğinde bu inanç ya da seçim ya içsel bir faktör sebebi ile ya da dışsal bir faktör 
sebebiyle (ya da elbette ikisi beraber) kusurlu olabilir. Bir başka ifade ile, özne için dahili, 
içkin (intrinsic) ya da içsel her şey kusursuzca ve parlak bir şekilde çalışmasına rağmen 
özne bakımından harici, dış ya da dışsal olan bir faktör sebebiyle bir şeyler ters gidebilir 
–inanç yanlış olabilir ya da seçim felaket getirebilir–.”84 

 Bir P inancının uygunluğuna bakılırsa hayvani bir bilgiyi ortaya çıkaracak doğru 
bir inancın gerekçelendirilmesi (güvencelenmesi, makuliyeti85) çevre ile ilgilidir. Zira 
entelektüel erdem, çevre ile ilişkili bir şeydir.

“Benim önerim şu ki gerekçelendirme çevre ile ilişkilidir. Bizim otomatik deneyim-inanç 
mekanizmalarımız, F fiilî çevremizle ilişkili olarak, daha çok, doğru ve gerekçelendir-
me üreten erdemler olarak kabul edilir. Elbette C cin çevresi ile ilişkili olarak böyle bir 
mekanizma erdemli değildir ve ne doğruyu ne de gerekçelendirmeyi üretir. Bundan şu 
sonuç çıkar ki C ile ilişkili olarak cin kurbanları gerekçelendirilmemiştir; bununla birlikte 
F ile ilişkili olarak onların inançları gerekçelendirilmiştir…Ç çevresi ile ilişkili olarak 
bir İ inancının ‘uygunluğu’ (aptness), İ’nin Ç ile ilişkili olarak çıkarımlanmasının bir 
entelektüel erdem –yanlışa karşı doğrunun münasip bir hakimiyetini veren inanca ulaşma 
yolu– olmasını gerektirir.”86 

S’nin içsel ikizi olan İ’nin otomatik deneyim-inanç mekanizması sürekli manipü-
lasyona maruz kalması ile güvenilirliğini yitirdiği için “erdem” olarak adlandırılamaz. 
C cin çevresinde yüksek başarı oranı ile doğruya-vesile olmayan bu mekanizma F’de 
olsaydı yüksek başarı oranı ile doğruya-vesile olacağı için erdem olarak adlandırılır; 
ancak bu nedenle, o, bir gerekçelendirme kaynağı olabilir. O halde İ’nin inançları C’de 
“hayvani gerekçelendirmeye” sahip değilken F’de sahip olabilir. 

Cin kurbanı özne, C cin çevresi ile ilişkili olarak doğruya-vesile olan güvenilir bir 
yetiden hareketle gerekçelendirilmiş bir inanca sahip değilken yani yetileri anormal 
şartlar nedeniyle erdemli değilken, o, F fiilî çevremizle ilişkili olarak gerekçelendirilmiş 
bir inanca sahip olabilir. Sosa, bu noktada, yukarıda değindiğim ayrımı tekrarlar: 1) 

83 Sosa, “Reflective Knowledge in the Best Circles”, s.422.
84 Sosa, “Intellectual Virtue in Perspective”, s.288-289.
85 Ernest Sosa, “Methodology and Apt Belief”, Knowledge in Perspective, Selected Essays in Epistemol-

ogy, (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), s.242, 247.
86 Sosa, “Reliabilism and Intellectual Virtue”, s.144. 
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Gerekçelendirme, 2) Uygunluk (aptness), bir diğer ifadeyle, pozitif epistemik statü.87 
Cin kurbanının inancı “uygun” olmasa da dışsal bir gerekçelendirmeye sahip ol-

masa da içsel gerekçelendirmeye sahip olabilir mi? İ’nin inançları entelektüel erdemden 
kaynaklanmasa da yani uygun olmasa da bağdaşımsal bir gerekçelendirmeye sahip 
olabilir mi? Gerekçelendirmenin bizim en derin mantıksal ve entelektüel standartları-
mız ve yöntemlerimizin bir uygulaması olduğunu düşünürsek Sosa’ya göre, rasyonel 
inançlarımız ve dolayısıyla rasyonel özneler, Kartezyen cin dünyasında uygunsuz (inapt) 
olsa da gerekçelendirilmiş olabilir.88 Bu noktada, Sosa, buradaki gerekçelendirmenin 
düşman bilişsel bir çevreye rağmen cin kurbanının da sahip olabileceği “iç bağdaşım” 
ile alakalı olduğuna dikkatimizi çeker. Hatta gördüğümüz gibi, “F çevremizle ilişkili 
olarak” cin kurbanının herhangi bir inancı “uygun” (apt) ve ayrıca iç bağdaşım bakımın-
dan gerekçelendirilmiş olabilir.89 Demek ki Cin kurbanının inançları C cin çevresinde 
uygunsuz; F fiili çevremizde uygun olabilir. Ancak kendi çevresinde, düşman bilişsel 
çevrede söz konusu cin kurbanının inançları nadiren de olsa doğru çıksa bile bilgi 
olmayacaktır; çünkü onlar kazara doğrudur. O halde, S, dışsal anomaliler nedeniyle 
bilgi sahibi değilken bile içsel gerekçelendirmeye sahip olabilir:

“Gerekçelendirmede bizi ilgilendiren şey, esas olarak, yargısıyla ilgili alan bakımından söz 
konusu alandaki yargılara göre normal şartlarda öznenin itimada layıklığı (trustworthiness) 
ve güvenilirliğidir. Bu aynı zamanda söz konusu öznenin kendisi için içsel faktörlere göre 
performans sergilemesinin gerekçelendirme için niçin önemli olduğunu ve dışsal faktörler 
anormal ve elverişsizken kendisinin kusursuz performansına rağmen S’nin bilmemesinin 
gerekçelendirme için niçin önemli olmadığını da açıklar. Gerekçelendirmede umursaya-
cağımız şey, öznenin epistemik meziyeti, davranışı ve entelektüel erdemleridir.”90

Özne güvenilirse entelektüel erdemleri iyi bir işleyişe sahipse örneğin, Goldman’ın 
meşhur ahır örneğinde olduğu gibi, dışsal anomaliler nedeniyle inancı kazara doğru 
çıktığında bilgiye sahip olmasa da kusursuz içsel performansı nedeniyle içsel bir ge-
rekçelendirmeye sahip olur; ancak bu gerekçelendirme inancını şans nedeniyle bilgi 
yapmaz. Ancak dışsal faktörler normal iken entelektüel erdem sebebiyle inanmışsak 
gerekçelendirilmiş bir inanca sahip olabiliriz. Cin dünyası ile ilişkilendirerek söylenirse 
C’de özne içsel olarak uygun ya da erdemlidir; bir diğer ifadeyle, İ’nin erdemleri onu 
normal şartlarda güvenilir kılar; bu nedenle, dışsal anomalilerin mevcut olduğu bir 
dünyada bile içsel gerekçelendirme söz konusudur.

87 Sosa, “Reflective Knowledge in the Best Circles”, s.420.
88 Sosa, “Intellectual Virtue in Perspective”, s.291.
89 Ernest Sosa, “Reliabilism and Intellectual Virtue”, Knowledge in Perspective, Selected Essays in Epis-

temology, (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), s.145.
90 Sosa, “Knowledge and Intellectual Virtue”, s.240. İtalikler metinde yoktur. Entelektüel ekonomimizde 

bağdaşımlı bir görüşe ulaşmak önemli olsa da bağdaşım arayışındaki akıl, uygunsuz (inapt) olabilir; 
bu şu demektir ki en iyi gerekçelendirilmiş inanç, uygun olmayan bir şekilde çok düşük bir entelektüel 
kabiliyetten elde edildiği için ya da kazara doğru olduğu için bilgi olmayabilir. Sosa, “Intellectual 
Virtue in Perspective”, s.292.
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 Kısaca, öyle görünüyor ki inançları manipüle edilen İ’nin inançlarının büyük 
oranda yanlış olduğu ortada iken İ’nin a) bağdaşımsal epistemik gerekçelendirmeye 
sahip olması ya da b) F ile ilişkili olarak inançlarının uygun olması ya da kendisinin 
güvenilirliği onu içsel olarak suçsuz ve erdemli kılar: 

“Mevcut öneriye dayanarak uygunluk (aptness) çevre ile ilişkilidir. F fiilî çevremizle ilişkili 
olarak otomatik deneyim-inanç mekanizmalarımız, fazlasıyla, doğruyu, gerekçelendirmeyi 
ve uygunluğu üreten erdemler olarak kabul edilir. Elbette C cin çevresi ile ilişkili olarak 
böyle bir mekanizma erdemli değildir ve ne doğruyu ne de uygunluğu üretir. Bundan şu 
sonuç çıkar ki C cin çevresi ile ilişkili olarak cin kurbanları uygun değildir ve buna karşın 
F ile ilişkili olarak onların inançları uygundur. Bu böyle kurbanlar hakkındaki yüzeysel 
sezgilerimize uygundur: Onlar bilgiden yoksundurlar; ancak içsel olarak suçsuz ve aslında 
erdemlidirler.”91 

İ’nin inançları F ile ilişkili olarak uygundur. Zira İ’nin inançlarının bilgi olmaması 
onun yetilerindeki “içsel” bir kusurdan ya da P konusunda itimada layık olmaması, 
güvenilir olmamasından dolayı değil dışsal bir unsurdan, çevreden dolayıdır. Şu açık 
ki İ’yi cin dünyası düşman çevresinden F fiili çevremize taşırsak inançları uygun 
olacak, bir başka ifadeyle, cin kurbanı uygun değilken uygun hale gelecektir. Çünkü 
o da bizim gibi gerekçelendirme veren kaynakları –hafıza, duyu deneyimlerini vb.– 
kullanması nedeniyle güvenilirdir.

Sosa’nın yukarıdaki pasajın devamında söylediği gibi, kötü cin kurbanı Ç fiili 
çevremizle ilişkili olarak, tırnak içinde, bizim gibi içsel olarak “uygun” olabilir. Bu-
nun onun bizim gibi, Ç fiili çevremizle ilişkili olarak, yine tırnak içinde, “entelektüel 
olarak erdemli” olması anlamına geleceğinin de altını çizer o. O halde, cin kurbanı 
kişi, C cin çevresi ile ilişkili olarak uygun değilken Ç fiili çevremizle ilişkili olarak 
uygun olabilir. S’nin içsel İ ikizi, C cin çevresinde sahip olduğu içsel bağdaşım gereği 
gerekçelendirilmiş, tefekküri olarak uygun ya da içsel olarak uygun yani erdemli olsa 
da herhangi bir bilgiye sahip değildir. Onun sahip olduğu içsel gerekçelendirme, içsel 
bağdaşımdan ve ayrıca otomatik deneyim-inanç mekanizmasının F’ye göre uygun 
olmasından bir başka ifadeyle, normal şartlarda güvenilir olmasından ileri gelir. Ancak 
içsel bağdaşım onun inançlarını bilgi yapmaya yetmez. Zira önceki sayfalardaki kaçık 
örneğinde Sosa’nın söylediği gibi, tefekküri bilgi hayvani bilgiye dayanır; dahası 
tefekküri bağdaşım tek başına bütün entelektüel erdemlerin kaynağı değildir. Cin 
kurbanı rasyonel içsel gerekçelendirmeye sahip olsa da geniş anlamda erdemli değildir. 

Görülüyor ki içsel bağdaşım olarak gerekçelendirme bilişsel olarak düşman bir 
çevrede bulunmasına rağmen kötü cin kurbanlarının da sahip olabileceği bir episte-
mik niteliktir. Bu çerçevede Sosa, cin kurbanının sahip olabileceği gerekçelendirmeyi 
bağlama göre farklı biçimlerde niteler: 

91 Sosa, “Intellectual Virtue in Perspective”, s.289.
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“Bundan dolayı, cin C’si ile ilişkili olarak kurbanların inancı uygun olmayan (inapt) ve 
gerekçelendirilmemiş bile olabilir –eğer “gerekçelendirme” esasen onursal olacaksa. Eğer 
basitçe bağdaşımlı olduğu için “gerekçelendirilmişse” o zaman C ile ilişkili olarak bu 
gerekçelendirme hemen hiçbir bilişsel değere sahip değildir. Böyle olsa bile F çevremizle 
ilişkili olarak cin kurbanının inançları içsel bağdaşım sayesinde hâlâ hem uygun hem de 
değerli bir şekilde gerekçelendirilmiş olabilir.”92 

Öyle anlaşılıyor ki bir inanç sistemini içsel bakımdan entelektüel olarak erdemli, 
takdire değer kılan açıklayıcı bağdaşımı, kapsamlı bir basitliği olduğuna göre, kötü 
cin kurbanı ya da fıçı içindeki beyin gibi şüpheci senaryo içindeki kişi, inançlarının/
deneyimlerinin bağdaşımı ve kapsamlılığı bakımından, fiilî dünyada yaşayan bizler-
den farksız olabilir; bununla beraber, onun inançları bilgi olmaz. Hatta bu kişi bazen 
çevresindeki nesneler hakkında doğru inançlara tesadüfen sahip olsa bile inançları 
bilgi olmaya yetmez. “Tefekküri bir erdem” olan “bağdaşım arayan aklın” dışında algı 
gibi, hafıza gibi (hayvani) erdemler olduğu için tek başına kapsamlı içsel bağdaşımın 
doğruyu garanti etmemesinde şaşılacak bir şey yoktur.93 Bağdaşım, doğruyu elde 
etme ve yanlıştan sakınma olasılığını arttıran bir entelektüel erdemin fonksiyonu olsa 
da içsel bağdaşımın ya da içsel gerekçelendirmenin, kötü cin kurbanı, fıçı içindeki 
beyin gibi şüpheci senaryolar içinde kişinin inancını bilgi yapmaya yetmediği, akıl 
dışındaki entelektüel erdemlerden bağımsız olarak doğruya-vesile olamadığı açıktır. 
Zira cin kurbanı kişi, mesela, bağdaşım sebebiyle içsel gerekçelendirmeye sahip olsa 
bu tefekküri erdem onun geniş anlamda erdeme –“hayvani erdemlere”– sahip olduğu 
anlamına gelmez. 

Son olarak, içselci epistemolojisinin yeni kötü cin problemi konusunda karşılaştığı 
probleme değinelim. Gerekçelendirmenin özne için “içsel” olan faktörleri takip ettiğini 
savunan içselcilik, Sosa’ya göre, kötü cin kurbanı kişinin inançlarının niçin “bilgi” 
olmadığını açıklayamaz. Cin kurbanı, içsel olarak bizim gibi olmasına rağmen (içsel 
uygunluğa sahip olmasına rağmen), dışsal bir faktör tarafından aldatılmıştır. İnanç-
ları çoğunlukla manipüle edilen cin kurbanı kişi, doğru bir şekilde, yüksek düzey bir 
farkındalıkla şu an yağmur yağıyor önermesine inansa, bu inancının, şans faktörü ve 
yetilerinin güvenilir olmaması nedeniyle, bilgi olamayacağı açıktır.94 Öyleyse, Sosa’ya 
göre, kötü cin kurbanı kişi farkındalık gibi içsel faktörlerin bilgi için yeterli olmadı-

92 Sosa, “Intellectual Virtue in Perspective”, s.290. İtalikler metinde yoktur. Cin kurbanının sahip olduğu 
gerekçelendirmenin onun inançlarını bilgi yapmaya yetmemesi, sahip olunan bu gerekçelendirmenin, 
içsel “erdemin” değerini düşürür mü? C ile ilişkili olarak bu gerekçelendirmenin hiçbir bilişsel değe-
ri yoksa bilgiyi ortaya çıkaran epistemik bir değer olan gerekçelendirmeden vazgeçmeli miyiz? Bir 
inancın gerekçelendirilmesinin bilgi için yetersizliğinden hareketle, gerekçelendirmeyi bertaraf etmek 
cazip görünse de, Sosa’ya göre, gerekçelendirmenin bilginin ortaya çıkışı için inatçı bir unsur olduğu 
söylenebilir. Sosa, “Knowledge and Intellectual Virtue”, s.242-243.

93 Sosa, “Reflective Knowledge in the Best Circles”, s.421.
94 John Greco, “Sosa, Ernest (1940- )”, The Dictionary of Modern American Philosophers, John R. 

Shook (ed.), (Bristol: Thoemmes, 2005), s.2288. 
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ğını gösterir; zira o, F ile ilişkili olarak inançları uygun olsa da, içsel olarak erdemli 
olsa da, ilaveten, bağdaşım-arayan akıl ile bağdaşımlı bir perspektife ulaşabilse de bu 
iki parametre onun inancını bilgi yapmaya yetmez. İlaveten, içselcilik, söz konusu 
kurbanın, niçin bilgiye sahip olmadığını açıklayamaması bir tarafa, bir şekilde sahip 
olduğu içsel gerekçelendirmeyi de açıklayamaz.
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SOSYAL EPİSTEMOLOJİ’DE İNANÇLARIN STATÜSÜ SORUNU
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STATUS OF THE BELIEFS IN SOCIAL EPISTEMOLOGY 

ÖZ
Bilgi, öznel yargıların epistemik statülerinin yükseltilmesidir. Bilgi kuramları 
arasındaki farklılıklar, bu yönüyle statü yükseltme (doğruluğunu gösterme veya 
nesnelleştirme) sürecinin nasıl oluşturulduğu ile ilgilidir. Sosyal epistemoloji, 
statü yükseltmenin zihinsel süreçlerden ziyade toplumda bireyler arası etkile-
şimden doğan yöntemlerle sağlanabileceğini ileri sürer. Birçok versiyonu olan 
bu yaklaşım içinde Alvin Goldman, ılımlı bir sosyal epistemoloji savunur. Bilgi, 
sosyal süreçlerde bireyler arası etkileşimle elde edilir. Bu yönüyle bilgi, “kurum-
sallaşmış inanç” olarak tanımlanır.
Anahtar Kelimeler: Alvin Goldman, kurumsallaşmış inanç, epistemik statü, 
tanıklık.

ABSTRACT: 
The knowledge is the raising of epistemic status for the subjective verdicts. The 
differences among epistemologies are closely related how to occur the processes 
of the raising epistemic status (evincing the truth or objectification). Social epis-
temology rejects the ideas of truth or objectivity as traditionally accepted, and 
asserts which raising the statue in knowledge is obtainable with methods emerg-
ing from cross-personal interaction in social processes rather than mental ones. 
Alvin I. Goldman defends more moderate one in this approach that have various 
versions. Knowledge is achieved with cross-personal interaction in social pro-
cesses. Hence it is defined as “institutionalized belief”.
Keywords: Alvin Goldman, institutionalized belief, positive epistemic statue, 
testimony.
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...

Giriş

Bilgi kuramı, bir açıdan bakıldığında öznel yargıları/inançları nesnel hale getirecek 
özellikleri ve yöntemleri araştırır. Gerekçelendirmeye dâhil edilen unsur ve özelliklere 
göre farklı bilgi kuramları ortaya çıkar. Bu kuramlarla ilgili genel bir sınıflama yapmak 
gerekirse çağdaş gerekçelendirme yöntemlerini (bu akımların bir kısmı bizzat gerek-
çelendirme terimine karşı çıksalar da) beş madde altında ele almak mümkün olabilir:

1. Sağduyu epistemolojisi: Geleneksel ana akım bilgi kuramlarını ihtiva eder. 
Bilgiyi değerli yapan, onun statüsünü artıran unsurun doğruluk olduğu ve epistemik 
çabaların tamamının doğruluğa ulaşma amacı taşıdığı ileri sürülür. Platon’dan başlayan 
Farabi ve İbn Sina’yı içine alan; Descartes, Locke ve Kant’tan Alfred Ayer ve Rode-
rick Chisholm’a uzanan ana akımların tamamı içselciler, temelciler, bağdaşımcılar, 
duyumcular, empiristler, akılcılar gibi farklı başlıklar altında bu ekol içinde yer alır.

2. Erdem epistemolojisi: Bilmede epistemik öznenin yetenek ve maharetlerine 
dayanan anlayıştır. Bilme başarısı, salt zihin çabasından değil o zihne sahip olan 
kişinin şahsi yatkınlığından ileri gelir. Bilginin statünü, doğruyu bulma konusunda 
zekâ erdemine sahip bir zihnin, geçmişteki bilme süreçlerinde elde ettiği deneyimi 
belirler.1 Bilme başarısı, bedensel başarılar gibidir. Linda Zagzebski ve Ernest Sosa’da 
iki farklı şekilde ortaya çıkar.

3. Sosyal epistemoloji: Bilginin insanlar arası ilişkinin bir ürünü olduğunu ileri 
süren anlayıştır. Bilgi, toplumsal ilişkiler ağı içindeki dilsel veya eylemsel etkileşim-
den doğan uzlaşımla elde edilir. Aşırı ve ılımlı birçok şekli vardır. Richard Rorty, aşırı 
kanatta; Alvin Goldman, ılımlı kanatta yer alır.

4. Doğallaştırılmış epistemoloji: Epistemolojiyi psikolojinin alt disiplini gören, bilgi 
ile bilimlerin ilgilendiğini ve bunların ürettikleri dışında bilme süreçleri hakkındaki bilgi 
ve terimlerin gereksiz olduğunu savunan görüştür. Bilginin statüsünü bilimsel yöntemler 
artırır. En önemli temsilcileri W. V. Quine, F. P. Ramsey ve C. J. F. Williams’tır.

5. Evrimci epistemoloji: Bu anlayış, geleneksel felsefenin zihin-beden ayrımına 
tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bilgi, insanı yaşadığı çevreye bağlayan/adapte eden bir 
araç olarak görülür. Doğruluk ve yanlışlık, adaptasyonu sağlama başarısıyla ölçülür. 
Bilginin statüsünü, işlevselliği belirler. Gilbert Ryle tarafından temsil edilir.

Bunlara, doğruluğun ihtimaliyet hesaplarına dayandığını ileri süren Bayesian epis-
temoloji de ilave edilebilir. Bu yaklaşımların her biri, bilgi hakkında açıklama veya 
gerekçelendirme yapmak için geçerli yöntem arayışının sonucunda ortaya çıkmıştır; 
bu yöntemlerin ana gayesi, öznel yargıları nesnel yapmak veya kabul edilebilir hale 

1  Noah Lemos (2007), An Introduction to the Theory of Knowledge, Cambridge: CUP, s. 98. 
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getirmektir. Daha genel ifade ile inanç ve yargılarımızın olumlu epistemik statülerini 
göstermektir.2 

Sosyal epistemoloji, bilginin sosyal yönlerini araştıran bir disiplindir. Bu anlayışa 
göre bilginin elde edilmesinde bireyler arası etkileşimin önemli bir rolü vardır. Bu 
etkileşimin bilme süreçlerindeki etkisine göre sosyal epistemoloji, birçok farklı yakla-
şımı içinde barındırır. Ilımlı ve aşırı biçimlerden oluşan birçok sosyal epistemolojiden 
bahsedebiliriz. Bu durumda aslında bir sosyal epistemolojiden çok epistemolojilerden 
bahsetmek gerekir ki bunlar, bilme süreçlerinde farklı düzeylerde de olsa bireyler arası 
etkileşime özel önem atfederler. 

Farklı bilgi kuramlarının, vurgu yaptığı özel sorunlar ve belirlemeler vardır. Bunlar 
bilginin unsurları, kaynakları, sınırları, bilmede zihnin işlevi gibi temel tartışma alan-
larında farklı yorum ve yöntemlerin ortaya çıkmasına yol açar. Sosyal epistemolojide 
zihnin işlevine, diğer branşlardakilere nazaran daha az vurgu yapılır; bilginin sınırları 
konusunda daha esnek tutum alınır. Bilginin kaynakları konusunda ise sosyal epis-
temoloji, tanıklığa ve insanlar arası etkileşime, diğer bilgi kuramlarından daha fazla 
yer verir. Bu nedenle sosyal epistemoloji, her zaman geleneksel epistemoloji içinde 
farklı şekillerde de olsa yer buldu; ancak bu akım, 1980’lerden itibaren belirgin bir 
görüş halini almaya başlamıştır.3 Onun bağımsız epistemoloji disiplini olarak ortaya 
çıkmasında Steve Shapin, Alvin Goldman ve Steve Fuller’in4 önemli etkisi vardır. 
Bugün Social Epistemology, Episteme ve Synthese adında üç önemli dergi, ağırlıklı 
olarak sosyal epistemoloji üzerine makaleler yayımlar. Ayrıca çağdaş dönemde sosyal 
epistemoloji literatürüne katkı sağlayan önemli düşünürler şunlardır: Edward Craig, 
Knowledge and the State of Nature (1990); Philip Kitcher The Advancement of Sci-
ence (1993); Margaret Gilbert On Social Facts (1989); Alvin Goldman, Knowledge 
in a Social World (1999). Yakın dönemde sosyal epistemolojide bilgi kaynağı olarak 
tanıklığın önemine vurgu yapan başka bir yazar da C. A. J. Coady’dir.5

Bu makalede sosyal epistemolojinin, önermelerin epistemik statülerini yükseltmek 
için ortaya koyduğu çabanın çözümlemesi yapılacaktır. Bu çözümlemede, nihayetinde 
sosyal epistemolojinin geleneksel epistemolojiye bir alternatif olmasından ziyade asgari 
koşullar (inanç, doğruluk ve gerekçelendirme) üzerine ilave koşullar eklemek suretiyle 
inançların epistemik statülerini artırmasının mümkün olabileceği ileri sürülecektir. 

2 Ernest Sosa (1996), “Rational Intuition: Bealer on Its Nature and Epistemic Status,” Philosophical 
Studies, sayı: 81, s. 154.

3 Angelo Corlett (2007), “Analyzing Social Knowledge”, Social Epistemology, sayı: 21/3, 2007, ss. 
231-247. Lorraine Code (2010), “Testimony, Advocacy, Ignorance: Thinking Ecologically about Soci-
al Knowledge”, Social Epistemology, editör: Adrian Haddock, Alan Millar ve Duncan Pritchard, New 
York: OUP, s. 30.

4 Steve Fuller (1988), Social Epistemology, Indianapolis: Indiana University Press.
5 Alvin I. Goldman (2010), “Why Social Epistemology is Real Epistemology?”, Social Epistemology, 

ed. Adrian Haddock vd., Oxford: OUP, s. 7. 
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Epistemik Statünün Yükseltilmesi

Bilme süreci, sıradan algı ve hislerin insan zihninde bırakmış olduğu etkilerle 
başlar. Bunların bir kısmı, zihin tarafından (veya bazı ilave etkenlerle) işlenerek bilgi 
haline getirilir. Bilginin zihindeki en basit halleri zan, vehim, şüphe, inanç olarak 
bulunur. Bunlar, bu halleriyle bilgi olmasalar dahi, bilginin ilk malzemeleridir. Bu ilk 
verilerin, belirli kural ve standardizasyon ölçütleriyle işlenmesinden sonra bilgilerimiz 
ortaya çıkar. 

Bu yönüyle epistemolojinin ilgilendiği sorunların başında, inançların epistemik 
statülerini yükselten unsurlar gelmektedir. Bir p önermesi açısından bakarsak her p 
önermesinin epistemik statüsü birbirinden farklıdır. Geleneksel epistemolojide bir 
inancın doğruluğunu gösteren kanıtlar, bu inancın epistemik statüsünü yükseltir.6 Be-
lirli türden kanıtlar, diğerlerinden daha fazla “doğruluğa yönlendirir.” Örneğin birçok 
düşünür için görsel kanıtlar, diğer duyusal kanıtlardan daha güçlüdür; dolayısıyla görsel 
kanıtlar, bir inancın epistemik statüsünü diğer araçlara nazaran daha fazla yükseltir. 
Ancak statü yükselmesi, sadece kanıtlarla ilgili değildir; ayrıca bu kanıtların geçerli-
lik koşulları (karanlıkta görmenin zayıflaması gibi) veya önermelerin mimari yapısı 
(temelcilik veya bağdaşımcılık gibi) statüleri belirlemeye etki eder. Örneğin klasik 
temelci için temel inançların bir önermeye sağladığı epistemik statü, temel olmayan 
inançlara nazaran daha fazladır.7

Genel olarak inançların epistemik statülerini “kesin değil”, “mümkün”, “revize 
edilebilir”, “daha fazla kanıta ihtiyaç var”, “-den daha az veya çok makul”, “şüphe 
yok” gibi ifadelerle gösteririz.8 Sosyal epistemoloji, geleneksel epistemolojinin belir-
lemiş olduğu statü ölçütlerini yapı-çözüme tabi tutar. İnançlarımızın statüsü; sosyal 
etkileşim içinde oluşturulması, birçok kişi tarafından denetlenmiş olması, uzlaşımsal 
olarak elde edilmesi, kurumsallaşmış olması veya birçok kişinin tanıklığına dayanması 
gibi ölçütlerle yükseltilir.

Geleneksel epistemolojide statü yükseltilmesi çabası, “gerekçelendirme” olarak 
isimlendirilir. Sosyal epistemologlar, bu ifadeyi fazlaca normatif bulmaları nedeniyle 
kabul etmeye yanaşmazlar. Onlara göre epistemoloji, bilme süreçleriyle ilgili normatif 
ve deontolojik belirlemeler yapmak yerine bilme süreçlerini betimlemekle yetinmelidir. 

6 Roderick M. Chisholm (1983), Foundations of Knowing, Minneapolis: University of Minnesota Press, 
ss. 31, 41.

7 Noah Lemos (2002), “Epistemology and Ethics”, The Oxford Handbook of Epistemology, Oxford: 
OUP, s. 492.

8 Alvin I. Goldman (1999), Knowledge in a Social World, Oxford: Oxford University Press, s. 369.
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Bilgide Zihnin İşlevi

Bilgi üzerine yazılmış ilk metinler, eski bazı fragmanları saymazsak Platon’a 
(MÖ 427-347) kadar geri gider. Platon, diyaloglarını milattan önce dördüncü asırda 
yazdı ve onun yazdıklarından hareketle bilginin kaynağı, sınırları, unsurları ve kesinlik 
şartları konusundaki tartışmalar günümüze kadar sürdü. Bu tartışmaları, belirli sorunlar 
yönlendirdi. Bunlardan biri de bilme süreçlerinde epistemik öznenin özel koşulları ile 
ilgiliydi. Platon, öznenin özel koşullarını dışlayarak sınırları belli nesnel ve normatif 
bir bilgi edinme standardı oluşturma eğilimindeydi ve bu eğilimin hareket noktası, 
önermelerin doğruluğuna ulaşmaktı. Epistemolojide her zaman ana akım olması ne-
deniyle bu yaklaşıma, “geleneksel epistemoloji” adı verildi.

Geleneksel epistemoloji, bireylerin sahip oldukları zihinsel kapasitelerini kulla-
narak kendi başlarına bilgiyi elde edebileceklerini varsayar ama bu “kendi başınalık”, 
kişiliğe ve kimliğe ait özellikleri dışarıda tutmaya işaret eder. Zihin, sahip olduğu 
bedenden, yaşadığı çevreden ve kendisini çevreleyen diğer tüm unsurlardan bağım-
sız şekilde özerk olarak bilmeye muktedirdir. Zihin, kime ait olduğundan bağımsız 
olarak nesnel bir bilgi üretme mekanizmasıdır. Bilgi, nesnel olmalı; antropolojiye ait 
her şeyden arınmalıdır. 

Bilgi, en geniş haliyle öznel olan inanç ve yargıların belirli mekanizmalarla nes-
nelleştirilmesi çabasının ürünüdür. Platon da bilgiyi öznel algıların nesnel yargılara 
dönüşme süreci olarak anlatmıştı.9 Buradaki temel sorun, bu nesnelleştirme meka-
nizmasının içeriği, yani nelerden oluşacağı ile ilgilidir. Özellikle Kartezyen gelenek, 
bireyin yaşadığı çevreden kendisini soyutlayarak güvenli bilme süreçleri oluşacağını 
ileri sürdü. Zihin, güvenli bilgi edinme sürecine sahiptir. Bu anlayış, bireylerde ortak 
bir bilme mekanizması olduğu kabulüne dayanmaktaydı ve bilmeyi, bireyin izole 
edilmiş zihni faaliyetlerine dayandırması nedeniyle bireysel epistemoloji şeklinde de 
isimlendirildi.10

Epistemoloji; ilkçağda Platon, ortaçağda İbn Sina, yeniçağda Descartes, Aydın-
lanma çağında Kant gibi önemli filozofların etkisi ile büyük oranda bireysel temelde 
ilerlemiştir. Bireysel epistemoloji, bilginin tüm öznelerde ortak olarak bulunan zihinsel 
içeriklere bağlı olarak ortaya çıktığını ileri sürer. Özne, kendisini çevreleyen dünyanın 
üzerindeki kişisel etkilerinden korunarak ve sahip olduğu bilme araçları ile bilgiyi elde 
eder. Örneğin, Descartes’a göre bilme, zihnin bilgi üretme mekanizmalarının doğru 
şekilde kullanılması ile mümkün olan bir faaliyettir. Bu şekilde geleneksel epistemoloji, 
bilgiyi bireyin özerk teşebbüsünün bir sonucu olarak görür.

Sosyal epistemoloji, bu ana akımın dışında gelişen yaklaşımlardan biridir: Bi-
reysel teşebbüsün yanında toplumsal teşebbüsle oluşan bilgiler de vardır. Sosyal 

9 Platon, Theaetetus, 151e, 201c, 202c, 206c, 208c, 210b.
10 Goldman (1999), s. 4. 
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epistemolojinin bu türden ılımlı şekilleri yanında, bilme süreçlerinin tümünde uzla-
şımsal unsurların olduğunu ileri süren daha katı şekilleri de vardır. Epistemik özne, 
içinde yaşadığı toplumun ve tarihin bir parçasıdır. Toplumlar, bilim de dâhil olmak 
üzere her alanda güvenli bilme süreçleri oluştururlar. Alvin Goldman, daha ılımlı bir 
sosyal epistemolojiyi savunurken11 Thomas Kuhn, bilimsel bilgi il dâhil olmak üzere 
tüm bilgilerimizin paylaşılan bir paradigma içinde üretildiğini ileri süren daha katı bir 
sosyal epistemoloji anlayışını savunmaktaydı.12

Bireysel epistemoloji; bilginin doğası, kaynağı, temeli gibi sorunlarla ilgilenirken 
epistemik öznenin içinde bulunduğu sosyal ve tarihsel yapıyı hesaba katmaz. Çünkü 
bilginin nesnel ve genel-geçer süreçlerle üretildiği kabul edilir. Bu süreçlerin, epistemik 
öznenin öznel koşullarına bağlı olmaması gerektiği; bunlardan ne kadar kurtulmak 
mümkün olursa o derecede doğruluğa ve nesnelliğe erişilebileceği düşünülür. Ancak 
sosyal epistemoloji savunucuları, bilme süreçlerinin bu şekilde dar bir standardizasyo-
na tabi tutulmasını uygun bulmazlar. Bilgi, sosyal ve kültürel ortamlar içinde üretilir. 
Bilgi üretme süreçlerinin bu şekilde bir geleneğe veya bir grup ilişkisine bağlı olarak 
anlaşılması, sosyal epistemolojiyi ortaya çıkarır. Ancak bunun nasıl olduğu konusunda 
bir mutabakat yoktur. Bazıları onu geleneksel epistemolojinin genişletilmiş bir şekli 
olarak kabul ederken bazıları da bilginin nesnelliğine karşıt bir tutum olarak görürler.

Sosyal epistemolojiyi, erdem epistemolojisinin sosyal şekli olarak görmek de 
mümkündür. Erdem epistemolojisi, bireyin zihin süreçlerinden ziyade bilen kişinin 
şahsi yeteneklerine yönelir ve güvenli bilgiyi öznenin şahsi bilme yeteneği ile ölçer 
ve ilişkilendirir.13 Sosyal epistemoloji ise bilen kişiye değil, o kişinin içinde yaşadığı 
topluma yönelir. Bilgi, toplumların bilgi üretmedeki yetenekleri ile ortaya çıkar. Bilgi, 
güvenli bilgi elde etme yollarını oluşturmuş toplumlarda üretilir. Anlaşılacağı gibi 
bireysel epistemolojinin ve erdem epistemolojisinin birçok şekli olduğu gibi sosyal 
epistemoloji de birbirinden farklı yaklaşımları içinde barındırır.

Sosyal epistemologlar, bilme süreçlerinde zihnin işlevlerini diğer kuramlara naza-
ran daha önemsiz görürler. Bilmede, bilişsel süreçlerden ziyade toplumsal süreçler daha 
etkindir. Bazıları, bireyler arası etkileşimin bilgi üretme rolünü abartırken bazıları, buna 
daha az yer verirler. Bu aşırı yaklaşımlar doğruluk, delil, kanıtlama, gerekçelendirme, 
nesnellik, bilişsel başarı gibi epistemik terimlere endişe ile yaklaşırlar veya bunların 
bir kısmına tamamen toplumsal süreçler açısından anlamlar yüklerler. Bilgi, epistemik 
öznenin yaşadığı mekânda üretilir ve statüsünü burada kazanır.

11 Alvin I. Goldman (2009), “Social Epistemology: Theory and Applications”, Royal Institute of Philo-
sophy Supplement, sayı: 64, s. 1.

12 K. Brad Wray (2011), Kuhn’s Evolutionary Social Epistemology, Cambridge: Camdridge University, 
s. 101.

13 Ernest Sosa (2009), Reflective Knowledge: Apt Belief and Reflective Knowledge, Volume II, Oxford 
UP, s. 187.
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Epistemolojinin Sosyalleşmesi

Sosyal epistemoloji tarihsel olarak geleneksel epistemoloji içinde kendine bazı 
yerler bulmuş olsa da 1970’lerden sonra bazı düşünürler, doğruluk ve nesnellik dü-
şüncelerine karşı sistemli eleştiriler yöneltmeye başladılar. Thomas Kuhn ve Michel 
Foucault’un başını çektiği bu radikal kuramcılar, geleneksel epistemolojide yer alan 
doğruluğu ve bu doğruluğu elde etmenin imkânını sorguladılar. Onlara göre olgular, 
bilim yoluyla keşfediliyor veya ortaya çıkarılıyor değildir. Örneğin Foucault’ya göre 
“olgular” diye ifade edilen şeyler, varlık dünyasının çokluğu içindeki belirli durumların 
niyet ve amaçlara göre seçilmiş biçimleridir. Bu seçkinin diğerlerinden değerli olduğu 
da bir gerçekliğe değil, amaç ve niyetlere göre kurgulanmış bir söyleme (discourse) 
dayanır. Söylem, belirli bir grup insanın subjektif kanaat veya beklentilerine göre 
şekillenmiş yargılarıdır. Söylem, bilgidir ve bilgi, oluşturulan ve üretilen şeylerdir. 
Söylemi aşan bir nesnellik yoktur: Nesne, söylemin organizesidir, bilgi de söylemdir. 

Richard Rorty, eleştirilerini nesne ve olguya bakıştan çok geleneksel epistemoloji-
nin doğruluk anlayışına yöneltti. Geleneksel epistemoloji, doğruluğu inancın gerçekliğe 
uygunluğu veya dış dünyanın zihindeki temsili şeklinde anlamıştı. Rorty, “inancın 
doğruluğu olarak bilgi” anlayışına karşı “inancın toplumsal gerekçelendirilmesi” 
şeklindeki bilgi anlayışını savundu. Doğru, bir toplumun üzerinde uzlaşma sağladığı 
yargıdır. Bu uzlaşma, dil ve iletişim sayesinde olur. Onun sosyal gerekçelendirme 
düşüncesi, nesnel doğruluk ve akılcılıktan daha ziyade “konuşmayı sürdürme” olarak 
bilgi anlayışına dayanır. Bilgi, dünya ile ilgili oluşturduğumuz bir tasarlamadır. Bu 
tasarıyı oluşturan şey de o dünyada yaşıyor olmamızdır. Rorty, bu yönüyle sistematik 
ve standart bir bilgi edinme sürecinin olmadığını; bu nedenle de “epistemolojinin 
geleceği yoktur” sözüyle epistemoloji diye bir disiplinin gereksiz olduğunu savundu.14

Geleneksel epistemoloji, doğruluğu inancın gerçekliğe uygunluğu (bazen de 
inançlar arasındaki tutarlılık) olarak yorumlamıştı. Bu anlayış, insanın faaliyet alan-
larının dışında da doğruluğun bulunduğunu kabul etmiş oluyordu. Bizim, hiç bilme 
imkânımız olmayan şeylerle ilgili inançlarımız, bilgi olmasa bile doğru olabilir.15 
Örneğin güneş sisteminde 10. hatta 11. gezegenin varlığına inanabiliriz ve gerçekte 
bu gezegenler var olabilir. Eğer varsalar, benim inancım, doğru olur; çünkü inancım 
gerçekliğe uygundur; ama ben bu doğruluğun farkında olmam. Rorty, bu türden bir 
doğruluğu uygun bulmaz. Aslında Rorty de doğruluğun gerçekliğe uygunluk olduğunu 
yadsımaz16 ancak bu doğruluğun, insan eylemlerinin dışındaki şeylere kadar geniş 
bir anlamda kullanılmasını anlamsız bulur. Realist yaklaşımlar, bilişsel erişimimize 

14 Richard Rorty (1979), Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton, NJ: Princeton University 
Press, s. 4.

15 Çünkü GE’ye göre bilgi, doğru inançtan daha fazla bir şeydir.
16 Celal Türer, “Pragmatizmin Doğruluk Evi”, Bilimname, XVII, 2009/2, s. 179.
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açık olmayan şeylerde doğruluk ararlarken Rorty, doğruluğu eylemselliğimizde arar. 
Bu nedenle onun doğruluk kuramına pragmatik veya eylemsel doğruluk adı verilir. 

Eylem ve söylemlerimizin dışında kalan şeylerin değeri yoktur. Doğruluğun, bu 
değersiz alanı içine alacak şekilde tanımlanması, insani ilgilerden bağımsız, tamamen 
saf, soyut ve evrensel bir doğruluk fikri demek olur ki bu, fantastik düşüncelerimizde 
de ortaya çıkabilecektir. Bu nedenle bilgi, bilişsel ve zihinsel bir başarı değildir, ak-
sine eylemsel ve iletişimsel bir başarıdır. Zihnin dış dünyayı aynen yansıtabileceğini 
veya dış dünyanın temsiline sahip olduğunu ileri sürmek Rorty’ye göre anlamsızdır.

Sosyal epistemoloji, insanın düşünme ve bilme sürecinin kişisel olmadığını (veya 
olamayacağını) aksine ortak kültürün malzemesi ile oluşan bir ürün olduğunu düşünür. 
Düşünmenin yeri veya bilgi ortaya koyulan mekân kendi başına zihin değildir. Bilgi, 
zihnin algıladığı ve içinde yaşadığı dünyadan, kendini soyutlaması, izole etmesi ile 
elde edilmez. Aksine bilgi, bireyin içinde yaşadığı toplumların bireyler arasındaki iç 
uzlaşımlarına dayanan süreçlerle elde edilir. Bu bilgilerin gerekçelendirilme süreci, yine 
o toplumun ürettiği yollarla olur. Karl Mannheim’ın öncülük ettiği bilgi sosyolojisi, 
Thomas Kuhn ve Feyerabend’in paradigmal yaklaşımı, Gadamer’in ufukların kesişmesi, 
yine genel olarak hermeneutik adı verilen Ricoeur, Dilthey, Bauman ve Derrida’nın 
bilgi anlayışları, sosyal epistemoloji alanındaki farklı örnek yaklaşımlardır.17 

Yine Raci Faruki, Seyyid Hüseyin Nasr ve Nakip el-Attas gibi düşünürlerin 
bilginin İslamileştirilmesi projesinde ileri sürdükleri, her toplumun kendisine özgü 
bilgi üretme yolları olduğu şeklindeki düşünce de sosyal epistemolojinin radikal 
formlarından biridir.18 Sosyal epistemolojinin daha radikal birçok farklı biçimi vardır. 
Feminist epistemoloji, neo-Marksist epistemoloji ve post-modernist epistemoloji yakın 
dönemde en öne çıkan ve epistemolojide devrimci değişiklikler öneren yaklaşımlardır. 

Bunların ortak noktası, geleneksel epistemolojiye karşı duruyor olmaları ve karşı 
duruşun arkasında zihne yüklenen farklı bir anlam ve işlevin olmasıdır. Geleneksel 
epistemoloji, bireyleri aşan bir doğruluk fikrine dayanır. Epistemik özne, doğruluğa 
götüren potansiyel zihin hallerine sahip soyut ve evrensel bir bireydir. Buna karşı 
sosyal epistemolojiler, özneyi somut ve aidiyeti olan bir varlık olarak düşünür. Her 
epistemik öznenin kendine ait bir anlam ve değer dünyası vardır. Bilme, bu dünyanın 
dışında bir çaba değildir. Bilen özne tarihsel ve kültürel açıdan bir aidiyete sahiptir. 
Onlar, içinde yaşadıkları toplumdaki ilişkileriyle var olurlar. Başka ifade ile epistemik 
özneler, yaşadıkları bir gelenek, sosyal sınıf veya etnik kimlik içinde konumlanmış-

17 Geniş bilgi için bkz. Susan Hekman (1999), Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik: Mannheim, Gadamer, 
Foucault ve Derrida, çeviren: Hüsamettin Arslan ve Bekir Balkız, İstanbul: Paradigma Yayınları, ss. 
76, 77, 134 vd. Alvin I. Goldman, (2002), Pathways to Knowledge: Private and Public, Oxford: Ox-
ford University Press, s. 189.

18 “Radikal formlar”la kastedilen şey, geleneksel epistemolojideki bilme süreç ve koşullarını tamamen 
dışlanmış olmasıdır. Bu kuramlar, epistemik doğruluğu bilgi ölçütü olarak kabul etmezler veya onunla 
bambaşka şeyleri kastederler.
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lardır. Örneğin bazı feministler, kadının bilme edimi ile erkeğin bilme ediminin aynı 
olmadığını ileri sürer.19 Bazı feministler de genel olarak bilgiyi üretenlerin ve bilmenin 
koşullarını belirleyenlerin erkekler olduğunu ve dilin içine sinmiş bir cinsiyet ayrım-
cılığının olduğunu ileri sürerler.

Neo-Marksist epistemoloji ise bilgi diye isimlendirilen şeyleri anlamak için onu 
ortaya koyan öznenin tarihi, sosyal ve ekonomik arka planına göz atmak gerektiğini 
ileri sürer. Her bilgiyi ortaya çıkaran bir sosyal sınıf vardır. Bu sınıfın ideolojisi bil-
giyi oluşturur. Bu yaklaşımın en önemli temsilcisi, Frankfurt okulu ve onun önemli 
temsilcilerinden olan Jürgen Habermas’tır.20

Dini epistemolojiler de sosyal epistemolojinin birer türü olarak karşımıza çıkar. 
Örneğin, İslam düşüncesinde fıkıh, kelam, tasavvuf gibi disiplinler, ana metinlere 
(Kur’an ve Sünnet) bağlı olarak bilgi üretme yöntemleri geliştirmenin yollarını ararlar. 
Aslında dini epistemolojiler, geleneksel bilgi süreçlerine bağlı kalma ve onları dini 
bilgi üretme sürecinde kullanma konusunda ısrarcıdırlar ancak onların geleneksel 
epistemolojiden farkı, temel inançlar konusundadır. 

Dini epistemolojiler, dini kaynaklardaki haberlerin bir kısmını, temel inançlar 
olarak kabul ederler. Oysa bu haberler, tanıklığa dayanır ve dini epistemolojilerin ge-
çerliliği meselesi büyük oranda tanıklıkla gelen bilgilerin temel inançlar kabul edilip 
edilemeyeceği ile ilgilidir.21 Dini epistemolojiler, tanıklıkları tartışmasız temel inanç 
kabul ederler ve bu nedenle sosyal epistemolojinin altında türler olarak ortaya çıkarlar. 
Ebu Hamid el-Gazali ve Alvin Plantinga bu yaklaşımlar açısından incelemeye değerdir. 

Dini epistemolojilerden farklı olarak mistikler, bilgi elde etmede manevi dene-
yimleri, coşku ve lezzetle oluşan yargıları nesnelleştirme iddiasındadırlar. Mistikler de 
temel inanç olarak manevi ve kişisel/duygusal inançları kabul etme eğilimindedirler. 

Epistemolojinin toplumsal süreçlerle açıklanması ve bilgi sosyolojisine indir-
genmesi, sosyal epistemoloji içinde farklı ekolleri ortaya çıkarmaktadır. Buradaki 
temel farklılıklardan biri, inançların toplumsal olarak gerekçelendirilmesi süreçlerine 
kimlerin, ne oranda dâhil olduğu konusunda ortaya çıkar. Buna bağlı olarak dar grup 
sosyal ilişkiler içinde oluşturulanlarla, daha geniş kitleler içinde oluşturulan bilgilerin 
epistemik statülerinin birbirinden farklı olması beklenir. Geniş kitleler içinde üretilen 
bilgiler, geleneksel epistemolojide ana ölçütlerden biri olan “erişilebilirlik” ilkesine 
uygun olur. Bu durum, sosyal epistemoloji ile geleneksel epistemoloji arasındaki farkın 
azalması anlamına gelecektir. 

Diğer taraftan kapalı gruplar içinde oluşturulan inançlarla rekabetin ve eleştirel 

19 Steup, Matthias (2008), “Epistemology in the Twentieth Century”, Routledge Companion to Twentieth 
Century Philosophy, ed. Dermot Moran, London: Routledge Press, s. 511.

20 Steup 2008, s. 510.
21 Saul Traiger (2010), “Experience and Testimony in the Hume’s Philosophy”, Episteme, sayı: 7/1, 

2010, s. 43.



266 Hasan Yücel Başdemir

düşüncenin olduğu açık toplumlarda üretilen inançların da epistemik statülerinin 
aynı olması beklenemez. Bu tür tartışmaları, nesnellik arayışı yönlendirmektedir. Bu 
yönüyle sosyal epistemolojilerin, epistemik ilkelerden tamamen arındırılmış şekille-
rini yadsımak gerekir; aksi takdirde erişilebilirlik, nesnellik, doğruluk gibi ilkelerden 
tamamen bağımsız bir epistemolojinin gelişebileceğini ileri sürmek, bilginin imkânsız 
olduğunu ileri sürmekle aynı anlama gelirdi. Bu tür yaklaşımlar, bilmeyi tamamen 
zihin dışı süreçlere bağlamaları nedeniyle radikal veya aşırı formlardır.

Dar grup (cemaat) ve geniş kitle (cemiyet) ayrımında önemli ölçütlerden biri de 
“mukayese edilebilirlik”tir (commensurability). Dar gruplarda üretilen bilgiler kay-
naklar, koşullar ve süreçlerin tamamen farklı olması nedeniyle kendi dışında kalanlarla 
mukayese edilebilirlik özelliğine sahip değildir. Bu nedenle bu türden farklı bilgilerin 
çelişkilerini olduğu kadar uyumlarını da göstermek imkânsız olur. Geniş kitlede üre-
tilen bilgilerin fazlaca kişi tarafından denetlenmiş olması nedeniyle geçişkenliği ve 
erişilebilirliği daha yüksektir. Bu durum, bu tür bilgilere mukayese edilebilirlik özelliği 
katar ve onu doğruluğu esas alan geleneksel epistemolojiye yaklaştırır.

Goldman ve Pozitif Epistemik Statü

Bilgi üretmeyi zihin dışı bir faaliyetler olarak gören radikal anlayışlara rağmen 
daha ılımlı sosyal epistemoloji taraftarları da vardır. Bu grupta yer alanlar, geleneksel 
epistemolojiyi ve onun koşulunu reddetme yoluna gitmezler. Hatta bunların bazıları, 
doğruluğun toplumsal faaliyetlerle bulunduğunu ileri sürerler. Toplumsal faaliyetlerin 
gelişi-güzel oluşmuş kayıtları vardır. Bizim bilişsel çaba ve faaliyetlerimizin ürünleri, 
belirli seviyelerde sosyal ilişkilerimizin etkisi altında kalır. Bu etki, epistemik faaliyet 
alanlarımızın sosyal yönlerine göre az ya da çok olabilir. Bu tür bir sosyal epistemo-
lojiyi 1980’lerden itibaren savunan kişi, Alvin I. Goldman’dır. 

Goldman gerekçelendirme terimine sıcak bakmaz, çünkü bilgi elde etme süre-
cinde kişi, bilgi elde etme sürecinde olduğunu düşünmez; bilmek istediği şeyi bilir. 
Bu nedenle bir kişi, “Ankara Türkiye’nin başkentidir” der; “Ankara’nın Türkiye’nin 
başkenti olduğunu biliyorum” demez; oysa geleneksel epistemoloji bütün içeriğini 
ikincisine odaklamıştır. Goldman, sosyal epistemolojinin ılımlı bir şeklini savunur. 
Ilımlı oluşu, geleneksel epistemolojinin ana tezlerini reddetmemesi ancak onların 
revize edilmesi veya farklı tasniflerin yapılması gerektiğini söylemesi nedeniyledir. 
O, geleneksel bilgi unsurlarını gerekli ama yetersiz kabul eder.

Goldman’a göre bireysel epistemoloji, bilgi elde etme süreçlerinden biri olmakla 
birlikte tek süreç değildir. Ona göre bazı bilgilerimizin, işbirliğine ve etkileşime dayalı 
doğası vardır. Bireyler, her iki şekilde de bilgiye ulaşabilirler. Özne, bazen zihinsel ye-
tenekleri ile baş başa karar verirken bazen de birlikte çalıştıkları, aynı sosyal ortamları 
paylaştıkları insanlarla etkileşim içinde bilgi sahibi olurlar. Bilgiyi ortaya çıkaran, tek başına 
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bireyin zihni değildir. Zihin, bazı durumlarda diğer zihinlerle etkileşim içinde çalışır.22

Klasik epistemoloji, standart ölçüleri olan bir doğruluğu yakalama çabasındadır. 
Goldman’ın bu yönüyle doğruya götüren veya doğruluğu arayan epistemoloji (veritistic 
epistemology) adını verdiği bu yaklaşım, hangi davranış ve düşünce biçimlerinin bizi 
yanlıştan alıkoyacak yerinde etkilere sahip olduğunu araştırır. Cevap, sosyal olmayan 
davranış ve düşünce biçimleridir. Oysa sosyal epistemolojiye göre, sosyal davranışlar 
ve diğer zihinlerle etkileşim içinde işleyen düşünceler de bizi bilgiye götürür.23

Bu yönüyle sosyal epistemoloji, bilginin sosyal boyutlarına vurgu yapan bir ça-
lışma alanıdır. Goldman, bunu açıklamak için bilginin sıkı ve gevşek olmak üzere iki 
tür kullanımından bahseder. Daha sonra bu kullanımları göstermek için bilginin dört 
farklı tanımını şu şekilde verir: 

(1) Bilgi, inançtır.
(2) Bilgi, kurumsallaşmış inançtır.
(3) Bilgi, doğru inançtır.
(4) Bilgi, gerekçelendirilmiş doğru inançtır. 
 Ve artı.
(1) ve (2), bilginin gevşek anlamdaki kullanımlarıdır. (3) ve (4) ise bilginin sıkı 

kullanımlarıdır. Bilginin (1)’deki anlamı, bireyin yaşamış olduğu toplumdaki diğer 
insanların doğru ya da yanlış, rasyonel ya da irrasyonel, kabul edilmiş ya da edilme-
miş olarak saydıkları inançların birey tarafından bilgi olarak görülmesini ifade eder. 
Herkesin ortaklaşa kabul ettiği inançlar, bilgidir. Bireyin bilgisinin toplamı, onun 
inançlarının toplamıdır. Toplumun bilgilerinin toplamı ise onu oluşturan üyelerin 
inandıkları şeylerin tamamıdır. Onlar, bu inançların doğru olduğu konusunda ortak bir 
inanca sahiptirler. Bilgi sosyolojisi, bilim ve teknoloji çalışmaları, kültürel antropoloji, 
zihinsel tarih (dinler tarihi ve kültür tarihi de ilave edilebilir) gibi bilimler, bilginin bu 
anlamı üzerinde dururlar. Bilgi, sosyal ve kültürel süreçlerdeki inançların genellen-
mesi ve dönüşümü ile oluşur. Bu bilgide inançların geleneksel anlamıyla doğru veya 
yanlış, rasyonel veya irrasyonel olması önemli değildir. İnanç, temellendirmeye veya 
gerekçelendirmeye gerek duyulmaksızın bilgidir. Burada bilgiyi taşıyan dil, uzlaşmaya 
dayanır ve bilmenin normatif bir anlamı da yoktur.24 

Sıkı anlamda ise bilgi, bazı doğruluk koşullarını şart koyar. Buna göre kimse doğru 
olmayan bir önermeyi bildiğini iddia edemez. Örneğin dünyanın düz olduğunun doğru 
olmadığını düşünen bir kimsenin, dünyanın düz olduğunu bildiğini söylemesi doğru 
değildir. Başka bir ifade ile dünyanın yuvarlak olduğunu düşünen bir kişinin, dünyanın 
düz olduğuna inanan Aristoteles’in bunu bildiğini kabul etmesi mümkün değildir.

22 Goldman 1999, s. 5. 
23 Goldman 1999, s. 6.
24 Alvin I. Goldman, (2002), Pathways to Knowledge: Private and Public, Oxford: Oxford University 

Press, s. 183.
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Bilgiyi kurumsallaşmış bir yapı olarak görenler ise bilgiyi inançtan daha fazla bir 
şey olarak kabul ederler. Farklı toplumların kendi içlerindeki uzlaşımlarına dayanan 
bilgileri vardır. Hatta bilgi denilen şey sadece uzlaşımdır. David Bloor (Knowledge and 
Social Imagery 1991), bilgiyi tarihsel verilerini de kapsayacak şekilde toplumsal yapı 
içindeki karmaşık ilişkiler bütünün bir parçası olarak ortaya koyulmuş inançlar olarak 
tanımlar. Bilgi ile toplum arasında sezgisel bağlantılar vardır. Bilgi bir araya getiril-
miş, düzenlenmiş, birbirine bağlanarak güçlendirilmiş, yaygınlaştırılmış ve gruplara 
ayrılmış bir üründür. Bu bilgi faaliyetleri laboratuvar, işyeri, üniversite, ibadethane ve 
okullar gibi kurumlarda gözlemlenebilen süreçler içinde oluşur. 

Sosyal unsurlar, sürekli olarak bilgiyi inşa ederler. Bilme durumlarını kendi 
içinde düzene koyan bir topluma ait olmayan bireyler, herhangi bir şeyi bildiklerini 
söyleyemezler. Bilgi, bireyin betimlemeleriyle oluşmaz; onu çevreleyen dünya ile ilgili 
kolektif betimlemelerin sonucunda ortaya çıkar. Ortaya çıkan dünya görüşü, bireyin 
kendisini toplumdan soyutlayarak (atomize ederek) elde ettiği bir yatkınlıktan ziyade 
bir grubun geleneksel uzlaşımının sonucu olarak elde edilir. Bu nedenle sadece kurum-
sallaşmış inançlar, bilgi olarak kabul edilir.25 Bu bilgilerinin gerekçelendirme süreci, 
yine o toplumun ürettiği yollarla olur. Burada her toplumun kendine özgü, birbirinden 
bağımsız bir bilgi ve gerekçelendirme tarzı olduğu düşünülür. 

Benzer bir yaklaşım, Steven Shapin’in A Social History of Truth (1994) kitabında 
savunulur. Shapin, bu yaklaşımını, her ne kadar ikisini birbirinden yeterince ayırmamış 
olsa da bilgiden ziyade doğruluğa uygular. Shapin’e göre bir toplumun bilgi olarak 
kabul ettiği şey, kolektif bir iyi veya kolektif bir başarıdır. Bu iyi, bireyleri aşan top-
lumsal bir yapının kararı ile belirlenir. Doğruluğu belirleyen şey, kolektif yargılardır. 
Bu doğruluk, diğer yargıları değerlendirmek için kullanılan kolektif eylemlerle sağ-
lamlaştırılır. Kısacası doğruluk, sosyal bir kurumdur.26 

Doğruluk, burada bilginin bir koşulu olarak verilmiş olsa da bireylerden bağımsız 
bir şey olarak değil, diğer insanların yargı ve inançları ile ilgili bir konu olarak görülür. 
Bu şekilde bilgi ve doğruluk, paylaşılan inançlara indirgenir.27 Normatif epistemoloji-
de ise doğruluk, bireyin veya toplumun kabullerinin ötesinde, onlardan bağımsız bir 
bilme koşulu olarak kabul edilir.

Bilmenin (4)’deki anlamına gelince bu, Platon’a kadar geri giden ana akım epis-
temolojiye işaret eder. Buna göre, tek başına bir inanç veya görüş, bilgi değildir. Bilgi 
için şahsi veya toplumsal olmayan doğruluk gerekir. Bunlar içinde doğru inancın bilgi 
için yeterli olmadığını öne sürenler de vardır. Doğru inancın bilgi olabilmesi için ge-
rekçelendirilmiş ya da uygun bir şekilde (güvenli bir yöntemle) elde edilmiş olması 
gerekir. Buna göre bilgi, gerekçelendirilmiş doğru inançtır. 

25 Goldman 2002, s. 184.
26 Goldman 2002, s. 184.
27 Goldman 2002, s. 184.
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Doğru inancın kendi başına bilgi olmadığı bazı örneklerle gösterilir. Bir kimsenin 
aniden şu anda İstanbul’da yağmur yağdığı ile ilgili bir inanç oluşturduğunu düşünelim. 
Bu kişi, ne yağmur yağdığını görmüştür ne de bir yerden böyle bir haber almıştır. O, bu 
inancını kendi kendine oluşturmuştur. Fakat gerçekten de şu anda İstanbul’da yağmur 
yağıyor olsun. Bu durumda kişinin inancının doğru olduğunu söylemek zorundayız. 
Ancak bu kişinin şu anda İstanbul’da yağmur yağdığını bildiğini söyleyemeyiz. Bu 
tür örnekler, bilgi için gerekçelendirme koşulunun gerekli olduğunun ileri sürülmesine 
neden olur. Edmund Gettier (1963) daha karmaşık örnekler vererek gerekçelendirme 
koşulunun dahi doğru inancı bilgiye dönüştürmek için yeterli olamayacağını ileri sürer.28

Goldman, bu dördüncü anlama uygun bir bilginin varlığını reddetmez. Ancak der, 
“bilginin üçüncü şeklini içine alan bir bilme türü de vardır.” Ona göre, doğru inancın 
bilgi olduğu yerler de vardır. Örneğin, bir öğretmen, öğrencisini sınav yaparken Avus-
turya’nın başkentini sorar. Öğrenci, “Viyana” cevabı verir. Bu öğrenci inancını zayıf 
bir kanıta dayandırmış olsa bile öğretmen, bunu bildiğini kabul etmek zorundadır. 
Öğretmen, inancın dayandığı delilleri sorgulamaksızın bu öğrenciyi “bilenler” grubu 
içine dâhil eder. Goldman, bu örneğin bilmenin üçüncü anlamına uygun olduğunu 
ileri sürer.29

Bu dört tür bilmenin hangisinin sosyal epistemolojiye dâhil edildiği sorununa 
gelirsek Goldman, bilginin birinci anlamını sosyal epistemolojiye dâhil etmez. Burada 
epistemoloji inancın sebeplerini araştırır, ancak sosyal sebeplerini araştırmaz. Daha 
çok inanca sebep olan, onu ortaya çıkaran biyolojik ve psikolojik mekanizmalar aranır. 
Dolayısıyla bilgi ve inancı özdeş gören epistemoloji, sosyal faktörlere başvurmayı 
gerekli görmediği için sosyal epistemoloji değildir.30

İkinci tür bilgide ise durum biraz farklıdır. Eğer bilgi, kurumsallaşmış inançsa 
o zaman bu epistemolojinin tümüyle sosyal epistemoloji olması muhtemeldir. Ku-
rumsallaşmış inançları ortaya çıkaran tüm etkenler, sosyal etkenlerdir. Bu düşünceyi 
savunanların başında Edinburgh Okulu temsilcileri gelir. Buna göre bilimsel bilgi 
ile ilgili tüm açıklamaların sosyal açıklamalar olduğu kabul edilir. Barry Barnes ve 
David Bloor, tüm önermeleri eşit ve simetrik ön doğrular (postulat) olarak kabul eder. 
Çünkü tüm önermeler, güvenilirlik sebepleri açısından diğerleri ile eşit seviyededir. 
Eğer doğruluk değerleri ve gerekçelendirme statüleri açısından inançlar arasında 
fark gözetilmiyor ve onlar kurumsal bir ağın sonucu ve bir uzlaşımlar bütünü olarak 
görülüyorsa o zaman tüm inançlar, benzer nedenlere ya da en azından belirli türde 
nedenlere sahip olacaktır.31

İslam düşüncesinde Farabi, bilginin geleneksel üç unsurunu itikat (inanç), sıdk 

28 Goldman 2002, s. 185. 
29 Goldman 2002, s. 185.
30 Goldman 2002, s. 186.
31 Goldman 2002, s. 187.
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(doğruluk) ve şuur (gerekçelendirme) olarak verir ancak bunların ictihad (subjektif 
görüş) olduğunu ve icma (uzlaşma) ile geçerli olabileceğini ileri sürer.32 Bu yöneyle 
Farabi, geleneksel epistemik unsurları bilgi için asgari koşullar olarak kabul ettikten 
sonra bunların nesnelleştirilmesi için uzlaşımsal süreçlere ihtiyaç duyulduğunu ileri 
sürer. İbn Sina, örtük şekilde de olsa kitaplarının farklı yerlerinde bilgideki icmaî 
(uzlaşımsal) süreçlere dikkat çeker.33

Tanıklığın Önceliği

Bilginin kaynakları konusu, epistemolojideki önemli sorun alanlarından biridir. 
Geleneksel kaynaklar algı, iç deneyim, hafıza, tanıklık, tümevarımsal ve tümdengelimsel 
akıl yürütme şeklinde sıralanır. Epistemolojik yaklaşımların her biri bu kaynaklardan 
birine diğerlerine nazaran daha fazla önem atfeder. Örneğin, deneyciler görmenin en 
güvenilir kaynak olduğunu ileri sürerler. 

Sosyal epistemolojinin, geleneksel epistemoloji içindeki tarihsel köklerini sürmek 
mümkündür. Tanıklık, geleneksel bilgi elde etme araçlarından biridir ve tanıklık bilgisi, 
bireyler arası bir etkileşimin sonucu olarak ortaya çıkar. Sosyal epistemoloji, insan 
bilgilerinin çok önemli bir kısmının (yüzde 80’lere varan), tanıklığa dayandığını ve 
bilgi kaynakları içinde önceliğin tanıklığa ait olduğunu ileri sürer. Bilgilerimizin çoğunu 
başkalarının söylediği, yazdığı veya okuduğu şeyleri duyarak elde ederiz. Tüm tarih 
bilgilerimiz, coğrafya bilgilerimizin çok büyük bir kısmı, dile ait bilgimizin tamamı, 
dünyada olup bitenlere ait bilgilerimiz, uzaya ait bilgilerimizin tamamına yakını, hatta 
kendi ailemize dair bilgilerimiz tanıklıkla elde edilir. Aileden, okuldan, sokaktan ve 
kitaplardan öğrendiğimiz her şey tanıklığın eseridir. Bütün fiziğin, kimyanın, dinin 
bilgileri de tamamen tanıklıkla gelir, dünyanın küreye benzer olduğunu da aynı şekilde 
tanıkların veya tanıkların tanıklarının bilgisi ile öğreniriz. Bilgilerimizin büyük bir 
bölümünü oluşturan tanıklık bilgisinde özne, başkalarının aktardığı bilgileri kabul 
eder. Tarihe duyduğumuz güven, tanıklıkla gerçek arasında algıladığımız a priori bir 
bağlantıdan gelmez, aktaran kaynağa duyduğumuz güvenden gelir.

Goldman’a göre geleneksel epistemolojinin gerekçelendirmeye getirdikleri kısıt-
lamalar geçerli değildir. Özellikle bilginin ve gerekçelendirme koşullarının epistemik 
öznelerin erişimine açık olması kısıtlaması, anlamsızdır.34 Bu normatif ilke, tüm bilme 
süreçlerinde hesap edilebilir olmadığı gibi bilgilerimizin çoğunu elde ettiğimiz tanıklık 
bilgilerinde buna imkân yoktur. Hume’a göre, tanıklıktan gelen inanç ve gerekçe-

32 Ebu Nasr el-Farabî, (1990), Şerâitu’l-Yakîn, çeviren: Mübahat Türker Küyel, Ankara: Atatürk Kültür 
Merkezi Yayını, ss. 4-6.

33 İbn Sina (2016), İşaretler ve Tembihler, İstanbul: Litera Yayıncılık, çev.: Ali Durusoy, s. 6.
34 Alvin I. Goldman, (2001b), “Internalism Exposed”, Epistemology: Internalism and Externalism, ed. 

Hilary Kornblith, Blackwell Publishers, s. 207.
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lendirme nihai olarak bireyin kişisel tecrübesine dayanır. Fakat Hume, bilginin elde 
edilmesinde toplumsal süreçlere de işaret eder ve tanıklığın önemli bir bilme aracı 
olduğunu ileri sürer. Bu nedenle Hume’un bilgi konusunda indirgemeci tarzda bireyci 
bir epistemolojiyi savunduğunu söylemek zordur.35 Hume, mucizeyi eleştirirken onu 
tanıklıkla karşılaştırmış ve şimdi burada göreceğim şeylerle ilgili tanıklıkları, göre-
meyeceğimiz şeylere dair tanıklıkların epistemik statülerinden ayırmış ve ikincilerin 
imkânsız olduğunu ileri sürmüştü. 

Başkalarının tanıklıklarına dayanarak yapılan akıl yürütmelerden daha yaygın ve 
yararlı bir akıl yürütme türü yoktur. Kendi akıl yürütmelerimizde yaptığımız kontroller 
bu akıl yürütmeler için de geçerlidir. Başkalarının akıl yürütmelerinin neden-sonuç 
ilişkisine dayanmadığı düşünülebilir. Fakat yine de bu tanıklıklara güven duyarız ve 
bu güven, o tanıkların doğruluğunu ve anlatılanların olgulara uygunluğunu gözlem-
lememizden doğar. Kendi gözlemimizin de bir objenin başka bir objeyle ilişkisini 
göstermeyip yalnızca onların bir aradalığı üzerine kurulu olduğu düşünülünce herhangi 
bir olayla bağlantısı diğer herhangi bir bağlantı kadar zorunlu olan insan tanıklığını 
da bu akıl yürütmelerin dışında tutamayız. 

İnsana güven, onun doğasında bulunan doğruluk eğilimi ve dürüstlük ilkeleri, 
yalandan utanma ve hafızaya dayalıdır. İnsanda böyle bir doğa bulunduğunu da yine 
tecrübelerimizden öğreniyoruz. Bu yüzdendir ki yalan söylediği görülmüş kişilerin 
ve bilinci yerinde olmayan hastaların sözüne güvenmeyiz.

İnsan tanıklığından elde edilen deliller geçmiş tecrübesiyle olan ilişkisine göre 
farklılık gösterir. Bir bildiri, objesiyle biraradalığına göre sürekli ya da değişkendir. 
Buna göre bu tanıklık, bir ispat veya ihtimal olarak görülür. Birinin tanıklığına gü-
venmek için öncelikle tecrübeye ve gözleme başvurur, karşıt durumların birbirini yok 
etmesinden sonra ağır basan tarafa doğru bir yön belirleriz. Söylenen olayın etkisini 
azaltabilecek olan birçok karşıt durum vardır. Karşıt tanıkların çatışması, tanıkların 
kişilik veya sayısı, bildiri tarzı, karakterlerindeki şüphecilik, çıkar hesabı gibi etkenler 
bizde kuşku uyandırabilecek sebeplerdir.

Sosyal epistemoloji, bilgi kaynakları arasında en fazla tanıklığın önemi olduğuna 
vurgu yapar. Bilgilerimizin çoğu, başkalarının tanıklıklarıdır ve bu ilk tanıklıklar da 
yine sosyal bir dünyada elde edilmiştir. O halde bilgilerimize epistemik statülerini 
kazandıran şey, onun üretildiği sosyal mekân ise burada en itibarlı bilgi kaynağı da 
tanıklık olacaktır.

35 Traiger, 2010, ss. 42-57. Corlett, 2007, s. 240.
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Üç Tür Sosyal Epistemoloji

Epistemik faaliyetlere sosyal içerikler yüklemenin birkaç yolu vardır. Birincisi, 
epistemik öznenin diğer insanlara ait söz, mesaj veya düşüncelerinin kanıt olarak 
kullanıldığı durumlarda epistemik bir yargıya sahip olmasıdır. Bu durum, toplumla-
rın birlikte bilgi edinmesi süreçlerinden ziyade bir inancımızın başka birinin sözüyle 
kanıtlaması yoluyla bilgiye dönüşmesi sürecini ifade eder. Bir arkadaşımın ziyarete 
geldiğini ve beni bulamadığını komşum bana söylediğinde bu bilgiye sahip olurum. 
Aslında burada bilginin nihai kaynağı komşumun algısıdır ama bu algı, tanıklıkla bir 
başkasına aktarılmış ve bilme sürecine başka bir kişi girmiştir. Bu nedenle bilgide 
“bireyler arası etkileşim” gerçekleşmiştir. Eğer bu tanıklık, yeterli kanıtsa bu du-
rumda epistemik olup olmadığını tartışacağımız “güven” terimi de gerekçelendirme 
sürecinin parçası haline gelecek; güvenin epistemik ve epistemik olmayan şekilleri 
de bilgi sorununa dâhil edilmiş olacaktır.36 Burada üç sorun ortaya çıkar. 1. Güvenin 
epistemik değeri 2. Tanıklığın inançların epistemik statülerini yükseltmedeki başarısı 
3. Tanıklar arasındaki farklı aktarımların nasıl çözülebileceği. Bu tür bir sosyal epis-
temolojiyi sosyal yapan özelik, öznenin sosyal bir yapı içinde olması değildir, aksine 
kanıtın sosyal özelliğidir. 

İkincisi, öznenin sosyal bir grubun veya bütünün parçası olmasıyla ilgilidir. 
Burada öznenin sosyal yapının içinde bulunuyor olması önemlidir. Bireylerin sahip 
olduklarına benzer şekilde grupların da epistemik tutumları bulunur. Üyelerin grup 
içindeki iletişimleri ortaklaşa yargılar oluşturur ve bu yargılar toplum tarafından kabul 
görür. Burada ortaya çıkan temel sorun ise bu grubun yargı oluşturma süreçlerinin 
epistemik değeri ile ilgilidir. Grup üyeleri neye dayanarak bu türden bir uzlaşmayı 
sağlamaktadırlar? Kullanılan araçlar, rasyonel mi yoksa onlarda mı grubun belirlediği 
bir şekilde midir? Burada grubun inanç oluşturma süreçlerinin epistemik niteliği daha 
ön plandadır.37 

Üçüncüsü ise daha geniş tezahürleri olan ve faaliyet alanı, etkileşimden sosyal 
pratiklere ve sosyal kurumlara kadar uzanan yaklaşımdır. Toplumlar üyelerini belirli 
faaliyetlere yönlendirmek için ödül veya cezalara başvurabilir ve bunlar da belirli 
türden bilgilerin ortaya çıkmasına yol açabilir. Örneğin mahkeme, yargılama konu-
sunda mekânsal bir tercihte bulunur. Alternatif yapılanmalar içindeki tercihler, bilgi 
süreçlerini etkileyecektir. Bu aslında mekân ve koşullarla ilgili bir tartışmadır. Örneğin 
mahkeme esnasında doğruluğu ortaya çıkarmak için savcının yeri, neresi olmalıdır? 
Savcının yeri, kurumsal yapılarla belirlenir. Bu türden kurumsal yapılar, toplumun her 
yerinde bulunmaktadır. Bilgiyi ortaya çıkaran şey, bu kurumsal yapıların geleneksel 
işleyişleridir. Bilgi bu kurumsal yapılar içinde üretilir. Örneğin ailede. 

36 Goldman 2010, s. 2.
37 Goldman 2010, s. 8.
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Sonuç

Sosyal epistemoloji, geleneksel epistemoloji içinde belirli unsurlarla birlikte 
her zaman yer bulmuş olsa da bütünlüklü bir yaklaşım olarak ortaya çıkışı 1970 ve 
1980’lerden sonra olmuştur. Farklı formları olmasına rağmen sosyal epistemoloji, 
bilmenin sosyal süreçleri olduğunu ve bilginin bireyler arası etkileşimden ortaya 
çıktığını söylemesi açısından ortak bir zemine sahiptir. Onun ılımlı ve aşırı formları 
bulunur. Aşırı formlar, bilgide doğruluk, nesnellik, gerekçelendirme gibi temel unsurları 
önemsiz görürler. Ilımlı formlar ise ya sosyal epistemolojinin geleneksel epistemoloji 
dışında bir yeri olduğunu ya da ona ilave unsurlar önerdiğini savunurlar. 

Birbirine rakip de olsa bilgi üzerine tartışmaların ortak noktası, statü yükseltme 
sorununa odaklanmalarıdır. Bazı inançlarımız diğerlerinden daha itibarlı veya doğrudur. 
O halde bu itibarı veya doğruluğu inançlarımıza kazandırmanın yolu nedir? Sosyal 
epistemolojide statü yükseltme, sosyal süreçlerde ortaya çıkan inançların güvenilirli-
ğini artırmakla ilgilidir. Bu güveni oluşturan mekanizma içinde zihnin yeri azalır ve 
bilme süreçleri dışsallaşır. Bu durum, aşırı formlarda daha belirgin olarak ortaya çıkar. 
Bu aşırı formlarda inançların statülerinin epistemik açıdan yükseltilmesi şeklinde bir 
amaç yoktur. Çünkü bilgilerin ve elde edilme süreçlerinin mukayese edilemezliği ve 
yine bilme süreçlerinin herkesin erişimine açık olmaması gibi nedenlerle inançların 
statülerini belirlemek için gerekli koşullar ortadan kalkar. 
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ÖZ
Bağlamsalcılık, çağdaş epistemoloji sınırları içerisindeki en önemli gerekçelen-
dirme teorilerinden birisidir. Bağlamsalcılığı bir gerekçelendirme teorisine dö-
nüştüren isim ise D. Annis’tir. Bu yazı, bağlamsalcı gerekçelendirme teorisinden 
söz eden ilk yazı olması bakımından, çağdaş epistemoloji literatürü içerisinde 
önemli bir konuma sahiptir. 
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I. Temelcilik, Bağdaşımcılık ve Bağlamsalcılık

Temelcilik, sonunda gerekçelendirilen tüm ampirik önermelerin gerekçelendiril-
melerinin en azından bir kısmının, diğer önermelerden çıkarsanabilecek destekten hiç 
değilse bir ölçüde bağımsız olarak gerekçelendirilen özel bir temel önerme türünden 
çıkarsanabilmesini gerektiren teoridir. Bu asgari temelcilik, kesinlik ya da düzeltil-
mezlik gerektirmez; tüm önermelerin gözden geçirilebilirliğini reddetmez ve sistem içi 
gerekçelendirme ya da bağdaşıma önemli bir rol verir.1 Temelciliğe karşı geliştirilen 
temel itirazlar şöyle sıralanabilir: (a) temel önermelerin varlığının reddi (b) böyle 
önermelerin var olduğu kabul edilse dahi böyle zayıf bir temelin gerekçelendirilmiş 
kabul ettiğimiz çeşitli önermelerin tümünü gerekçelendiremeyeceği. 

Temelciliğin karşısına bağdaşımcı gerekçelendirme teorisi konulur. Bağdaşımcılığa 
göre bir önerme ancak ve ancak belirli bir tür önerme sistemiyle bağdaştığı koşulda 
gerekçelendirilir. Bağdaşımcılar arasında bağdaşımın ne olduğu ve belirli tür önerme 
sistemlerinin belirlenmesi konularında anlaşmazlık olsa dahi bu konuların açıklığa 
kavuşturulmasının kilit unsurları tutarlılık, bağlılık ve kapsayıcılıktır. Bu teoriye karşı 
geliştirilen baş itiraz ise tutarlı ve kapsayıcı bir dizi önerme içerisindeki bağdaşımın 
gerekçelendirme için yeterli olmadığıdır.2 Epistemik gerekçelendirme teorisyenleri 
temelcilik ve bağdaşımcılıktan birini vurgulamaya eğilim göstermiş ve üçüncü tür bir 
teoriyi, yani bağlamsalcılığı gözden kaçırmış ya da görmezden gelmiştir. Bağlamsalcı, 
temelci anlamdaki temel önermelerin varlığını ve gerekçelendirme için bağdaşımın 
yeterli olduğunu reddeder. Bağlamsalcılığa göre, bu teorilerin ikisi de gerekçelendir-
menin asli bağlamsal parametrelerini gözden kaçırır. Ben, yazının bundan sonrasında 
bağlamsalcı bir teori geliştireceğim.3

1 Asgari temelciliğin ele alındığı yerler: William P. Alston, “Has Foundationalism Been Refuted?”, Philo-
sophical Studies, C 29 (1976), ss. 287-305; James W. Cornman, “Foundationalism Versus Nonfoundati-
onal Theories of Empirical Justification,” American Philosophical Quarterly, C 14 (1977), ss. 287-297; 
David B. Annis, “Epistemic Foundationalism”, Philosophical Studies, C 31 (1977), ss. 345-352.

2 Bağdaşımcılığın yakın zamanda ele alındığı yerler: Keith Lehrer, Knowledge (Londra, 1974) Böl. 7-8; 
Nicholas Rescher, “Foundationalism, Coherentism, and the Idea of Cognitive Systematization”, The 
Journal of Philosophy, C 61 (1974), ss. 695-708, ve onun The Coherence Theory of Truth (Londra, 
1973). Lehrer’in bağdaşımcı teorisinin eleştirisi için Cornman, “Foundational Versus Nonfoundati-
onal Theories of Empirical Justification”, ve benim Lehrer değerlendirmem için Philosophia, C 11 
(1976), ss. 209-13. Rescher’in görüşünün eleştirisi için Mark Pastin, “Foundationalism in Redux” 
yayınlanmamış makale, özeti için The Journal of Philosophy, C 61 (1974), ss. 709-710. 

3 Geçmişteki en önemli bağlamsalcılar Peirce, Dewey ve Popper’dır. Fakat bağlamsalcı ipuçları, öneri 
ve teoriler aynı zamanda şuralarda da bulunabilir: Robert Ackermann, Belief and Knowledge (Garden 
City, New York, 1972). Bruce Aune, Knowledge, Mind, and Nature (New York, 1967). John Austin 
Sense and Sensibilia (Londra, 1962). Karar-teorik bir yaklaşım için Isaac Levi, Gambling with Truth 
(New York, 1967). Stephen Toulmin, The Uses of Argument (Londra, 1958). Carl Wellman, Challenge 
and Response: Justification in Ethics (Carbondale, Illinois, 1971). F. L. Will, Induction and Justifica-
tion (Ithaca, New York, 1974). Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations (New York, 1953). 
Ludwig Wittgenstein, On Certainty (Oxford, 1969). 
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II. Temel Model – İtirazları Karşılama

Burada geliştirilecek olan temel gerekçelendirme modeli, kişinin belirli itirazları 
karşılayabilmesini içerir. Kişinin karşılaması gereken itirazlar ve bu itirazların kar-
şılanıp karşılanamadığı çeşitli hedeflere bağlıdır. Mesele epistemik gerekçelendirme 
olduğundan hedefler de epistemik yapıdadır. Belirli bir epistemik hedef açısından 
bir önermeyi kabul etmek makul olabilirken aynı önerme başka bir hedef açısından 
makul olmayabilir. Epistemik hedeflerimizden ikisi doğru inançlar edinmek ve yanlış 
inançlar edinmekten sakınmaktır. Yalınlık, mevcut inançların korunması ve açıklama 
gücünün azami düzeye çıkarılması gibi diğer epistemik hedefler, doğruluk ve hatadan 
kaçınılması hedeflerinin yanında ikincil olarak kabul edilecektir.4

Bu hedefler doğrultusunda, S kişisi h önermesinin doğru olduğunu ileri sürdü-
ğünde, ona (A) S’nin h’yi bilecek konumda olmadığını (B) h’nin yanlış olduğunu ileri 
sürerek itiraz edebiliriz. S’ye h’yi nereden bildiğini sorduğumuzu ve onun da bize 
h’nin doğruluğu için çeşitli e1,e2,…, en sebeplerini saydığını varsayalım. Onun e1-en 
sebeplerinden birinin yanlış olduğunu, e1-en’nin h’yi yeterince destekleyemediğini, 
S’nin e1’den en’ye doğru muhakeme yaparken hata yaptığını ya da e1-en ile birleşti-
ğinde h için yeterli destek sağlamayacak bir i kanıtı olduğunu söyleyerek ona itiraz 
edebiliriz. Bu itirazlar, e1-en sebeplerine olduğu kadar bizim itirazlarımıza getirdiği 
itirazlara karşı da yöneltilebilir. 

Kişinin h iddiasının doğru olduğunun sebeplerini göstermesi gerekmediği du-
rumlar da vardır. S odanın öteki tarafında kahverengi bir kitap olduğunu gördüğünü 
ileri sürüyorsa genelde bunun sebebini aramayız. Ama örneğin, kişinin bu durumlarda 
güvenilir olmadığını ileri sürerek onun bunu bilemeyeceği yönünde bir itiraz getirebili-
riz. Öyleyse genelde sebep aramadığımız durumlarda bile (A) ya da (B) kategorilerine 
giren itirazlar öne sürülebilir. 

Fakat bir kişinin bu kategorilere girmesi mümkün tüm itirazları karşılaması çok güç 
bir koşul olacaktır. Gelecek bir zamanda bilimsel bilgimizdeki gelişmelerin sonucunda 
keşfedilecek yeni bir kanıt bir h önermesinin doğruluğunu sorgulayabilir. O kanıt şu 
anda elimizde olmasa bile onu elde edebilmemiz mantıken mümkündür, dolayısıyla 
h’ye karşı getirilmesi şimdiden mümkün bir itirazdır. Kişinin itirazı karşılaması ge-
rekiyorsa gelecekte şimdi bulunduğundan farklı ve daha iyi bir epistemik konumda 
olması gerekecek, yani elinde itiraza yanıt verebileceği yeni bir kanıt bulunması gere-
kecektir. İtirazcıların da itirazlarını geliştirebilmeleri için daha iyi bir konumda olmaları 
gerekecektir. Ancak getirilecek ve yanıtlanacak itirazlar onları üreteceklerin yeni bir 
epistemik konumda olmasını gerektirmemelidir. Burada sorgulanan, kişinin şu anki 
durumunda h’ye inanmasının gerekçelendirilip gerekçelendirilmediğidir. Dolayısıyla 
kişi yalnızca şimdiki; yani mevcut kanıtlara dayanan itirazlara yanıt vermek zorundadır. 

4 Epistemik hedeflerin ele alınması için bkz. Levi, Gambling with Truth. 
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Kategorilerimizden birine giren bir soru kendi başına S’nin yanıtlaması gereken 
bir itiraz değildir. Bir itirazın yanıtlanmayı hak edebilmesi için gerçek bir kuşkuyu 
ifade etmesi gerekir. Peirce’e göre, kuşku kendimizi kurtarmaya çalıştığımız huzur-
suz ve memnuniyetsiz bir hâldir. Bu kuşku “şaşırtıcı bir olgunun, ya hayal kırıklığı 
yaratan ya da bir beklenti alışkanlığını sekteye uğratan bir deneyimin…” sonucudur. 
(6.469)5 Dewey’nin söylediği gibi, yalnızca “sarsıntılar, aksilikler, kesilmeler, engel-
ler,…hayatın sakin ve düzgün ilerleyen seyrini kesintiye uğratan olaylar” olduğunda 
kuşku uyanır.6 Bu yüzden S’nin bir itirazı yanıtlaması isteniyorsa bu itirazın gerçek 
hayattaki bir durumdan kaynaklanan gerçek bir kuşkunun göstergesi olması gerekir. 
Kişiye yüklenebilecek öznel olasılıkların kişinin fiili epistemik tutumlarını yansıttığını 
ve bunların da dünya ile karşılaşmasının ürünü olduğunu varsayarak yukarıdaki husus 
şu şekilde açıklanabilir: Bir itiraz, genel olarak S’yi sorgulayanların düşük olasılık 
tanıdığı bir itiraz ise S’nin bu itirazı yanıtlaması gerekmez. 

Bir itiraz yaşamdaki gerçek bir durumun sarsıntılarından doğan gerçek bir kuşku-
nun ifadesi olacak ise bu itirazların esas olarak genel değil kısmi olması gerekir. Genel 
itirazlar belirli bir anda ileri sürülen inançların bütünlüğünü ya da tüm bir inanç sahasını 
sorgularken kısmi itirazlar belirli bir inancı sorgular. Bu genel bir itiraz doğurabilecek 
gerçek bir durumun olmadığını ileri sürmek değildir. Üçüncü Dünya Savaşı’nın nükleer 
radyasyonuna maruz kalsaydık görsel türdeki algısal inançlarımızın hata oranında ani 
ve keskin bir artış olacak ve bu türden algılara karşı daha tereddütlü yaklaşacaktık. 

İtiraz edenlerin epistemik hedeflerinin doğruluk ve hatadan kaçınılması olduğu 
varsayılabilir. Doğruluğu eleştirel biçimde aramıyorlarsa doğru itirazları da getiremeye-
ceklerdir. S, i itirazını karşılamak için, itiraz edenlerde ya tümel olmak zorunda olmasa 
da genel bir i reddi oluşturmak ya da i’nin bir itiraz olarak ileri sürülemeyeceğine dair 
genel bir kabul oluşturmak zorundadır. İkinci durumda S, örneğin i doğru olsa bile 
yalnızca e1’in (h’ye inanmaktaki sebeplerinden birinin) desteğini azalttığını, bunun 
küçük bir oran olduğunu ve h’ye inanmakta hâlâ gerekçesi olduğunu belirtebilir. S’nin 
bir itiraz ile başa çıkabilmek için başvuracağı elbette pek çok yol vardır. İtirazın (A) 
ya da (B) türüne girmediği ve bu yüzden ilgisiz olduğunu belirtebilir. Gerçek bir kuş-
kudan kaynaklanmayan boş bir görüş olduğu ve bu yüzden doğru olduğunu düşünmek 
için bir sebep olmadığını söyleyerek yanıt verebilir. İtiraz edene itirazlarının sebebini 
sorabilir ve yanıt olarak (A) ya da (B) türünden itirazlar ile yanıt verebilir. Burada da 
fikir alışverişi gerçek itirazlar ve bu itirazlara verilen yanıtlar temelinde yürür. 

5 C. S. Peirce, Collected Papers, C 6, ed. Charles Hartshorne ve Paul Weiss (Harvard, 1965). 
6 John Dewey, Knowing and the Known (Boston, 1949), s. 315. Ayrıca bkz. Wittgenstein, On Certainty. 
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III. Gerekçelendirmenin Toplumsal Doğası 

S’nin h’ye inanmasının gerekçelendirilip gerekçelendirilmediği bir konu-bağla-
ma göre sorgulanmak zorundadır. Tıp eğitimi almamış sıradan birisi olan Jones’un, 
çocuk felcine bir virüsün sebep olduğunu bilip bilmediğini öğrenmek istediğimizi 
varsayalım. Jones’un sorumuza yanıtı, Salk’un bu hastalığa virüsün sebep olduğunu 
söylediğini aktaran bir yazıyı hatırladığı şeklinde olursa bu yeterlidir; verilen konu-
bağlama göre yeter bir yanıt vermiştir. Ancak bağlamın tıp lisans diploması sınavı 
olduğunu varsayalım. Burada çok daha fazlasını bekleriz. Aday burada Jones’un 
dediğini söylemekle yetinirse son derece eksik bir bilgiye sahip olduğunu düşünürüz. 
O halde bir konu-bağlamda h’ye inanması gerekçelendirilen birisi başka bir bağlamda 
gerekçelendirilmeyebilir. 

Konu-bağlam h’nin dahil olduğu belirli konudur. S’nin göstermesi gereken an-
layış ve bilgi düzeyini, ayrıca uygun bir itirazcı grubunu belirler. Örneğin tıp lisans 
diploması sınavı bağlamında, uygun grup tıp eğitimi almamış sıradan insanlar değil, 
sınavı yapan kalifiye tıp uzmanlarıdır.

Yanlış olduğu halde h’yi kabul etmenin ya da doğru olduğu halde h’yi reddet-
menin önemi (değeri ya da faydası), konu-bağlamın bir bileşenidir. Konunun, bir 
ilacın insanlardaki bir hastalığı zararlı bir etkide bulunmadan iyileştirmesi olduğunu 
varsayalım. Böyle bir durumda bu ilacın hayvanları da iyileştirip iyileştirmeyeceği 
sorusu ikinci planda kalır. İki durumda da uygun itirazcı grubu aynı olacaktır: yetkin 
araştırmacılar. Ancak ilk durumda daha çok kanıta gereksinim duyacaklardır. Araştır-
macılar gerekçelendirme koşullarını aslında konunun önemine göre güçlendirir veya 
zayıflatır. Yanlış olduğunda h’yi kabul etmenin ciddi sonuçları varsa araştırmacı h’nin 
sınanmasına verilen önem düzeyini artırabilir. 

İnsan, sosyal bir hayvandır; ancak felsefeciler, konu inançların gerekçelendirilme-
sine geldiğinde bu gerçeği unutur görünmektedir. Fakat bu, yeter bir gerekçelendirme 
teorisinin gözden kaçıramayacağı bağlamsal bir parametredir. Yukarıda ana hatlarıyla 
belirtirken bağlamsalcı gerekçelendirme modeline göre, S kişisinin h’ye inanmasının 
gerekçelendirilip gerekçelendirilmediği sorgulandığında, bunu anlayış ve bilgi dü-
zeyini belirleyen bir konu-bağlama göre yapmak zorundayızdır; bu konu-bağlam ise 
uygun itirazcı-grubunu belirlemektedir. S’nin konu-bağlama göre h’ye inanmasının 
gerekçelendirilmesi için S’nin doğruluğu eleştirel biçimde arayan itirazcıların gerçek 
kuşkularının ifadesi (A) ve (B) kategorilerine giren tüm mevcut itirazları karşılayabil-
mesi lazımdır. Bu yüzden toplumsal bilgiler gerekçelendirmede önemli bir rol oynar, 
zira kısmen hangi itirazların getirilebileceğini, kişinin bunları nasıl yanıtlayacağını ve 
itirazcıların hangi itirazları kabul edeceğini kısmen belirler. 

Gerekçelendirme teorisinin belki de en göz ardı edilen bileşeni bir insan toplulu-
ğunun kültürünün fiili toplumsal gerekçelendirme pratik ve normlarıdır. Felsefeciler 
tümel ve a priori gerekçelendirme ilkelerini araştırmıştır. Ancak bunu bilimsel bir 



280 David B. Annis

araştırma bağlamında ele alalım. Bilimdeki keşif ve sınama yöntem ve tekniklerinde 
elbette bir ilerleme olmuştur. S’nin, belirli bir t zamanında belirli bir alanda doğruluğu 
eleştirel biçimde arayanlar tarafından geliştirilen en iyi keşif ve sınama yöntemlerine 
uygun biçimde T teorisini kabul ettiğini varsayalım. Daha sonraları geliştirilen bu 
tekniklerden daha iyi bir tekniğin başka bir teorinin kabulüne yol açması sonucunda 
S’nin T’yi henüz bu teknik yokken kabul etmesinin gerekçelendirilmediğini söylemek 
saçmadır. Bu yüzden t zamanındaki standartlar göz önüne alındığında S’nin T’yi kabul 
etmesi gerekçelendirilmiştir. 

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi iki farklı zamandan bahsetmek yerine, bu örnek-
te de aynı zamandaki iki farklı gruptan bahsedelim. Diyelim ki yeryüzü fizikçisi S, 
t zamanında yeryüzü fizikçileri tarafından geliştirilen en iyi yöntemlere dayanarak 
T’yi kabul ediyor. Paralel dünyadaki bizim bilmediğimiz daha ileri fizikçiler ise T’yi 
reddediyor. S, T’yi kabul ederken yine de gerekçelendirilmiştir. 

S’nin h’ye inanmasının gerekçelendirilip gerekçelendirilmediğini belirlemek için 
S’nin ait olduğu insan topluluğunun fiili gerekçelendirme standartlarını ele almalıyız. 
Daha ayrıntılı belirtecek olursak, S’nin h’ye inanmasının gerekçelendirilip gerekçe-
lendirilmediğini belirli toplumsal pratikleri ve gerekçelendirme normları olan bir G 
topluluğunda ortaya konan bir konu-bağlama göre belirleriz. Bu, S’nin sahip olması 
beklenen anlama ve bilgi düzeyi ile karşılaması gereken standartları belirler. Uygun 
itirazcı grubu G’nin alt kümesidir. S h’ye inanmasını gerekçelendirebilmek için bu 
grubun itirazlarını, grubun pratiklerini ve normlarını karşılayabilecek biçimde yanıt-
layabilmek zorundadır.

Dolayısıyla gerekçelendirme teorisi doğallaştırılmak zorundadır. İnançların ge-
rekçelendirilmesi söz konusu olduğunda grubun fiilî toplumsal pratiklerini ve gerek-
çelendirme normlarını göz ardı edemeyiz. Psikologlar, sosyologlar ve antropologlar 
bu araştırmayı başlatmış olsa bile çok daha fazla çalışma gerekmektedir.7 

Gerekçelendirme teorisinin doğallaştırılması ihtiyacı, yakın zamanda bilim fel-
sefesinde kabul görmüştür. Pozitivistler, bilimin mantığını, –teorilerin yapısı, doğ-
rulaması, açıklanması– fiili olarak yürütülen bilimden soyutlamışlardır. Fakat yakın 
zamanın bilim felsefesinin konuyla ilgili genel görüşü, böyle bir yaklaşımın yetersiz 
olduğu yönündedir. Uygulanan bilim, dünyaya dair gerekçelendirilmiş inançlar üretir. 
Dolayısıyla zamanla değişen fiilî pratiklerin çalışılması göz ardı edilemez. Bilim felse-
fesinde şimdiki eğilim, bu yüzden tarihsel ve yöntemsel bir gerçekçiliğe yönelmiştir.8 

Gerekçelendirmenin toplumsal pratikler ve grubun normlarıyla ilişkili olması 
olgusundan bunların eleştirilemeyeceği ya da gerekçelendirmenin bir bakıma öznel 

7 Örneğin bkz. Michael Cole ve diğerleri, The Cultural Context of Learning and Thinking (New York, 
1971). 

8 Bilim felsefesinde gerekçelendirme teorisinin doğallaştırılmasına duyulan ihtiyacın ele alınışı için 
bkz. Frederick Suppe, “Afterword-1976”, The Structure of Scientific Theories (Urbana, Illinois, 
1977)’nin ikinci baskısında yayımlanacak. 
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bir şey olduğu sonucu çıkmaz. Pratikler ve normlar, epistemiktir; bu yüzden doğruluğu 
ve hatadan kaçınılmasını hedefler. Bu amaçlara ulaşamadığı ölçüde eleştirilebilirler. 
Örneğin, Afrika’daki Kpelle halkı yaşlıların otoritesine bizden daha fazla güvenmek-
tedir. Ancak bu otorite eğer çok fazla yanlış algısal inanca yol açıyorsa sorgulanabilir. 
Bir pratiğe getirilen itiraz elbette gerçek olmalıdır; yani kuşku, dünyayı deneyim-
lememizdeki bir sarsıntı ya da aksiliğin ürünü olmalıdır. Ayrıca bu itirazlar genel 
itirazların karşısında daima kısmi itirazlar olarak yer alır. Bir pratik ya da norm ile 
dünyaya dair deneyimlerimiz bir başka pratiğin sorunlu olduğu sonucunu verir. Buna 
getirilen gerçek bir itiraz bir başka kabul görmüş pratiği gerektirir. Ancak bu bizi bir tür 
öznelciliğe teslim etmez. Nasıl ki bilimde teori-tarafsız bir gözlem dili bulunmuyorsa 
benimsenebilecek standart-tarafsız bir epistemik konum da yoktur. Ama iki durumda 
da nesnellik ve akılsal eleştiri ortadan kalkmaz.9 

IV. Gerileme Argümanı 

Temelciliği kabul eden felsefeciler bu kabullerini desteklemek için genelde bir tür 
sonsuz gerileme argümanı ortaya koyar. Argümandaki iki anahtar öncül, bağdaşımcı 
bir gerekçelendirme teorisinin reddi ve bir inancı gerekçelendirmek için sonsuz bir 
nedenler silsilesinin yeterli olduğunun reddidir. Ancak bu argümanın temelciliğin yanı 
sıra başka bir sonucu da olabilir. Yukarıda ortaya konulan türden bağlamsalcı bir teori, 
gerilemeyi durdurmakla birlikte temelci bakış açısındaki temel önermeleri gerektirmez. 

 Jones ailesinin evlerindeki kırılan sandalyenin yerine kırmızı bir sandalye 
aradıklarını varsayalım. O halde burada konu-bağlam aile üyelerinin hafif koyuluk-
taki gölgeleri ayırt edip edememesi değildir. Kişinin ışığın yayılımı ve renk algısına 
dair ayrıntılı bilgi sahibi olmasını gerektiren bir fizik sınavı da değildir. Dahası doğru 
bir tespit çok da önemli değildir. Gerekli algısal kavramlara ve normal görüşe sahip 
Bay Jones birkaç metre ötesindeki kırmızı bir sandalyeyi işaret eder ve “işte kırmızı 
bir sandalye” der. Uygun itirazcı grubu standart algı koşulları ve algısal hataya dair 
genel bilgisi olan normal algı sahibi kişilerden oluşur. Hepimizin aşina olduğu böyle 
durumlarda genel olarak bir itiraz oluşmaz. İddiası gerekçelendirilmiş kabul edilir. 
Fakat birisinin sandalyeye kırmızı bir ışık vurduğu için kırmızı olarak göründüğünü, 
dolayısıyla sandalyenin kırmızı olmayabileceğini söyleyerek itiraz ettiğini varsayalım. 
Jones bu itiraza gerçek olmasına rağmen yanıt veremiyorsa yeter bir bilişsel pozisyon-
da değildir. Ancak ışığın rengini ve sandalyenin bu renge rağmen kırmızı olduğunu 
bildiğini, çünkü sandalyeyi dün normal ışık altında da kırmızı olarak gördüğünü 
varsayalım. İddiasını bu koşulda kabul edebiliriz. 

9 Bilimdeki nesnelliğin ve teori-tarafsız bir gözlem dilinin yokluğunun ele alınması için bkz. Frederick 
Suppe, “The Search for Philosophic Understanding of Scientific Theories” ve “Afterword-1976”, The 
Structure of Scientific Theories içinde. 
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Verili bir konu-bağlamda uygun itirazcı grubu, inanç sahibi kişiye, bilgi sahibi bir 
konumda olması için inancının nedenleri olmasını şart koşmuyorsa bu inanç, bağlamsal 
olarak temel addedilir. İtirazcı grubu, nedenleri olmasını şart koşuyorsa bağlamsal 
olarak temel değildir. Dolayısıyla yukarıdaki ilk durumda Jones’un önünde kırmızı bir 
sandalye durduğuna dair inancı bağlamsal olarak temelken ikinci durumda değildir. 

Durumu, itirazcı grubun S’ye onu bilgi sahibi bir konumda kabul etmek için h 
inancının nedenlerini belirtmesini şart koşmadan iddiasını kabul ettiği ve nedenlerini 
belirtmesini şart koşup da iddiasını kabul ettiği iki türüyle ele alalım. İki durumda da 
nedenlerin gerilemesi söz konusu değildir. Üyeleri doğruluğu eleştirel biçimde arayan 
kimseler olan uygun bir itirazcı grubunun belirli bir konu-bağlamda gerçek bir kuş-
kuları yoksa kişinin inancı gerekçelendirilmiştir. İnanç, motivasyonu doğruluk olan 
itirazcıların sınamasına dayanmıştır.

V. Teoriye Getirilen İtirazlar

Bağlamsalcı teoriye pek çok itiraz getirilmiştir ve bu itirazların ana iddiası, ge-
rekçelendirme koşullarının çok katı olduğudur. İtirazlar şu şekilde sıralanabilir: Ortaya 
konulan teoriye göre, h’ye inancın gerekçelendirilmesi için (A) ve (B) kategorilerine 
giren sınırlı birtakım itirazların karşılanması gerekir. Ama bu gerekçelendirmek ile 
gerekçelendirildiğini göstermek arasındaki ayrımı görmezden gelmektedir. Gerekçe-
lendirmek, gerekçelendirme ilkelerini karşılamaktan ibarettir. Gerekçelendirildiğini 
göstermek ise bu ilkelerin karşılandığını ispat etmektir ve bu daha güç bir iştir.10 
Örneğin, S’nin h inancını gerekçelendirecek bir kanıtı, bu kanıtı dile getiremese de 
olabilir. S bu durumda gerekçelendirildiğini gösteremeyecektir. 

İkincisi, h’ye inanmanın gerekçelendirilmesi için h’nin yanlış olduğu itirazının 
karşılanabilmesini gerektiren bir teori doğruluk ile gerekçelendirme arasındaki ayrımı 
görmezden gelmektedir. Yanlış bir önermeye duyulan inanç dahi gerekçelendirilebilir. 

Son olarak teori S’nin çeşitli açılardan gelen tüm itirazları karşılayacak bir konum-
da olmasını gerektirmektedir. Ancak bu yine çok fazla şey istemek demektir. Örneğin 
birbirlerinin çalışmalarından haberdar olmayan iki bilim insanının belirli bir deney 
yaptığını varsayalım. İlk bilim insanı olan S1 bir sonuç elde eder ve buna dayanarak 
h’ye varır. İkinci bilim insanı S2 (yanlış ölçüm nedeniyle) bu sonuca ulaşmaz. S1’e S2’nin 
deneyinden haberdar olmasını ve bunu çürütmesini şart koşmak, inancının gerekçe-
lendirilmesi için ona gerçekçi olmayan bir yük getirmek, gerekçelendirme koşuluna 
bozulabilirlik (defeasibility) gereğini yerleştirmektir. Gettier probleminin üstesinden 

10 Alston bu ayrımı “Has Minimal Foundationalism Been Refuted?” makalesinde tartışmaktadır. Bkz. 
onun, “Two Types of Foundationalism”, The Journal of Philosophy, C 73 (1976), ss. 165-185. “Self-
Warrant: A Neglected Form of Privileged Access”, American Philosophical Quarterly, C 13 (1976), 
ss. 257-272. 



VI. Bağlamsalcı Bir Epistemik Gerekçelendirme Teorisi 283

gelmeye yönelik yaklaşımlardan birisi bilgi için gerekçelendirilmiş doğru inancın 
yanı sıra bu gerekçelendirmenin bozulamamasıdır. Bozulabilirlik değişik biçimlerde 
tanımlansa da bu tanımların çekirdek bileşeni ya da kısıtsız bir türü şu şekildedir: i 
önermesinin gerekçelendirme kanıtı e’yi bozması, h’yi yalnızca i’nin doğru olması 
durumunda sağlar ve i ile e’nin birleşimi h için yeter destek sağlamaz.11 Ancak ortaya 
konulan bağlamsalcı teoriye göre, S’nin h’ye inanmasının gerekçelendirilmesi için 
bozucu bir kanıt olduğu itirazını karşılaması gerekir. 

İlk itiraza yanıt olarak, ortaya konulan teori gerekçelendirme ile gerekçelendirilme-
yi gösterme arasındaki ayrımı görmezden gelmez. S’den gerekçelendirme standartlarını 
ve bu standartları karşıladığını göstermesi beklenmez. Ondan beklenen, gerçek itirazları 
karşılamasıdır. Bu, onun kimi zaman bu standartları tartışmasını gerektirebilir; ancak 
her zaman değil. Ayrıca verilen örnek, karşıt bir örnek değildir, zira; gerekçelendirilmiş 
bir inançtan bahsetmemektedir. S’nin belirli bir konu-bağlamda h’ye inanmak husu-
sunda nedenleri olduğu bir durum ele alalım. Nereden bildiği ya da bilme nedenleri 
sorulduğunda hiçbir şey söyleyemesin. Bu durumda inancının gerekçelendirildiğini 
kesinlikle söyleyemeyiz. H için tüm kanıtları dile getiremesek de kimi kanıtları dile 
getirmemiz gerekir. H için kanıtımız olması yetmez; bu bizim tarafımızdan kanıt olarak 
görülmelidir ve bu da bizi “aklın ve gerekçelendirmenin mantıksal yerine, denileni 
gerekçelendirebilmeye”12 yerleştirir.

İkinci itiraza karşı verilecek yanıtta ilk husus, epistemik gerekçelendirmenin bir 
bilgi iddiası taşıdığıdır. H’ye inanmanın epistemik gerekçelendirilmesi h’yi bilecek bir 
konumda olmak demektir. Dahası epistemik gerekçelendirmenin hedefleri doğruluk 
ve hatadan kaçınılması ise yanlış önermeler kabul edilmemelidir. Epistemik bir bakış 
açısından böyle yapılması itiraz edilebilirdir. Bu yüzden h’nin yanlış olması kişinin 
gerekçelendirilmesine en azından karşı olarak görülebilir. 

Fakat burada ortaya konulan bağlamsalcı anlatı, doğruluk ile gerekçelendirme 
arasındaki ayrımı görmezden gelmemektedir. Bir itirazı karşılamak itirazın yanlışlığının 
gösterilmesini zorunlu kılmaz; yanıtın üzerinde yalnızca genel bir mutabakat olması 
yeterlidir. Dolayısıyla itiraz yine doğru olabilir. Bu yüzden S, h’ye inanmakta gerekçe-
lendirilebilir, zira h aslında yanlış olmasına rağmen itirazı karşılayabilmektedir. Ayrıca 
bir itiraz yanıt gerektirebilmesi için gerçek bir kuşkunun ifadesi olmalıdır. Motivasyonu 
doğruluk olan itirazcıların h’nin yanlışlığından haberdar olmaması mümkün olduğu için 
bu itirazı etmeyecekler, böylece S de h’ye inancında, h yanlış olsa dahi gerekçelendi-
rilmiş olacaktır. 

Ancak karmaşık bir durum söz konusudur, zira h’nin yanlışlığının S’nin h’ye inan-
cının gerekçelendirilmediğini ima ettiği durumlar vardır. Diyelim ki Jones bir partiye 

11 Bozulabilirliğin en iyi biçimde ele alındığı yer için bkz. Marshall Swain, “Epistemic Defeasibility”, 
American Philosophical Quarterly C 11 (1974)

12 Wilfrid Sellars, Science, Perception and Reality (Londra, 1963), s. 169. 
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gitti ve arkadaşı Smith’in orada olup olmadığını merak ediyor. Orada olmasının çok bir 
önemi yok, arkadaşı sadece merak ediyor. Orada olsa Smith ile konuşmayacak belki 
de. Etrafa bakınıp birkaç misafire soruyor. Onlar da onu orada görmemişler. Böyle bir 
durumda Jones’un Smith’in orada olmadığına inanması gerekçelendirilmiştir. 

Şimdi de Jones’un cinayet şüphesiyle aranan Smith’in peşindeki bir polis memuru 
olarak partiye gittiğini varsayalım. Etrafa bakınıp birkaç misafire Smith’i sormak ke-
sinlikle yeterli değildir. Smith’in dolaplardan birinde saklandığı ortaya çıkarsa Jones’un 
inancının gerekçelendirildiği sonucuna değil, bu inancın yanlış olduğu sonucuna varırız. 
Daha ayrıntılı ve dikkatli bir biçimde etrafı aramamakla büyük bir ihmalkârlık göster-
miştir. S kişisinin h’nin yanlış olmasını engelleyecek bir epistemik konumda olmasını 
gerektiren konu-bağlamlar vardır. Bu durumda h’nin yanlışlığı hoş görülemezdir. S’nin 
hoş görülemez durumlarda h’ye inancının gerekçelendirilmesi için h’nin yanlış olduğu 
itirazını karşılaması gerekir. Hoş görülebilir durumlarda bu gerekli değildir. 

H’nin çok karmaşık bir bilimsel teori olduğunu ve S’nin ise bu teoriye dair eldeki en 
iyi kanıtlara sahip olduğunu varsayalım. H’nin doğruluğu çok önemli olsa da yanlışlığı 
hoş görülebilirdir. Konunun karmaşıklığı ve S’nin kendisini mümkün en iyi konuma 
yerleştirmesi h’nin yanlışlığını hoş görülebilir kılar, bu yüzden hâlâ gerekçelendirilmiş-
tir. Fakat tüm hoş görülebilir durumlar karmaşık bir h veya mümkün en iyi konumda 
olmayı içermez. Smith’in ona tıpatıp benzer bir ikizi olduğunu ancak bu ikizin varlığını 
bir tek Smith’in ikiz kardeşinin bildiğini varsayalım. Ayrıca ikiz bir kardeşi olduğuna 
dair bir kayıt da bulunmamaktadır. Jones Smith’in evine ondan ödünç aldığı bir kitabı 
getirip de yanlışlıkla onu ikiz kardeşine verse dahi (konu-bağlam kitabı geri getirmesi 
olduğu ve kitabı kime verdiğinin çok büyük bir önemi olmadığı için) kitabı arkadaşı 
Smith’e verdiği konusunda gerekçelendirilmiştir. Jones kendisini (ona arkadaşlıkları 
hakkında sorular sorarak) daha iyi bir konuma yerleştirebilecekken bu bağlamda bunu 
yapması için hiçbir nedeni yoktur. Genel olarak insanlar bu ikiz kardeşi tanımıyordur 
ve Smith de herhangi bir tuhaf davranış fark etmemiştir. Konu-bağlam göz önüne 
alındığında uygun itiraz grubunun üyeleri Jones’un meseleyi daha fazla kurcalamasını 
beklememektedir. Bu yüzden inancı yanlış çıktığında bir suçluluk emaresi göstermez. 
Öyleyse hoş görülebilirlik konu-bağlama ve uygun itirazcı grubunun gerekçelendirme 
standartları ve eldeki bilgileri göz önüne alınarak S’den beklentilerine bağlıdır.

Epistemik standartlarımızı benzeştirmek, hukuki ve ahlaki standartlarda olduğu 
gibi, kısmen hoş görülebilirlik koşullarını öğrenmemiz demektir. Bu koşullar yüksek 
oranda bağlama dayalıdır ve onları ifade edebilmek imkânsız değilse bile çok zordur. 
Genelde hoş görülebilirlik koşullarını durumlarla karşılaştıkça öğreniriz. Hoş görüle-
bilmenin tüm karmaşıklığının, Austin’in yıllar önceki ünlü savunusuna rağmen hâlâ 
incelenmesi gereken bu alanın anlaşılabilmesi için ahlaki ve hukuki ihmalkârlığın ele 
alınması yeterlidir.

Üçüncü itiraza yanıt olarak epistemik gerekçelendirmenin hafife alınacak bir şey 
olmadığı ileri sürülebilir. H’yi kabul etmek inanacağım ve yapacağım diğer şeyleri de 
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kısmen belirler. Dahası yanlışlıklarımı başkalarının zihinlerine bulaştırıp gelecekteki 
inanç ve eylemlerini de etkileyebilirim. Bu yüzden epistemik olarak gerekçelendirilmek 
demek iddialarımızın eleştiri sınamasından geçmesi demektir. Bu husus kimi felsefeci-
lerin gerekçelendirme koşullarının arasına bozulabilirliği de eklemelerine yol açmıştır.13

Fakat yukarıda sunulan bağlamsalcı teori bunu yapmamaktadır. Bozucu bir i 
önermesi olsa dahi S’nin bu itirazı karşılaması için bunun ancak itiraz grubu tarafından 
ortaya konulması gerekir. Bu itirazı ortaya koyabilmeleri için ise bunun gerçek bir 
kuşkunun ifadesi olması gerekir. Ancak motivasyonu doğruluk olan itirazcıların i’den 
bihaber olmaları gayet mümkündür. 

Dahası epistemik hoş görülebilirlik bozucu kanıtlara uygulanır. Bozucu bir i 
kanıtı olduğunu varsayalım. S’nin konu-bağlamda h’ye duyduğu inanç, S itirazları 
karşılayamasa da hâlâ gerekçelendirilebilir. Konu-bağlama göre uygun itirazcı grubu 
gerekçelendirme standartları ve eldeki mevcut bilgiye dayanarak S’den i’nin farkında 
olmasını bekleyemeyebilir. Belki de h’nin dâhil olduğu konu çok karmaşıktır. Bu 
yüzden bozucu kanıtı karşılayamaması hoş görülebilir. 

Deney vakasında ilk bilim insanının öteki bilim insanının deneyini bilmesini 
beklediğimiz konu-bağlamlar düşünebiliriz. Ama tüm konu-bağlamlar bunu gerektir-
mez. Yine de öteki deneyden haberdar olduğunda ona dair bir şeyler söyleyebilecek 
bir konumda olmasını bekleyebiliriz. Örneğin, bu alanı iyi bildiğini, pek çok kez bu 
deneyi yapıp benzer sonuçlara ulaştığını, deneyin özenle kontrol edilen koşullarda 
yapıldığını belirtebilir; bu yüzden deneyin benzer sonuçlarla tekrarlanabileceğine 
inanması için her nedeni vardır. O halde diğer deneyle ilgili yanlış bir şeyler olmalı-
dır. Bilim insanının asgari düzeyde yanıtlayabilmesini istemek çok fazla şey istemek 
değil gibi görünmektedir. 

VI. Özet

Bağlamsalcılık, geleneksel temelcilik ve bağdaşımcılık teorilerine önerilen bir 
alternatiftir. Bağlamsal olarak temel önermelere izin verse de temelci anlamdaki temel 
önermelerin varlığını ve geleneksel haliyle açıklanan bağdaşımın gerekçelendirme 
için yeterli olduğunu reddeder. Bu iki teori de gerekçelendirme için son derece önemli 
olan konu-bağlam ve h’nin değeri, toplumsal bilgi ve toplumsal pratikler ve gerek-
çelendirme normları gibi bağlamsal parametreleri gözden kaçırmaktadır. Özellikle 
değerlendirmenin toplumsal doğası görmezden gelinemez. 

14 Nisan 1977, Ball State University

13 Carl Ginet, “What Must Be Added to Knowing to Obtain Knowing That One Knows?” Synthese, C 21 
(1970), ss. 163-186.
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1
“S, p’yi biliyor” ya da “S, p’yi bilmiyor” tarzındaki bilgi ifade eden önermelerde, 

genellikle ilgili önermeyi ortaya koyan kişinin içinde bulunduğu koşullar ya da ilgili 
önermenin ifade edildiği ortamın koşulları dikkate alınmaz. Bunun sebebi, söz konusu 
koşulların önemsiz olmasından değil, tam tersine, bilgi edinme sürecinde, yani bir 
inancı bilgiye dönüştürme sürecinde dolaylı veya dolaysız bir şekilde zaten tartışılmış 
olmasından kaynaklanmaktadır; yukarıdaki türden sonuç bildiren önermeleri, ilgili 
önermeyi oluşturan koşullara göre yeniden değerlendirmek, bir tür kısır döngüye yol 
açar. Bu ise açıktır ki bilginin imkânsız olduğunu iddia eden şüpheciliğin temel argü-
manından başka bir şey değildir. Fakat ilginç bir şekilde, bağlamsalcı gerekçelendirme 
teorisi yanlıları da bağlamsalcılığın temel hedefinin gündelik bilgilerimizi şüpheciliğin 
zararlarından korumak olduğunu savunurlar (Williams 2001: 3). Bu anlamda bağ-
lamsalcılık, kökleri Wittgenstein’a kadar gidebilecek şekilde gündelik inançlarımızı 
şüpheciliğe karşı koruma altına alma çabasının yanı sıra zihnimizi bağlamsallaştırmak 
suretiyle de “S, p’yi biliyor” tarzındaki önermeleri normsuzlaştırmaya çalışmaktadır 
ki bu da bağlamsalcılığın özünde şüpheciliğin rakibi olmadığını ve hatta birincisinin 
ikincisinden beslendiğini ortaya koymaktadır (Kimilerince şüpheciliğin bağlamsalcı-
lığın kaynaklarından birisi olarak mütalaa edilmesini de bu bağlamda değerlendirmek 
gerekir (sözgelimi bkz.: Pryor 2001: 96)). 

Bu yazıda, bağlamsalcılığın temel iddialarını tartışmaya açmak suretiyle bir yan-
dan bilgi durumunu ifade eden önermelerin bağlamsal olamayacağını, diğer yandan da 
bağlamsalcılık da dahil tüm yanılabilirci yaklaşımların esasında temelciliğin yetersiz bir 
formundan (ılımlı veya zayıf temelcilik) kaynaklandığını göstereceğim. Bu iddiaların 
bir devamı olarak da en sonunda, isim vermeden, bir inancı bilgiye dönüştürmenin tek 
sağlıklı yolunun katı veya güçlü bir temelci yaklaşım olduğunu savunacağım.

2
Bağlamsalcılık; tarih, edebiyat, teolojiden iktisat, siyaset ve sanata kadar entelek-

tüel düşüncenin çeşitli alanlarındaki fikir ve yapılarının bağlam içerisinde bir anlam 
kazandığını savunan ortak bir yaklaşımın adıdır; buna koşut olarak epistemik düzlemde 
de, ki buna epistemik bağlamsalcılık denir, “S, p’yi biliyor” ya da “S, p’yi bilmiyor” 
tarzındaki bilgi durumunu ifade eden önermelerin bağlam yüklü olduğunu iddia eden 
bir yaklaşımın adıdır. Çağdaş epistemoloji literatüründe Dretske (1970), Stine (1976) 
ve Nozick (1981) tarafından savunulmuş olan ilgili alternatifler görüşü* (çok daha 
yeni bir savunusu için Heller’e (1999) bakılabilir) ve D. Lewis’in “Scorekeeping in a 
Language Game” (1979) adlı yazısıyla sahneye çıkmasının ardı sıra DeRose (1995), 
Cohen (1999) ve yine Lewis’in (1996) önderliğinde bağlamsalcılık tartışmalarını ne-

* Yeri gelmişken bağlamsalcılığın bu versiyonunun Türkçedeki iyi bir değerlendirmesi için bkz.: Öztürk 
F. S. M., Sarı M. A. (2013), özellikle s. 137-138.
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redeyse tekelinde bulunduran göndermeci bağlamsalcılık ilk akla gelen yaklaşımlardır. 
Bu ikisi dışında bağlamsalcılığın daha pek çok çeşidinden söz edilebilir. Bu demektir 
ki çağdaş epistemolojide bağlamsalcılık belirli bir yaklaşımın adı olmaktan öteye çatı 
bir terim olarak kullanılmaktadır (Brendel ve Jäger 2004: 143; ayrıca bağlamsalcılı-
ğın birbirinden farklı yorum veya yaklaşımları için de yine bu yazıya bakılabilir). P. 
Baumann, bu bağlamsalcı çeşitliliği şu sözlerle ifade eder: 

“Daha birkaç yıl öncesine kadar birisi gayet mantıklı bir şekilde ‘Epistemolojik bağ-
lamsalcılık hakkında ne düşünüyorsun?’ gibi genel bir soru sorabilirdi. Ancak bu arada 
‘bağlamsalcılık’ başlığı altında o kadar farklı yaklaşımlar geliştirildi ki artık o soru, yal-
nızca ‘Bu, “bağlamsalcılık”tan ne kastettiğine bağlıdır’ şeklinde cevaplandırılabilir. Bu 
çeşitlenme öylesine büyük bir hal aldı ki bağlamsalcılığın bir biçime yöneltilmiş ciddi 
bir itiraz bir diğer biçimi tarafından pekala tasvip edilebilir. O halde, bunları birbirinden 
ayrı bir şekilde değerlendirmek gerekir” (2005: 229). 

Bağlamsalcılığın tüm versiyonlarının kendi bağlamında değerlendirilmesi gerek-
tiği fikri doğru olmakla birlikte, bu durum aralarında herhangi bir bağın bulunmadığı 
anlamına gelmez. Mesela, yukarıda adı geçen ilgili alternatifler ve göndermeci bağ-
lamsalcılık görüşleri arasında gerek “epistemik kapanma ilkesi” ile ilişkileri gerekse 
de gerekçelendirmenin gerekliliği hususundaki temel ayrışmalara rağmen, düşük 
standartta bir şüpheciliği tutarsız görmeleri ve daha da önemlisi, bilgi durumlarının 
esasında nutuk (konuşma) temelli bir süreç olduğu noktasında da birleşmektedirler. 
Bazen bu özelliğinden dolayı filoepistemoloji olarak da adlandırılan bağlamsalcılık 
için dil, bilgi tartışmalarının tam da merkezinde yer almaktadır; deyim yerindeyse diğer 
epistemik yaklaşımlar farklı gerekçelerle cümleyi önermeye dönüştürmeye çalışırken 
bağlamsalcılık, tam tersine, önermenin epistemik değerinin cümlede var olduğunu 
savunmaktadır. Bu ortak tutum, tahmin edilebileceği üzere, Wittgenstein düşüncesinin 
bir tazammunundan başka bir şey değildir. Wittgenstein, özellikle On Certainty adlı 
eserinde, olağan olgusal önermelerin şüpheciliğe konu olamayacağını, bunun sebebinin 
ise, söz konusu önermelerin kesinliğinin kendisinden menkul olmasından değil, dile 
getirildiği bağlamın sınırları içinde anlamlı olmasından kaynaklandığını iddia eder. 
Bu demektir ki bağlamsalcıların günümüzde sıkça kullandıkları “invariantist” bakış 
açısı, herhangi bir önermeye bilgi değeri atfetme gücünü haiz değildir; o halde, “S, 
p’yi biliyor” önermesi, zorunlu olarak bağlam yüklüdür. 

Buraya kadar söylenenlerden, ayrıntılarına inme lüzumu hissetmeksizin, bağlam-
salcılığın bilginin imkanını dilimizin ifade imkanıyla sınırladığı sonucuna kolaylıkla 
ulaşabiliriz. S, bir bağlamda p’yi biliyorken, bir başka bağlamda bilmiyor olabilir. Bu 
formül, aynı “konuşmacı” (nâtık) için geçerli olduğu gibi, birbirinden farklı kişiler için 
de geçerlidir. Bu yaklaşımın epistemolojiyle ilişkisi ciddi bir tartışma konusu olmakla 
birlikte, dolaylı bir şekilde, dışsalcı ve yanılabilirci bir nitelik taşıdığı söylenebilir. 
Fakat yine de, bu haliyle bağlamsalcılığın bir bilgi teorisi sunma imkanı söz konusu 
değildir; dahası, Gettier sonrası epistemolojide merkezi bir konumu haiz gerekçe-
lendirme hususunda da söyleyecek bir sözü bulunmaktadır. Görebildiğim kadarıyla, 
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doğallaştırılmış epistemoloji ve erdem epistemolojisinin kimi yorumları gibi diğer 
dışsalcı yaklaşımlarla dolaylı ilişkileri hariç, bağlamsalcılığı epistemik tartışmaların 
içinde konumlandırmaya ve dolayısıyla da tutmaya çalışan tek bir isim vardır ki o da 
David B. Annis’tir.

3
Annis’i kendisinden öncekilerden ve ilginç bir şekilde sonrakilerden ayıran en 

önemli yönü, Gettier sonrası epistemolojide merkezi konuma sahip gerekçelendirme 
teorilerinin bilgi tartışmasına aynı tarzda karşı koyması ve kendi deyimiyle bir bağ-
lamsalcı gerekçelendirme teorisi geliştirmeye girişmesidir. Bu bağlamsalcı gerekçelen-
dirme teorisi, Annis’in 1978 yılında yayınladığı “A Contextualist Theory of Epistemic 
Justification” adlı yazısında ortaya konulmuştur. Şimdi, söz konusu yazıdan hareketle, 
Annis’in bağlamsalcı gerekçelendirme teorisinin ya da daha anlaşılır olması hasebiyle 
epistemik bağlamsalcılığın temel iddialarını tespit ve değerlendirmeye çalışacağım. 

Epistemik bağlamsalcılığın ortaya çıkış sebebi, Gettier itirazlarının ilham kaynağı 
olan temelcilik ve buna bağlı olarak bağdaşımcılığın bir bilgi tanımı ortaya koymadaki 
başarısızlığına yönelik genel ve güçlü bir inançtır. Temel önermelerin varlığı ya da 
bağdaşımın yeterli oluşunun reddi gibi genel ya da dışsal itirazların yanı sıra Annis’e 
göre, bu teorilerin en önemli noksanı, bir inancın hiçbir zaman nihai olarak gerekçelen-
dirilemeyeceği yönündeki şüpheci itirazı cevaplandırma gücünden yoksun olmasıdır. 
O halde, bu tür -günümüzde bağlamsalcıların sıkça kullandığı bir ifadeyle- “invari-
antist” gerekçelendirme arzusunu bir tarafa bırakıp “S, p’yi biliyor” inancının şu an 
itibariyle gerekçelendirilip gerekçelendirilmediğini sorgulamalıyız: “kişi, yalnızca şu 
anki, yani şu an itibariyle ulaşılabilir delile dayalı olan itirazları cevaplamalıdır” (1978: 
214). Bu “şu an” kaydını “kısmî” olarak da anlayabiliriz. Buradaki gerekçelendirme 
çabası, esasında genel (A) ve belirli türden (B) şüpheci itirazlara cevap niteliğinde 
şekillenmektedir. Bu yaklaşım, bağlamsalcılığın tüm çeşitlerinde “düşük” ve “yüksek” 
standartlar şeklinde karşılık bulmaktadır (sözgelimi DeRose 1999: 188). (A) ve (B) 
itirazlarının kaynağı, meta-epistemik hedeflerdir. Birincisi bilginin imkansızlığını, 
ikincisi ise belirli bir inancın yetersizliğini ifade eder. Bu durumda, açıktır ki birinci 
türden bir itiraz cevaplandırılamaz, ikinci türden bir itiraz ise cevaplandırılabilirdir. 
Bilgiyi, o halde, burada aramak gerekir.

Bu çift katmalı bilgi ölçütü, günümüzde son derece meşhur olan “banka” (DeRo-
se 1992: 913) ve “havalimanı” (Cohen 1999: 58) örnekleri gibi kurgular aracılığıyla 
bağlamın bilgi edinme sürecimizde ne denli merkezi bir konuma sahip olduğunu 
vurgulamak istemektedir. Bu amaçla, Annis de bir örnek kullanmaktadır: 

“Diyelim ki herhangi bir tıp eğitimi almamış sıradan bir insan olan Jones’un çocuk felcine 
bir virüsün yol açtığına dair bir şey bilip bilmediğini merak ediyoruz. Jones’un sorumuza 
cevabı, Salk’un bunun böyle olduğunu söylediğini aktaran bir yazıyı hatırladığı şekilde 
olursa bu yeterlidir. O, bu konu-bağlamda uygun davranmaktadır. Fakat diyelim ki bu-
rada bağlam, hekimlik derecesi sınavıdır. Burada çok daha fazlasını bekleriz. Eğer aday 
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sadece Jonus’un yaptığı gibi basit bir cevap verirse, biz onun son derece eksik bir bilgi 
sahibi olduğuna kanaat getiririz. Öyleyse, bir konu-bağlama göre birisi h’ye inanmakta 
gerekçelendirilmiş sayılırken bir başka konu-bağlama göre gerekçelendirilmiş sayılmaz” 
(1978: 215). 

O halde, Annis’e göre, epistemik gerekçelendirme, sosyal bağlamdan bağımsız bir 
olgu değildir, bilakis tabiatı gereği sosyal bir olgudur. Kaldı ki pozitivist temayülleri 
bir tarafa bırakırsak bilimlerin asıl amacı gerekçelendirmeyi doğal yapısına uygun 
olarak uygulamaktır; öyleyse felsefecilerin bu hususu göz ardı etmeleri kabul edile-
bilir bir şey değildir. (A) itirazının konusu olan tümel ve a priori gerekçelendirmeler, 
gerekçelendirmenin sosyal pratik ve normlarını hesaba katmazlar. Oysa ki tekrar 
pahasına da olsa gerekçelendirmenin sosyal pratik ve normlarını dikkate almaksızın 
bir inancın gerekçelendirilmesi mümkün değildir. Özetle, bir inanç, ancak t zamanın-
daki standartlar göz önüne alındığında S’nin T’yi kabul etmesi gerekçelendirilmiş 
olmaktadır (1978: 215).

Ancak gerekçelendirmenin sosyal pratik ve normlara bağlı olması onun keyfî 
olduğu ve her türlü itirazdan bağımsız olduğu anlamına gelmez: “Pratikler ve normlar 
epistemiktir ve dolayısıyla da doğruluğu amaçlamalı ve hatalardan kaçınmalıdır” (1978: 
216). Bağlamsal gerekçelendirmenin başarısı, önemli ölçüde bu amaçlara ulaşıp ulaşma-
masına bağlıdır. Ancak bu amaçlar da nihayetinde, tıpkı bilimsel teorilerde olduğu gibi, 
mutlak anlamda tarafsız değildir; burada nesnellik ya da rasyonelliği, ilgili bağlamın 
kendi içinde aramak gerekir. Özetle, Annis’e göre bağlamsalcılığı, gerekçelendirme 
için hayati önemi haiz sosyal pratik ve normlar gibi bağlamsal ölçütleri göz ardı eden 
temelci ve bağdaşımcı gerekçelendirme teorilerinin alternatifi olarak görmek gerekir. 
Söz konusu teorilerin bilgi edinme sürecimizde herhangi bir katkısı bulunmadığı gibi, 
(A) türünden şüpheci itiraza karşı koyacak mantıksal bir zemine de sahip değildir.

Son olarak Annis, burada geliştirdiği bağlamsalcı gerekçelendirme teorisine yö-
nelik muhtemel itirazları da önceden tahmin etmeye çalışmaktadır; o, gerekçelendirme 
ile gerekçelendirildiğini göstermenin birbirinden farklı durumlar olduğu, doğruluğu 
dikkate almazsak yanlış bir inancın bile gerekçelendirilebileceği, bağlamsalcılığın 
bir inanca yönelik tüm olası itirazları karşılamadığı şeklindeki muhtemel itirazların 
tamamını, bağlam kavramının yardımıyla aşılabileceğini savunmaktadır (1978: 216-
218). Sözgelimi, gerekçelendirme ve doğruluk ilişkisini dikkate alırsak bir inanç, kimi 
bağlamlarda doğruluğundan emin olmaksızın da gerekçelendirilebilir, kimi bağlamlarda 
da doğruluğundan emin olmaksızın asla gerekçelendirilemez.

4
Şimdi, öyle görünüyor ki bağlamsalcı gerekçelendirme teorisi, pratik kaygıları 

her türlü teorik kaygıdan çok daha önemli ve değerli görmektedir. Açıkçası, gerek-
çelendirmenin geçerliliği, pratik hayatımızdaki karşılığına göre belirlenmektedir. 
Annis’in yazısında kurguladığı bir başka örnek (1978: 218), bu durumu daha açık 
hale getirebilir: 
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“Durum 1: Jones bir partiye gider ve arkadaşı Smith’in orada olup olmadığını merak eder. 
Smith’in o partide olup olmamasının hiçbir önemi yok, sadece merak eder. Etrafına bakar, 
birkaç kişiye Smith’i görüp görmediklerini sorar ve olumsuz cevap alır. Bu durumda, 
Jones’un, Smith’in orada olmadığına dair inancı gerekçelendirilmiş olur.
Durum 2: Smith bir cinayet şüphesiyle aranır, onun izini süren bir polis memuru olan Jones 
da ihbar üzerine bir partiye gider. Böyle bir durumda sadece etrafa bakınmak ve birkaç 
misafire Smith’i görüp görmediklerini sormak yeterli değildir. Çünkü Smith’in herhangi 
bir yerde saklanması da pekâlâ mümkündür. Bu yüzeysel araştırma, Jones’un, Smith’in 
orada olmadığına dair inancını gerekçelendirmiş olmaz.”

Bu durumlardan birincisi, –Annis’in kendi ifadesiyle– “konu-bağlam” haricinde 
okunduğunda sıradan bir epistemoloji meraklısını bile büyük bir hayal kırıklığına uğra-
tabilir. Ciddi bir epistemoloji okuru, konu-bağlam dahilinde bile aynı duygulara maruz 
kalacaktır. Bununla birlikte bu örneklerde Annis’in dikkat çektiği çok önemli bir nokta 
vardır: bağlamsalcıların düşük epistemik standart olarak nitelendirdikleri ve en azından 
(B) türünden şüpheci itirazları göğüslediklerini iddia ettikleri günlük ve toplumsal ha-
yatımızın büyük bir kısmı bu bağlamsalcı parametreye uygun olarak sürüp gitmektedir. 
Elbette ki hiç kimse, ki bu kişi akademik düzeyde yetkin bir şüpheci olsa dahi, sözgelimi 
tezgahlarında ekmeklerin tükendiği bir fırında ekmeklerin bulunmadığından şüphe etmez. 
Ama bu sıradan gerekçelendirme, epistemik bir gerekçelendirme niteliği taşımaz ve 
dolayısıyla da “Fırında ekmek yoktur” önermesini bilgiye dönüştürmez. Bu, Annis’in 
yazısında kısmi gerekçelendirme olarak adlandırdığı durumla da çelişkilidir. “... bir 
inanç, ancak t zamanındaki standartlar göz önüne alındığında S’nin T’yi kabul etmesi 
gerekçelendirilmiş olmaktadır” (1978: 215). Acaba etrafa bakınıp birkaç kişiye Smith’i 
görüp görmediğini sormak, “Smith partide değildir” gibi bir önermenin t zamanındaki 
standartları olarak görülebilir mi? Kendi adıma, hayatımızın neredeyse tamamına yakın 
bir kısmı bu tür inançlarımıza bağlı olarak sürüp gitse bile, emin değilim. 

İkinci örneğe bakalım. Cinayet zanlısı Smith’in izini süren polis memuru Jones’un, 
ihbar üzerine gittiği bir mekanda sadece etrafa bakınmak ve birkaç kişiye Smith’i görüp 
görmediğini sormak suretiyle yaptığı yüzeysel bir araştırma sonucunda “Smith partide 
değildir” inancının gerekçelendirilmemiş olduğunu iddia etmek de birinci örnekten 
daha az tuhaf bir örnek değildir. Bence, bilakis, tüm ihtimalleri göz önünde bulunduran 
son derece ayrıntılı bir araştırma sonucunda “Smith partide değildir” ya da “Smith 
partidedir” gibi bir inancın gerekçelendirilmesinin bağlamsallığını tartışmak çok daha 
anlamlı olurdu. O halde, başa dönersek, eğer Annis, bağlamsalcı gerekçelendirmeyi 
pratik kaygılarla değil de teorik kaygılarla açıklamaya çalışsaydı, haklı gerekçelerle 
karşı çıktığı temelci (ve bağdaşımcı) gerekçelendirme teorilerinin bilgi iddialarını 
büsbütün çürütebilirdi. 

Neden bağlamsalcılığı temelci gerekçelendirme teorilerinin bir bozucusu olarak 
gördüğümü ifade etmeden önce, kısaca, Annis’in normlarla ilgili yaklaşımına da bir 
itirazda bulunmak istiyorum. “Doğruluğu amaçlama ve yanlışlıktan kaçınma” olarak 
adlandırılan bu normun bağlamsalcı gerekçelendirme ile ilişkisi sağlıklı bir şekilde 
kurulamamıştır; öyle görünüyor ki, en azından “düşük epistemik standartlar” düzle-
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minde bu norma uymak, kişi veya topluluğun en son aklına gelecek bir şeydir. Dahası, 
Annis’in epistemik bağlamsalcılığında inançların bu norma uymasını sağlayacak 
herhangi bir epistemik mekanizma söz konusu olmadığı gibi diğer verili inançların 
bu norma uyduğunu denetlemenin de bir yolu gösterilmemektedir. 

5
Çağdaş epistemoloji, son birkaç on yılı ifade eden tarihsel bir tanım olmanın 

yanı sıra bilgi, bileşen ve türevleri üzerine en verimli tartışmaların yaşandığı tema-
tik bir değeri de ifade eder. Bu dönemde “gerekçelendirilmiş doğru inanç” şeklinde 
(bundan sonda GDİ) belirginleşen ve esasında İlkçağa kadar götürülebilecek bilgi 
tanımı içerisindeki ne inanç ne de doğruluk epistemik bir tabiatı haizdir. Daha kesin 
konuşmak gerekirse inanç, psikolojinin; doğruluk ise metafiziğin konusudur. O halde, 
GDİ tanımına epistemik bir görünüm kazandıran bileşen, sadece gerekçelendirmedir; 
diğer bir ifadeyle, gerekçelendirme, belirli bir önermeyi bilgiye dönüştürmenin tek 
yoludur. Sözgelimi, Türkiye Cumhuriyetinin 1923 yılında ilan edildiği, İstanbul’un 
1453 yılında fethedildiği, kamu ve özel hukuk ayırımının ilk kez Romalılarca yapıldığı, 
insanoğlunun iki yüz bin yıl önce “aklını” kullanmaya başladığı ya da güvercin ve 
kumruların aslında aynı familyaya ait bir kuş türü olduğu, dünyanın güneşe en yakın 
üçüncü gezegen olduğu, “kırmızıya kayma”nın evrenin genişlediğinin bir kanıtı oldu-
ğu gibi gerek zamansal gerekse de dolaylı veya dolaysız gözleme dayalı önermeleri 
bilgiye dönüştürmek için belirli türden bir gerekçelendirme kullanmak durumundayız; 
aksi takdirde bu önermelerden hiçbirisi bilgi değeri kazanmayacaktır. Bu demektir 
ki gerekçelendirme, biçimi ne olursa olsun, standart bilgi tanımının zorunlu bir bile-
şenidir; bundan dolayı, “iyi temellendirilmiş”, “yeterli nedenlerle desteklenmiş” ya 
da “güvence altına alınmış” gibi sıfatların tamamını gerekçelendirmenin eşanlamlı 
ifadeleri olarak görmek mümkündür. 

Çağdaş epistemolojide birbirinden farklı ve hatta birbirine zıt pek çok gerekçe-
lendirme teorisi ortaya konulmuştur. Zira gerekçelendirmenin standart bilgi tanımının 
zorunlu bir bileşeni olması, onun tekil bir görünüm sergilemesi gerektiği anlamına 
gelmez. Bir inancın gerekçelendirilmiş olması, aynı zamanda söz konusu inancın bir 
de gerekçelendireni (öznesi) olduğunu ima eder. Bu anlamda, belirli bir inancın bilgiye 
dönüştürülmesi sürecinde öznenin dünya görüşü, kişiliği, entelektüel yetileri, bakış 
açısı ve hatta hem doğal hem de kültürel anlamda çevresel etkenlerin rolü yadsınamaz. 
Fakat tüm bu içsel ve dışsal etkenlerin yanı sıra doğru olana inanma ve yanlış olana 
inanmama gibi bir entelektüel sorumluluk taşıdığımızı da göz ardı etmemek gerekir. 
Entelektüel sorumluluk ise, belirli bir önermeye inanmanın normatif kuralları haiz 
olduğunu tazammun eder; daha kesin bir ifadeyle, gerekçelendirme, her türlü keyfiliği 
önleyen normatif bir kavramdır. Dolayısıyla Annis’in de katıldığı üzere, gerekçelen-
dirmenin öznel oluşuyla normatif oluşunu birbirinden ayırmak gerekir. 

Çağdaş gerekçelendirme teorileri, bileni (özneyi) esas aldığımızda, genellikle 
iki kısımda incelenir: içselcilik ve dışsalcılık. Bir yönüyle büyük bir teoriler kümesi 
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olan içselciliğe göre, bir inancı bilgiye dönüştürülebilmesi için, öznenin şimdiki (ya 
da o andaki) doğrudan farkındalığının etkin olması gerekir. Yine büyük bir teoriler 
kümesinin ortak adı olan dışsalcılığa göre, bir inancın bilgiye dönüştürülmesi sadece 
öznenin doğrudan farkındalığına tahkim edilemez; tam tersine, bir inancın bilgiye 
dönüştürülmesi, öznenin perspektifinden ziyade bilgi edinme ortamının elverişliliği 
ile ilgili bir meseledir. 

Bu yaklaşımlar, Gettier sorunları dikkate alındığında daha da anlaşılır bir hale 
gelmektedir. Gettier, meşhur yazısında (1963) kullandığı örnekler aracılığıyla bilgi 
için gerekli olduğu iddia edilen üç şartın bir araya gelmesi durumunda dahi GDİ’in 
bilgi sağlamayacağını ileri sürmüştü. Şöyle ki bir önermeye inanıyor, bu inancımı 
gerekçelendiriyor ve yine bu gerekçelendirilmiş inancımın doğru olması durumunda 
dahi söz konusu önermenin bilgi değeri taşımaması mümkün olmaktadır. Buradan 
çıkan sonuç, GDİ tanımının en azından her zaman bilgi için yeterli ya da zorunlu bir 
tanım olmadığıdır. O halde, ya GDİ revize edilmeli ya da bütünüyle değiştirilmelidir. 
Yukarıda sözü edilen iki temel gerekçelendirme teorisi, tam da bu fikir üzerine yeni-
den şekillenmiştir. İçselcilik, GDİ tanımının yeniden revize edilmesini, daha doğrusu 
gerekçelendirme öğesinin daha da güçlendirilmesini savunurken, dışsalcılık, gerek-
çelendirmenin terk edilip yerine bir tür güvenilir bilgi edinme mekanizmasının ikame 
edilmesini önermektedir.

Bu noktada, Gettier’in meydan okumasına karşı içselcilik ve dışsalcılığın birbirine 
yönelttikleri eleştiriler, yeni önerilerinden daha önemli görünmektedir. Buna göre, GDİ 
tanımına yeni bir ögenin ilave edilmesi, psikolojideki pekiştireç kavramından öte bir 
şey değildir ve nihayetinde de geçici bir çözümdür. Diğer taraftan, gerekçelendirme 
kavramı yerine ikame edilmesi istenen güvence kavramı da dolaylı olarak gerekçe-
lendirme kavramının farklı bir tezahürüdür. 

Öyle görünüyor ki kesinliği kendiliğinden sabit olmayan her önerme, adı ve biçimi 
ne olursa olsun, içten veya dıştan akli bir desteğe ihtiyaç duyacaktır. Daha açık bir 
ifadeyle, içselci ve dışsalcı gerekçelendirme teorileri, tanım ve işlevleri gereği Gettier 
sorununu nihai anlamda bir çözüme kavuşturamayacaklardır. Tabii ki bu, söz konusu 
yaklaşımlar arasında epistemik bir derecelendirmenin tesis edilemeyeceği ya da bilgiye 
yaklaşma konusunda eşit mesafede durdukları anlamına gelmez.

Şimdi, Gettier’in itirazı, bir bütün olarak ele alındığında, GDİ tanımının yanılabilir 
olduğunu göstermesi hasebiyle epistemoloji tarihinde bir devrim niteliği taşımaktadır. 
Oysa ki yanılabilirlik, hem kavramsal hem de olgusal açıdan bilginin varlığını tehdit 
eden bir unsurdur. Daha yalın bir ifadeyle, bir bilginin yanılabilir olduğunu söylemek, 
aslında onun bilgi olmadığını söylemekle aynı anlama gelmektedir. Fakat içten veya 
dıştan akli desteğe sahip olmasının yanı sıra kurgusal düzlemde bir kere dahi yanılabilir 
olan bir tanımın bilgi değeri taşımaması, onun epistemik statüden büsbütün yoksun 
olduğu anlamına da gelmemelidir. 

Bu mülahazalardan şu sonucu çıkarıyorum: hem geleneksel GDİ tanımı doğru 
hem de Gettier’in bu tanıma yönelik itirazı geçerlidir. Bu ikisini birleştirdiğimde ise 
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“gerekçelendirilmiş doğru inanç”ın tanımlananının bilgi değil de “kanaat” olduğunu 
düşünüyorum. Geleneksel epistemoloji, bilgi edinme yetimizin çıktılarını kabaca iki 
kısma ayırmıştır: inanç ve bilgi. Halbuki dış dünyanın akli tezahürü, tam da bu ikisi 
arasında yer almaktadır. Olumsallığın hâkim olduğu bu alanda bilgi edinme yetimizin 
temel isnat noktası, yanılabilirlik ilkesine göre çalışan gerekçelendirme kavramıdır. 
Gerekçelendirilmiş doğru inancın yanılabilir olmasından daha doğal bir şey olamaz, 
aksi takdirde gerekçelendirmeye ihtiyaç duymazdık.

Buraya kadar, akli çıktılarımızdan hipotetik anlamda bilgi olarak söz ettim. An-
cak muhakkak ki bilgi gerekçelendirilmiş doğru inançtan öte bir şeydir. Bilgi, tabi-
atı gereği kesin olmalıdır; en azından, Gettier itirazlarında da gördüğümüz gibi, bir 
inancı bilgiye dönüştürmek için yanılmamak durumundayız. Zira bir şey ya bilinir ya 
bilinmez; belki bilme yetimizi ya da bilgi edinme mekanizmamızı değil ama bilginin 
kendisini belirli bir derecelendirmeye tabi tutamayız. O halde, bilgi, “kesin inanç”tır; 
kesin olan bir inanç için gerekçe aramak ise absürt bir tutum olacaktır. Özetle, “S 
p’yi biliyor” biçimindeki bir önermenin, her türlü yanılabilirlikten uzak bir şekilde, 
kesinlik değeri taşıması kaçınılmazdır. Bu iddia, aynı zamanda şu epistemik iddiayı 
da geçerli kılmaktadır: verili bir önerme, aksinin düşünülememesi durumunda bilgi, 
aksinin düşünülebilmesi durumunda ise kanaattir; burada birincisinin ölçütü yanıl-
mazlık, ikincisinin ise yanılabilirliktir; birincisi her zaman geçerli, ikincisi ise belirli 
zamanlarda geçerlidir.

6
Şimdi, yukarıdaki mülahazalarım doğru ise Gettier sonrası dönemde kimilerinin 

GDİ’nin bilgi olmadığını savunmaya çalışmasını, kimilerinin de GDİ’nin bilgi oldu-
ğunda ısrarcı davranmalarını anlamak mümkün değildir. Tıpkı Kierkegaard’ın Tanrı 
kanıtlamalarına karşı çıkış argümanına koşut bir şekilde, zaten bilgi olmadığı halde 
GDİ’nin bilgi olmadığını savunmaya çalışmak ya da bilgi olmadığı halde GDİ’nin 
bilgi olduğunda ısrarcı davranmak absürt görünmektedir. Tartışmayı somutlaştırırsam, 
içselcilik gibi çatı bir terim altında mütalaa edilen temelci gerekçelendirme teorileri, 
Gettier itirazlarına rağmen halen olumsal alanda bilgiden söz etmekle ciddi bir episte-
mik kirliliğe yol açmaktadır. Dahası, Nasrettin Hocanın kaybolan anahtarını başka bir 
yerde araması gibi, temelcilerin de bilgiyi olumsal alanda aramaları ya da bu alanda 
epistemik bir tahakküm kurmaya çalışmaları, kendilerininkinden daha az tuhaf olmayan 
dışsalcılık gibi çatı bir terim altında toplanmış görüşlere meşru bir zemin sunmaktadır. 

GDİ’nin bir “kanaat” tanımı olduğunu bir daha tekrar etmek istiyorum; kanaat, 
dikey anlamda inançtan yüksekte, bilgiden aşağıda yer alan, bu aralıktaki konumuna 
göre derecelendirilebilen bilgi edinme mekanizmamızın en yaygın ürünüdür. O halde, 
kanaatlerin oluşumu sürecinde öznenin dünya görüşü, kişiliği, entelektüel yetileri, 
bakış açısı ve hatta hem doğal hem de kültürel anlamda çevresel etkenlerin rolünü 
yadsımamalı ve dahası, kanaatlerimizi belirli bir gradasyona tabi tutabilmek için de söz 
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konusu bu unsurları daha dikkatli bir şekilde tetkik etmeliyiz. İşte tam da bu noktada 
epistemik bağlamsalcılığın gerçek değeri ortaya çıkmaktadır.

Dışsalcılar, epistemolojiyi içselcilerden kurtarmakla tarihî bir sorumluluk üst-
lenmişlerdir; ancak ne yazık ki bilgi tanımı konusunda seleflerinden daha öteye gi-
dememişlerdir. Bana göre, bağlamsalcılık, özellikle de karşıtlarıyla aynı epistemik 
platformda ortaya çıkan Annis yorumu, bilgi edinme sürecimizin birbirinden farklı ve 
bazen zıt bağlamları haiz olduğu iddiası dolayısıyla dışsalcılığın en tutarlı ve makul 
bir versiyonu olarak tebarüz etmektedir. Ne var ki ya karşıtlarıyla aynı platformu 
paylaşması ya da tanıma odaklanmasından ötürü tanımlananı göz ardı etmesi hase-
biyle (daha başka sebepleri de olabilir), bilgi kavramına karşıtlarından daha az zarar 
vermemektedir. Özetle, bilginin kesin olmasından dolayı bilgi edinme sürecimizin 
tüm ürünlerinin kesin olamayacağı gibi, bilgi edinme sürecimizin bağlamsallığından 
hareketle bilginin de bağlamsal olduğunu iddia edemeyiz. Bilgi edinme sürecimizin 
çıktısı, aksini potansiyel olarak dahi içinde barındırmadığı takdirde bilgi, barındırdığı 
takdirde ise kanaattir. O halde, “S p’yi biliyor” tarzındaki bilgi ifade eden önermeler 
bağlamsal değildir.

Sonuç itibariyle, bağlamsalcılık, bilginin ne olduğunu değil de neyin bilgi olmadı-
ğını göstermesi bakımından son derece değerli ve önemli bir epistemik gerekçelendirme 
teorisidir. Bağlamsalcılık, bizi sahte bilgilerden koruduğu gibi, yanılabilirlik ilkesine 
göre çalışan bilgi edinme mekanizmasının sınırlarını sağlıklı bir şekilde çizebilme 
hususunda bize yardımcı olmaktadır. Bağlamı göz ardı edildiği müddetçe inançlarımı-
zın çoğu gerekçelendirilemez. Bu açıdan, tıpkı psikanaliz teorisinin bilimsel bir teori 
olmaktan öteye insanın manevi yapısını anlamaya yönelik çok ciddi bir girişim olması 
gibi, bağlamsalcılığı da bir bilgi teorisi olmaktan öteye noetik yapımızın belirlenme-
sinde müstesna yeri olan bir anlama yöntemi olarak görmek gerekir.
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“BİLGİBİLİM DOĞALLAŞTIRILABİLİR Mİ?”
FELSEFEDE HÂLÂ GÜNCEL BİR SORU MUDUR? 

Egemen S. Kuşcu*

“CAN EPISTEMOLOGY BE NATURALIZED?”
STILL A WORTHWHILE QUESTION IN PHILOSOPHY?

ÖZ 
Bu makalede Quine’ın bilgibilimin doğallaştırılmasına ilişkin görüşleri ve bu-
nun sonucunda ortaya çıkan tartışmalar ele alınacaktır. Ancak Quine’ın görüş-
lerini ele almadan önce bilgibilim ve doğalcılık konusundaki güncel durum 
sergilenecektir. Güncel durumun belirlenmesi sonrasında Quine’ın görüşleri ve 
arkasından da en etkili doğallaştırılan bilgibilim eleştirisi olarak görülen Kim’in 
bilgibilimin normatif olması gerekliliğine yönelik argümanları incelenecektir. 
Son olarak tek başına normatiflik iddiasının, Quine’ın bilgibilimsel projesini 
reddetmek için yeterli bir argüman olarak görülemeyeceği gösterilecektir. Bir 
başka sonuç da bilgibilimin doğallaştırılmasına yönelik itirazların ancak Qui-
ne’ın kendi önerisinde önemsediği deneyimin (e.d. bilimin) ve dilin olanakları 
tartışılarak ele alınması gerektiğidir. Ancak bunun da gerçekleştirilmediği görül-
mektedir. Genel bir sonuç olarak ise Quinecı projenin hâlâ değerli olduğu ancak 
daha fazla dilsel çalışma ve bilimlerce desteklenmesi gerektiği ortaya konmak-
tadır.
Anahtar Kelimeler: Bilgibilim, Doğalcılık, Quine, Kim, Normatiflik, Dil, De-
neyim

ABSTRACT
In this article we will discuss the Quine’s suggestion about naturalizing 
epistemology and the discussions about this suggestion. But before handling 
these issues we will examine the contemporary positions of epistemology and 
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naturalism. After these identifications first of all we will deal with Quine and 
then Kim’s views whose criticism about naturalizing epistemology is one of 
the leading criticism of Quine’s suggestion. Kim’s main argument is that 
epistemology has to be normative, otherwise it can’t keep its status. In the 
last section we will reveal that without aid the normativity argument is not 
suffiecient to decline the Quinean epistemological project. As an another result 
the objections to naturalize epistemology could only satisfy if they directed to 
the topics which Quine himself attach importance to at his own suggestion, 
namely the experience (viz. science) and the opportunities of language. But it 
seems that none of these objections had been made. And as a consequence it 
seems that Quinean project is still worthwhile but it has to be supported more by 
linguistic studies and emprical sciences.
Keywords: Epistemology, Naturalism, Quine, Kim, Normativity, Language, 
Experience

...

I- Giriş

Bu çalışmada bilgibilimde önemli bir yaklaşım olarak öne çıkan doğalcılık ko-
nusundaki iki farklı görüşten hareketle “Bilgibilim Doğallaştırılabilir mi?” sorusuna 
cevap aranacaktır. Bu amaçla öncelikle bilgibilimdeki güncel durum sergilenecek, 
ikinci olarak yine güncel tartışmalar içerisinde doğalcılığın yeri ortaya konacaktır. 
Üçüncü olarak özellikle doğalcı bilgibilimin fikir babası diyebileceğimiz Quine’ın 
görüşleri ele alınacaktır. Dördüncü olarak Kim’in, Quine’ın bilgibilimin doğallaştırıl-
ması önerisine yönelik eleştirisi sergilenecektir. Son olarak da bu iki görüş arasındaki 
temel karşıtlıktan yola çıkarak “Bilgibilim doğallaştırılabilir mi?” sorusunun güncel 
bir sorun olup olmadığı ele alınacaktır.

II- Bilgibilim

Bilgibilim (epistemoloji) bilginin doğası, kapsamı ve doğruluğu ile ilgilenen 
felsefe dalıdır. ‘Bilgi nedir?’ temel sorusu etrafında şekillenen inanç, bilimsel bilgi 
vb. farklı bilgi seviyelerine yönelik birinci düzey tartışmaya, matematik ve fizik va-
rolanlar vb. nelerin bilinebilir olduğu ve bilinebilir olanlara yönelik a priori ya da a 
posteriori gibi farklı bilme türlerinin sınıflanması ve araştırılması ve onların zorunlu 
ya da olumsal doğruluğuna yönelik ikinci düzey tartışmalar eşlik etmektedir.1 Bilginin 

1 Bilgibilim ile varlıkbilim arasında da doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Bilinmek istenen “şey”in 
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ne türden yetiler sayesinde edinildiği de bu temel tartışmalara birer zemin oluşturması 
bakımından bir başka düzey tartışmaya yol açmaktadır.2 Dolayısıyla bilgibilimde ister 
zihin ya da yetiler bakımından içeriden ister nesneleri bakımından dışarıdan hareket 
edilsin kendi üzerine katlanan bir çaba da ortaya çıkmaktadır.3 

Bilginin neliğine yönelik araştırma bilginin doğasının da sorgulanmasına yol aç-
mış dolayısıyla şüpheci yaklaşımlar ile bilginin edinebilirliğini öne çıkartan yaklaşım 
arasında da bir gerilim ortaya çıkmıştır. 

Bu tartışmalar içerisinde bilgi nedir sorusuna verilen ve uzun bir dönem tartışmasız 
kabul edilen cevap Platon’un Theaitetos diyalogunda incelediği unsurlardan hareketle 
oluşturulan bilgi tanımıdır: bilgi gerekçelendirilmiş doğru inançtır. Bu cevap dolayı-
sıyla hem dönemi içerisinde hem de günümüzde bilgi sorununa ilişkin üç noktanın ele 
alınması önemli görülmüştür ve güncel bilgibilim içerisindeki tartışmaların ve farklı 
bakış açılarının ortaya çıkmasına neden olmuştur: bir olgunun varlığına inanç, söz 
konusu inancın doğruluğu ve onun gerekçelendirilmişliği/gerekçelendirilmemişliği. 
Ancak bu cevap güncel bilgibilim tartışmalarında tartışmasız bir şekilde en etkili 
metinlerden biri olan Gettier tarafından eleştirilmiş, özellikle gerekçelendirmenin 

varlığının doğasının da açığa çıkarılması olan bilme, bilinmek istenen nesnelerin varlıklarını da var-
saymaktadır. Bundan dolayı varlıkbilim bilgibilimin temelini oluşturur denebilir ancak bilgibilim de 
varlıkbilim için eldeki yegâne araç gibi görünmektedir. Bu iki alan arasındaki ilişkiler, doğalcılık bakış 
açısı açısından da önemsenmektedir ve ileride ele alınacaktır.

2 Bu çalışmada, özellikle söz konusu bilme süreçlerinin neler olduğuna ilişkin tartışmalar dışarıda bıra-
kılacaktır. Bu dışlama, bu konudaki tartışmaların önemsiz olmasından dolayı değil ancak bu yazıda 
bilgibilim içerisindeki daha özellikli bir konunun (doğalcılık ve normatiflik tartışması) tartışılması 
isteğinden kaynaklanmaktadır. Ancak şu belirlemeyi yapmak da bir zorunluluktur: Bilme süreçleri 
dediğimizde genellikle karşımıza çıkan duyulanma, algılama, hafıza, akıl (zekâ) vb. yetiler ile bu 
yetilerin bilgisine yönelik içebakış (birinci şahıs), üçüncü şahıs gibi yöntemsel tartışmalar günümüzde 
yalnızca felsefe içerisinde kalınarak yapılamamaktadır. Bu belirleme aslında bu yazının tartışması 
olan doğallaştırma önerisi açısından çok önemli bir argüman olarak hizmet edebilir görünmektedir. 
Bu süreçlerin neliği günümüzde nörobiyoloji, bilişsel bilim, nörobilim, biyoloji, sibernetik vb. farklı 
disiplinler içerisinde de anlaşılır kılınmaya çalışılmaktadır. Ancak dediğimiz gibi olası pozitif katkıla-
rına rağmen çalışmamızı belli bir konuda sınırlamak adına sadece bu belirleme ile yetineceğiz ve bu 
alanlardaki bilgilerden faydalanmayacağız.

3 Bu yazıda ele alacağımız bilgibilimin doğallaştırılmasına yönelik tartışmalara bazı bakımlardan eşgü-
dümlü bir biçimde bilgibilimde süregiden bir içselcilik ve dışsalcılık tartışması da bulunmaktadır. 
İçselcilik bilginin edinilmesinde ve gerekçelendirilmesinde içsel süreçlere gönderimde bulunurken 
dışsalcılık dışımızda kabul edilen dünyanın olgularını önemsemektedir. BonJour, Plantinga, Audi gibi 
düşünürlerin içselcilik tanımları için Bkz: Earl Conee & Richard Feldman, “Internalism Defended”, 
Epistemology: Internalism and Externalism, Ed. Hilary Kornblith, Blackwell Publishers, 2001, s. 231-
260, s. 232. Dışsalcılık için ise Bkz.: D. M. Armstrong, Belief, Truth and Knowledge, Cambridge 
University Press, 1973, s. 183. Dışsalcı kuramların kendiliğinden doğallaştırılmış bir bilgi kuramını 
işaret ettikleri düşünülse de önde gelen dışsalcı tutumdaki filozofların bu projeye doğrudan katkı sağ-
lamadıklarına da dikkat edilmelidir. Bu tarz bir uyarıyı Kornblith özellikle Armstrong ve Goldman 
için yapmaktadır. Bkz.: Hilary Kornblith, “The Naturalistic Project in Epistemology”, Naturalized 
Epistemology and Philosophy of Science, ed. Chienkuo Michael Mi and Ruey-lin Chen, Rodopi, Ams-
terdam, 2007, s. 39-59, s. 42. 
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bilginin doğruluğunu tek başına sağlamayacağı ve dolayısıyla daha farklı temellendir-
me girişimlerinin yapılmasının zorunluluğu tartışmalara yön vermiştir.4 Gettier klasik 
tanımlanışında dışarıda bırakılmaya çalışılan şans unsurunu bilgi tartışmasının içine 
sokmuş görünmektedir.5 Ancak dediğimiz gibi her ne kadar Gettier’in klasik bilgi 
tanımına karşı argümanları etki yaratmışsa da bu etki bilgibilimde köktenci bir tavır 
değişikliği anlamına gelmemiş genellikle yalnızca şansın ne şekilde elenebileceğine 
yönelik olarak bir anlamda gerekçelendirmenin kuvvetini artırmaya yönelik bir karşı 
tepki doğurmuştur.6 

Bilginin klasik tanımlanışındaki inançların, yargıların ve genel olarak bilginin 
gerekçelendirilme arayışı dolayısıyla bilgibilimin genellikle normatif nitelikte olduğu 
kabul edilmiştir. Normatiflik vurgusunun hedefi, bilen öznenin bilme sürecinde belirle-
yici olduğunu öne çıkartmaktır. Bilginin normatifliğine yapılan vurgu bir anlamda neye 
inanacağımız hatta neye inanç diyeceğimiz ya da onun doğruluğu konusunda; sonuç 
olarak da ne türden bir bilgi edineceğimiz hatta neye bilgi diyeceğimiz konusunda 
belirleyiciliği (nasıl ...-malı/meliyiz) özneye vermektedir. Dolayısıyla klasik tanımlanışı 
içerisinde bilgibilimi önemseyen bir bakış açısı söz konusu yasa koyucu niteliğe daha 
fazla bağlı görünmektedir. Ancak bilgibilimin normatif karakterde olması onun genel 
amacını yani bilme isteğimizi yönelttiğimiz ve sonuç olarak bu ‘bilgi’yi sınadığımız 
gerçekliği ve bilme sürecinin neliğini tamamen şekillendirememektedir. Ya da en 
azından normatifliğin bilen öznenin doğrudan bilinçli bir şekilde sürece dâhil olduğu-
nun ortaya konması açısından bir kriter olarak görülmeyebileceği de vurgulanabilir.7

Bilgi söz konusu olduğunda, özellikle bilimler, tüm diğer bilgi edinilebilir kaynak-
lardan farklı olarak son yüzyılda bilmeye ilişkin tartışmalarda temel belirleyici olmuşa 
benzemektedir. Felsefe tarihinde de bilimler, bilgi sıralaması içerisinde kesinlikle yer 
almalarına karşın günümüzde felsefe ile olan ilişkileri konusunda daha belirleyici ya 
da en azından etkisi sürekli sınanması gereken bir olgu haline gelmiş görünmektedir.8 

4 Bkz.: Edmund L. Gettier, Analysis, sayı 23/6, 1963, s. 121-123.
5 Bkz.: A.g.e., s. 123.
6 Mehdiyev daha da radikal bir tutum takınarak çağdaş bilgibilimi “Gettier’in tuzağına düşmüş bir sürü 

gerekçelendirme teorileri arasında yaşanan kavramsal çatışmasından başka bir şey değil” olarak ta-
nımlamaktadır. Bkz. Nebi Mehdiyev, “Kemal Batak: ‘Felsefenin Sonu?: Doğallaştırılmış Epistemoloji 
ve A Priori Bilgi’”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Mart 2016, s. 29, s. 365-368, s. 368.

7 Bu iddia bağlamında en azından bizim tartışmayı bu bakış açısı üzerinden yürütmeye çalışacağımız 
söylenebilir.

8 Aristoteles’in bilimler hiyerarşisi de bu açıdan belirleyici olmuştur denebilir. Her ne kadar felsefenin 
(uzun bir süre) tüm diğer bilimlerden kesinlikle ayrı bir konumu (onlardan yukarıda) olmuş olsa da 
diğer bilimler felsefenin (ilk felsefe, bilgelik vb.) altında, kesinlikleri bakımından ona yakınsayan bilgi 
türleri olarak yer almışlardır. İlk sırada elbette matematik, ikinci sırada ise fizik (doğal bilimler) olmak 
üzere bu sıralama uzun bir dönem değişmemiştir denebilir. Mantık, Aristoteles’in listesinde bir araç 
olması bakımından yer bulmamışsa da 20 yy. başında matematik dolayımı ile mantık da bu listeye 
girmiştir denebilir. Bir önceki yüzyıl, felsefenin önce matematikle ve indirgenme problemi dolayısıyla 
mantıkla, sonrasında fizikle (Viyana çevresi dolayısıyla) bir anlamda sürekli mevcudiyet yarışına gir-
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Bilimlerin öneminin artan etkisinin bir yansıması olarak da felsefede günümüzde hâlâ 
en etkili felsefi tavırlardan biri olarak kendini gösteren doğalcılık ortaya çıkmıştır. 

III- Doğalcılık

Doğalcılık9 konusunda, doğalcılığı olumlayan bakış açıları ve doğalcılığın farklı 
alanlara yansımaları farklı biçimlerde olmakla birlikte10 temelde bu farklılıklar şu 
yaklaşım söz konusu olduğunda silikleşmektedir: Bilme, emprik araştırma yöntem-
lerini, özellikle bilimleri de dikkate almalıdır ve bilginin edinilmesinde bilimler ve 
bilimsel yöntemler belirleyicidir ya da olmalıdır. Böylesi bir genel yaklaşım aslında bir 
yandan neredeyse bütün filozofların kabul edebileceği türden genel bir doğruluk gibi 
de görünmektedir. Bir anlamda felsefe tarihindeki neredeyse tüm yaklaşımlar (hiçbir 
şekilde bilimi ya da emprik araştırmayı bir bilgi alanı görmeyen bir kuram varsa onun 
dışındakiler) bir biçimde doğalcı olarak adlandırılabilir hale gelir.11 Kim’in bir başka 
bağlamda kullandığı ancak değiştirerek burada kullanabileceğimiz bir nitelemeyle 
aslında felsefe kuramları genelde ‘minimal’ bir ‘doğalcılık niteliğini taşırlar’ diyebi-
liriz.12 Bu makaledeki konumuz bilgibilim ile doğalcılık ilişkisini tartışmak olsa da 

miş olması, bilimlerin felsefede her zaman etkili olmuş olmaları bağlamında örnek verilebilir. Felse-
fenin gündeminde etkili olan bilimler içerisine, biyoloji (Darwin nedeniyle) ve bilişsel bilimler (zihin 
felsefesindeki tartışmalar nedeniyle) de katılabilir. Quine ise bu konuda daha da geniş bir çerçevede 
düşünmektedir. Her ne kadar fiziği paradigmatik görse de bilim anlayışının 20. yy’daki değişiminden 
kaynaklı “ekonomiyi, sosyolojiyi ve tarihi de” listeye eklemektedir. Bkz.: Peter Hylton, “Willard van 
Orman Quine”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, ed. Edward N. Zalta, forthcoming URL = 
<http://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/quine/>.

9 Bu yazıda hiç değinilmeyecek olan doğalcılık yaklaşımları olarak edebiyattaki doğalcılık ve insanın 
daha üstün ya da ayrıcalıklı olmadığını belirten, asıl önemli olanın bütün doğa olduğunu ileri süren 
görüşler örnek verilebilir. Elbette bu yaklaşımlarda doğalcılık kavramı altına düşmeleri bağlamında 
değerli katkılar sağlayabilirler ancak doğalcılığın felsefedeki etkilerinin öne çıkarılması için bu yak-
laşımlar dışarıda bırakılmıştır. Çünkü Frege’nin bir başka bağlam içerisinde dediği gibi, bir kavramın 
kaplamı arttıkça içeriği daralmaktadır.

10 “Psikoloji, biyoloji, sosyal bilim ve hatta fiziğin çağdaş tarihinin kendisinin faydalı bir biçimde, doğal-
cı varlıkbilimsel ilkelere ve doğalcı yöntemsel talimatlara yönelik değişik tavırlara bağlı olduğu bi-
çiminde görülebilir.”, Davi Papineau, “Naturalism”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, ed. 
Edward N. Zalta, URL = <http://plato.stanford.edu/archives/fall2015/entries/naturalism/>.

11 “‘Doğalcılık’ terimi güncel felsefede kesin bir anlama sahip değildir. (...) Bu filozoflar felsefeyi bilimle 
daha yakın bir müttefik yapmayı hedeflemektedirler. (...) Değişik filozoflar ‘doğalcılığı’ değişik biçim-
lerde yorumlamaktadırlar. Kullanım konusundaki bu anlaşmazlık, şans eseri değildir. Öyle ya da böyle 
‘doğalcılık’ felsefe çevrelerinde genel anlamda pozitif bir terim olarak görülmektedir-bugünlerde çok 
az güncel filozof kendisini ‘doğalcı-olmayan’ olarak ilan etmekten memnundur.” A.g.e. Her ne kadar 
bu tavır yaygın olsa da eleştirilerden de muaf değildir. Her türden doğalcılığın (örneğin güçlü, zayıf, 
global ve yerel doğalcılık türleri açısından) karşısındaki bir çalışma olarak Bkz.: Wiliam Lane Craig 
& J. P. Moreland, “Preface”, Naturalism: a critical analysis, ed. Wiliam Lane Craig & J. P. Moreland, 
Routledge, London, 2000, s. xiii.

12 Minimal fizikalizm konusunda Kim’in görüşleri bizim bu nitelemeden esinlenerek ‘minimal doğalcılık’ 
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doğalcılığın yalnızca bilgibilimde bir yaklaşım olarak ortaya çıkmadığı görülmektedir.13 
Varlıkbilimsel anlamda da doğalcı bir tavrın sergilenebileceği görülmektedir. Bu tavır 
bilinebilir olanların varolduğunun da kabul edilmesine yönelik bir noktadan hareket 
etmektedir. Bu tarz bir doğalcılığın (e.d. varlıkbilimsel doğalcılığın) temel iddiasının 
da bu durumda yalnızca emprik araştırmanın ya da genel olarak bilimin varsaydığı, 
öne sürdüğü, kabul ettiği varolanların varlıkbilimsel olarak kabul edilmesi gerektiği 
yönünde olacağı da açıktır.14 

Doğalcılık bu durumda varlıkbilimsel ve bilgibilimsel olarak15, bilimi ancak daha 
da genel anlamda emprik yaklaşımları önemsemekte ve bakış açısının merkezine 
koymaktadır: 

“Genellikle epistemik bir niteliğe sahip olan bu terim [doğalcılık –ç.n.] burada varlıkbi-
limsel bir öğretiye uygulanmıştır. Bu, dünyanın, varolanların toplamının, uzam zaman 
sisteminden daha fazlası olmadıkları görüşüdür. (Bu şekilde tanımlandığında Doğalcılıkla, 
doğal olarak bilgibilimsel bir bakış açısı da gelir. Bu, olağan deneyimin ilksel çeşitleri 
hariç, bizim dünya hakkındaki ne türden ayrıntılı bilgimiz varsa bunu bize verenin doğal 
bilim olduğunu söyleyen görüştür.)”16

Doğalcılığın bu iki yanı (yöntemsel olanı, varlıkbilimsel olandan ayırırsak üç 

nitelemesini kullanmamıza yol açmıştır. Bkz.: Jaegwon Kim, Philosophy of Mind, Westview Press, Co-
lorado, 1998, s. 12. Bu nitelemeyi kullanmamızı haklı çıkaracak bir diğer neden fizikalizm ile doğalcılık 
arasında da doğrudan ilişkiler kuruluyor olmasıdır. Armstrong materyalizm ya da fizikalizmi doğalcılığın 
bir parçası görmektedir ancak farklı görüşler de bulunmaktadır. Bkz.: David M. Armstrong, “Naturalism, 
Materialism, and First Philosophy, Contemporary Materialism: a reader, ed. Paul K. Moser, J. D. Trout, 
Routledge, NY, 1995, s. 35-47. Karş.: Paul K. Moser, J. D. Trout, “General Introduction”, Contemporary 
Materialism: a reader, ed. Paul K. Moser, J. D. Trout, Routledge, NY, 1995, s. 1-35, s. 12-13.

13 Bilgibilimin daha önce bir başka dipnotta belirttiğimiz varlıkbilim ile olan yakın ilgisi dolayısıyla 
varlıkbilimdeki doğalcılık ile doğrudan bir ilişkisi vardır. Varlıkbilim dışında özellikle etikteki do-
ğalcılığın, bilgibilimdeki doğalcılık için bir paradigma olarak kullanıldığı, Kim’in verdiği örnekler 
içerisinde geçtiği gibi etik kuramlar içerisinde Moore kaynaklı doğalcılık tartışmalarının da bulundu-
ğu görülmektedir ve bu tartışmalar doğrudan bilgibilimdeki doğalcılık tartışmalarına analojik olarak 
kaynak gösterilmektedir. Bkz.: Jaegwon Kim, “What Is “Naturalized Epistemology?””, Philosophical 
Perspectives, Vol. 2, Epistemology (1988), s. 381-405.

14 Quine doğalcılık konusunda ve doğalcılığın hem bilgibilimsel hem de varlıkbilimsel yaklaşımında 
bilim kadar sağduyuya da işaret etmektedir. Dolayısıyla varlıkbilimsel doğalcılık Quine açısından 
yalnızca bilimsel olanları değil daha geniş bir varolanlar çoklusunu kabul etmeye işaret etmektedir. 
Bkz.: Hylton, a.g.e.

15 Papineau burada varlıkbilimsel yaklaşımın yanı sıra diğer yaklaşımı yöntemsel olarak adlandırmış an-
cak bu yaklaşımda da yine “gerçekliğin araştırılması yolları ile ilgilenildiğini” belirtmiştir: “Varlık-
bilimsel bileşen gerçekliğin içerikleri ile ilgilenmiştir ve gerçekliğin ‘doğaüstü’ ya da ‘tuhaf’ türden 
varolanlara bir yerinin olmadığını ileri sürmüştür. Tersine yöntemsel bileşen ise gerçekliğin incelenmesi 
yolları ile ilgilenmiş ve bilimsel yöntemin bir tür genel otorite olduğunu iddia etmiştir.” Papineau, a.g.e. 
Feldman da ileride ele alacağımız Quine’ın yorumunu aşırı doğalcı tavır olarak görmüş bunun karşısına 
ise yöntemsel doğalcılığı yerleştirmiş ve yöntemsel doğalcılığın asıl konusunun felsefe ile bilimlerin 
ilişkileri olduğunu ve bunların karşılıklı bir yarar ilişkisinde olduklarını ileri sürmüştür. Bkz.: Richard 
Feldman, “Naturalism In Epistemology”, Euramerica, Vol. 28, No. 3 (September 1998), s. 1-39, s. 5.

16 David M. Armstong, A World of State of Affairs, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, s. 5.
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denebilir) yine de bilgibilimsel olanda birleştirilebilir ve birleştirilmiş de görünmek-
tedir. Dolayısıyla neyi bilebiliriz ve nasıl bilebiliriz sorularının cevabı bizim bilmeye 
ilişkin yaklaşımımızda saklıdır denebilir. Bilmek için neyi merkeze alacağız, ne türden 
bir yaklaşımı bilmemize temel olarak göreceğiz, sağduyumuza mı güveneceğiz, şüp-
helerimize mi güveneceğiz, aklımıza mı güveneceğiz vb. soruların cevabı öncelikli 
olarak bu tercihe bağlı görünmektedir. Bunun yanı sıra ne türden bilgileri ‘asıl bilgi’ 
göreceğimiz de bu tercihe bağlıdır. 

Doğalcılık söz konusu olduğunda sözünü ettiğimiz üzere çok az filozof kendini 
bunun dışında gösterse de doğrudan bu adlandırmayı kendi felsefesi için kullanan fi-
lozof da çok değildir. Armstrong gördüğümüz üzere özellikle varlıkbilimsel bağlamda 
bu yaklaşımı benimsemiştir ancak söz konusu olan bilgibilim olduğunda bu filozoflar 
arasında17 Quine’ın hem kavramın kullanılışını hem de tartışmanın seyrini belirlediği 
görülmektedir18:

“(...) konumum doğalcıdır, felsefeyi bilim için bir a priori propedeuitik ya da zemin olarak 
görmüyorum, ancak bilim ile devamlılığı olan [bir şey olarak görüyorum –ç.n.]. Felse-
feyi ve bilimi aynı botta olarak görüyorum –bir bot ki, sık sık yaptığım üzere Neurath’ın 
tasvirine dönüyorum19, yalnızca içinde denizde seyir halindeyken tamir edebiliriz. Bir ilk 
felsefe, bir dışsal gözlem noktası yoktur.”20

Quine’ın buna benzer diğer doğalcılık tanımları farklı eserlerinde de mevcuttur.21 

17 Bilgibilimde öne çıkan filozoflar arasında ise genellikle Alvin Goodman, Donald Davidson gibi isim-
ler gösterilmektedir ancak bu filozoflar arasında da ciddi yaklaşım farklılıkları bulunduğu gözden kaç-
mamalıdır. Bunun yanı sıra bilim felsefesi ile doğalcılık arasında varolan ilişkiler nedeniyle Thomas 
Kuhn, Lakatos, Feyerabend’in tarihsel bilim felsefesi anlayışları da doğallaştırılmış bir bilim felsefesi 
yaklaşımına işaret etmektedir. Bkz.: Chienkuo Mi, Ruey-lin Chen, “Preface”, Naturalized Epistemo-
logy and Philosophy of Science, ed. Chienkuo Michael Mi and Ruey-lin Chen, Rodopi, Amsterdam, 
2007, s. 7-9, s. 7.

18 Doğallaştırılmış bilgibilim bağlamında Quine öncesi yaklaşımlar içerisinde Hume, Locke, Reid’ın 
felsefi yaklaşımları sıklıkla anılmakta ve bu bakış açısına (psikolojizm tanımlaması altında) karşı Fre-
ge, Husserll ve mantıksal pozitivizmin eleştirilerinin söz konusu yaklaşımların etkisini yitirmesine 
yol açtıkları düşünülmektedir. Bkz.: Patrick Rysiew, “Naturalism in Epistemology”, The Stanford En-
cyclopedia of Philosophy , ed. Edward N. Zalta, URL = <http://plato.stanford.edu/archives/sum2016/
entries/epistemology-naturalized/>.

19 Neurath’ın bir çok düşünür tarafından kullanılan ünlü benzetmesi şu şekildedir: “Gemilerini bir liman-
da parçalarına ayırma ya da onu daha iyi materyallerle yeniden inşaa etme olanağı olmayan, onun 
güvertesini okyanus ortasında değiştirmek zorunda kalan denizciler gibiyiz.” Bkz. Otto Neurath, 
“Protokollsatze”, Erkenntnis, 3 (1), 1932, s. 204-14, s. 206. Bu benzetmenin dogmatik olmayan bir 
deneyimsel tutum açısından değeri bulunmaktadır. Quine da bu alıntıda dile getirdiği üzere sıklıkla 
bu benzetmeye yazılarında yer vermektedir. Quine’ın ilgili benzetmeyi kullandığı diğer yerler için 
Bkz.: Daniolo Zolo, Reflexive Epistemology: The Philosophical Legacy of Otto Neurath, tr. David 
Mckie,Kluwer, Dordrecht,1989, s. 54.

20 W. V. Quine, “Natural Kinds”, Ontological Relativity and Other Essays, Columbia University Press, 
New York, 1969, s. 126-127. 

21 Bu tanımların bir çoğuna bir arada ulaşabilmek için Bkz.: Roger F. Gibson, “Quine on Naturalism and 
Epistemology”, Erkenntnis, July 1987, Volume 27, Issue 1, s. 57-78, s. 57.
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Tüm bunlarda öne çıkarttığı yan, bir ilk felsefenin olmaması gerektiği, felsefe ile bilimin 
(ve ona temel olarak sağduyunun) birbirlerinin devamını sağladığı e.d. birinin diğerine 
daha kökensel olmadığı, gerçekliğin bu sayede tanımlanması gerektiği ve gözlemin 
yanı sıra dedüktif bir yöntemin izlenmesinin eldeki tek yöntem olduğu şeklindedir.

IV- Ön araştırma: “Bilgibilim doğallaştırılabilir mi?”

Bu türden bir sorunun olası cevapları “Evet, bilgibilim doğallaştırılabilir” ya da 
“Hayır, bilgibilim doğallaştırılamaz” şeklinde olacaktır ve doğallığında ilişkiye soku-
lan iki kavram arasında bir tür indirgemenin olup olamayacağı ya da en azından bir 
ilişki kurulup kurulamayacağı sorgulanmak durumunda kalınacaktır.22 Bu farklılıklar 
şu şekilde sergilenebilir:

Bilgibilim Doğallaştırılabilir Mi?

Tanım B1
Tanım D

Evet

Tanım B2 Hayır

Bu tabloda bir anlamda olası cevaplar sergilenmek istenmiştir. Buna göre olumlu ya 
da olumsuz cevaplar soruda içerilen kavramların içeriklerine (e.d. tanımlarına) dayan-
maktadır. Örneğin bir kişi soruya evet cevabını vermişse bu cevaptan şunu anlayabiliriz: 
bilgibilim kendinde olan/olabilecek olan bir niteliğin vurgulanmasına dönük biçimde 
dönüştürülebilir (halihazırda öyledir desek bu analitik bir cevap olacağı için fazlaca araş-
tırılmaya değer görülmezdi). Olumsuz cevap ise bu dönüştürmenin olanaksız olduğunu 
ileri sürmektedir dolayısıyla ikinci cevap iki kavram arasında kökensel bir farkılılığı 
merkeze koymaktadır denebilir: Bilgibilim doğalcılıktan farklı birşeydir ve bu farklılık 
olumlu cevaptaki gibi bir dönüştürmeye olanak tanımayacak kadar kökenseldir. 

Bilgibilim ile doğalcılık arasında kurulacak ya da kurulamayacak olduğu ileri 
sürülen ilişki bir bakıma genellikle zihin-beden problemi olarak adlandırılan zihin 
felsefesindeki tartışmaya benzetilebilir.23 Bu problemde de genel soru şudur: Zihinsel 

22 Elbette hem olumlu hem de olumsuz cevabın kendi içerisinde farklı argümanlarla desteklenmiş biçim-
leri de olabilecektir. Örneğin Almeder üç farklı doğallaştırılmış felsefe biçimi olduğunu belirtmiştir. 
Bunlardan birincisi insan bilgisinin doğası konusundaki soruları doğal bilim içerisinde meşru gören, 
ikincisi geleneksel bilgibilimi yeni bir biçime sokmak isteyen (onunla yerdeğiştiren) ve üçüncüsü de 
doğal bilimin yöntemlerini fiziksel evrenin doğası konusundaki sorular için tek yetkili gören anlayıştır. 
Bkz.: Robert Almeder, “On Naturalizing Epistemology”, American Philosophical Quarterly, Vol. 27, 
No. 4 (Oct., 1990), s. 263-279, s. 263.

23 Bu benzerlik herhangi bir benzerlikten söz konusu olan bilgibilim olduğunda daha da önem kazan-
maktadır ancak burada benzetmeyi ilgili tartışmanın bilgibilime yapabileceği, ileride değineceğimiz 
olası katkılar bağlamında değil yalnızca araştırmanın benzerliği bağlamında örnek veriyoruz. 
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fenomenler bedensel fenomenler midir (fizikselleştirilebilir mi)? Bu sorunun cevabı 
da zihinsel fenomenler olarak neleri gördüğünüz, bunları ne şekilde ayrımladığınız, 
onlara ayrı özellikler atfedip atfetmediğiniz ve bu niteliklerin fiziksel fenomenlerden 
farklı olup olmadığı ve fiziksel fenomenleri ne şekilde gördüğünüz (ör. davranışlar, 
beyin işlemleri vb.) ile ilgilidir. 

Bilgibilimin temel soruları bağlamında verdiğiniz cevap ile doğalcılığa yak-
laşımınız aslında soruya verilebilecek cevabınızı da doğrudan şekillendirmektedir. 
Sözünü ettiğimiz benzetmenin de ortaya çıkardığı üzere sorunun cevabına yönelik 
olarak bilgibilimin tanımlanması ile doğalcılığın tanımlanmasından kaynaklı bir ge-
rilim dahası bir tartışma ortaya çıkacaktır, nitekim aşağıda izini süreceğimiz tartışma, 
bu zeminden hareketle ortaya çıkmış görünmektedir.24 Ancak söz konusu gerilimden 
doğan tartışmanın farklı argümanlarla yürütüldüğü de görülmektedir. Bu tartışmanın 
en problematik yanının doğallaştırılacak bir bilgibilimin, özelde bilgibilimin genelde 
ise felsefenin sonunu getireceği şeklinde ortaya çıktığı görülmektedir.25 Bu sonucun 
çıkarılmasına yol açan argüman, bilgibilimin normatif bir yapısının olmasından ha-
reketle doğallaştırıldığı taktirde bu özelliğini kaybedeceğinden kaynaklanmaktadır. 
Quine’ın doğallaştırma önerisine bu nedenle karşı çıkan Kim, dolayısıyla ‘bilgibilim 
doğallaştırılabilir mi?’ sorusuna negatif cevap veren filozoflar arasında daha hayati 
bir yanı öne çıkartmışa benzemektedir. Diğer karşı çıkışlar ise genelde Quine’ın ar-
gümanlarının zayıflığına, geçersizliğine yönelmiş görünmektedir.26 Bu nedenle biz de 

24 Crumley’den hareketle Rysiew geleneksel bilgibilim olarak adlandırılabilecek alanın genel görünü-
münü şu niteliklerle sergilemiş ve kendisi de tarihsel bir nitelik olarak bir argüman daha ortaya koy-
muştur: a- Geleneksel kuramlaştırma a priori zeminde sürdürülmektedir, b- kendi yöntemleri ve konu-
su bakımından özerktir ve dolayısıyla c- normatiftir, belli bir iddiaya yaslanarak doğrulanabilirliği öne 
çıkartmaktadır. Rysiew’in eklediği dördüncü özellik olarak da d- süpheciliğe karşı uygun bir cevap 
arayışındadır. Bkz.: Rysiew, a.g.e.

25 Bu itirazın aşırılığının da yazımızın içerisinde ortaya çıkacağını ve Quine’ın görüşlerinin geleneksel 
bilgibilimin ortadan kaldırılması projesi olarak değerlendirilirse daha doğru bir yorum yapılmış olaca-
ğını düşünüyoruz. Bu şekildeki bir yaklaşımı Batak’ta da görebiliyoruz. Yazar kitabında Quine’ın tüm 
kuramsal karşı çıkışlarına rağmen pratikte çoğu bakımdan klasik bilgibilimin devamını sağladığını 
öne sürmektedir. Yazarın bu iddiasının gerekçeleri şunlardır: a- Quine da norm koymaktadır (empri-
sizm), b- Önerisi ilk felsefenin rolünü üstlenmektedir. c- Quine da koltuk felsefesi yapmaktadır. Bkz.: 
Kemal Batak, Felsefenin Sonu?: W. V. Quine, Doğallaştırılmış Epistemoloji ve A Priori Bilgi, İstanbul, 
İz Yayıncılık, 2015, s. 66. Karş.: 25. no’lu dipnot.

26 Bu itirazları ise Rysiew şu şekilde ortaya koymaktadır: Birincisi Quine aslında geleneksel bilgibilimin 
kesinliğe ve yanılmazlığa yaptığı vurguyu öne çıkartarak aslında “malumu ilan etmektedir” (non sequ-
itur içermektedir). İtiraza göre bu tarz bir bilgibilim anlayışı zaten çoktan gündemden kalkmıştır. İkin-
cisi Quine’ın argümanı döngüseldir yani bilime dayanmakla temellere yönelik yaptığı soruşturmayı 
da yine bilime havale etmektedir. Üçüncüsü şüpheciliğe yönelttiği cevap başarısızdır. Dördüncüsü ise 
Quine’ın argümanı kendi kendini ortadan kaldırmaktadır yani a prioriliğe yönelttiği itirazlar sonucu 
kendi argümanlarının inandırıcılığına yönelik ne yapılabileceğini belirsiz bırakmaktadır. Bkz.: Rysi-
ew, a.g.e. Yazımızın devamında Quine’ın bunlar içerisinde özellikle ikinci ve dördüncü eleştirilerin 
farkında olduğu ancak bunları herhangi bir şekilde problem olarak görmediği ortaya çıkacaktır. Karş.: 
Hylton, a.g.e. 
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öncelikli olarak bu iki filozofun düşüncelerini karşılaştıracağız, sonrasında ise diğer 
bakış açılarını da kapsayacak bir şekilde konuyu genişletip soruya kendi cevabımızı 
da içerecek biçimde tartışmayı yürüteceğiz.

V- Quine’ın “Doğallaştırılmış Bilgibilimi”

Bu bölümde bilgibilimi doğallaştırma çabaları içerisinde her ne kadar belli bir 
arkaplana dayansa da27 en önemli kırılmayı yaratan ve bu çabanın biçimlenmesine 
öncülük eden Quine’ın bilgibilimi doğallaştırma önerisini ve bu önerinin temel argü-
manlarını inceleyeceğiz. 

Quine’a göre bilgibilim “bilimin temelleri ile ilgilenmektedir. Bu şekilde dü-
şünüldüğünde bilgibilim, matematiğin temellerinin çalışılmasını da içermektedir.”28 
Quine’ın konuya yönelik olarak matematiği bir paradigma olarak ele almasının nedeni, 
20. yy.’ın başında felsefenin belirleyici tartışmalarından biri haline gelmiş matema-
tiği temellendirme çabalarına yönelik çalışmaların yaygınlığı ve belirleyiciliğidir.29 
Matematiği temellendirme ve bu çabayı içine alan genel olarak bilgibilimin öncelikli 
kaygısının iki biçimde olduğunu dile getiren Quine’a göre bunlardan birincisi kavram-
sal (conceptual) diğeri de öğretiseldir (kuramsal) (doctrinal).30 Bunlardan ilki, anlam 
ile ilgilenirken diğeri, doğruluk ile ilgilenmektedir. Bilgibilim kavramsal yanda tıpkı 
matematikteki temellendirme çabalarının mantığa indirgeme biçiminde ortaya çıkma-
sına benzer biçimde “doğal bilginin bir şekilde duyusal deneyim üzerine dayanması”, 
cisim kavramının duyusal terimlerle açıklanması ile ilgilenmektedir. Öğretisel yanda 
da amaç “doğanın doğruları bilgimizi duyusal terimlerle gerekçelendirmek” e.d. cisime 

27 Quine’ın kendisi de bu çabayı ilk defa kendisinin sergilemediğini belirtmektedir. Bu tarz bir yaklaşım 
Quine’a göre Hume ve Carnap’ın çalışmalarının da merkezi konusuydu ancak bu denemelerinde Qui-
ne’a göre başarısız olmuşlardı. Bkz.: W. V. Quine, “Epistemology Naturalized”, Ontological Relativity 
and Other Essays, Columbia University Press, New York, 1969, s. 69-91, s. 72, 74-75. 

28 A.g.e., s. 69.
29 Felsefenin genel olarak bu yaklaşımı sergilediğini söylemiş olsak da 1900’ler sonrası söz konusu 

gelişmelerin genellikle hâkim akım haline gelmiş analitik felsefe geleneği içerisinde yer aldığı da 
özellikle belirtilmelidir. Bu felsefi akımın gelişmesinde başlangıç motivasyonu da mantık çalışmaları 
olmuş, sonrasında matematiğin mantığa indirgenmesi ve ondan da sonra bilimin ve felsefenin bir 
mantık (ya da dil) araştırması olarak görülmesine giden bir süreç yaşanmıştır. Bu yaklaşım özellikle 
1950’ler sonrasında seyrini değiştirmiş olsa da söz konusu karşılıklı ilişkilerin analitik felsefe içe-
risindeki belirleyiciliği hâlâ etkisini sürdürmektedir denebilir. Bir başka dikkat çekici nokta da söz 
konusu geleneğin başlangıcındaki psikolojizm karşıtı tavırlar (özellikle Frege’de görülen) gittikçe et-
kisizleşmiş ve mantığın, matematiğin de farklı biçimde ele alınmasının önünü açmıştır. Dolayısıyla 
her ne kadar Quine matematiği bir paradigma olarak kullansa da bundan onun deneyimciliğine (ya da 
doğalcılığına) karşıt bir yorum çıkarmak olanaklı görünmemektedir.

30 Matematiğin temellerine yönelik çalışmanın iki yönüne ilişkin Bkz.: Quine, “Epistemology Naturali-
zed”, s. 69. Buna paralel olarak bilgibilimin de benzer görünümü olduğunun öne sürülmesi için Bkz.: 
a.g.e., s. 71. 
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ilişkin bilgimizi gözlem cümlelerinden dedüksiyonla çıkarmaktır.31

Quine’a göre kavramsal kaygıda belli başlı gelişmeler olmuştur (örneğin Hume 
cisim kavramını duyu izlenimleri ile tanımlayabilmiş ve cisimler üzerine tikel ifadeleri 
yapılandırmakta başarı sağlamıştır32) ancak öğretisel kaygıda (gözlem cümlelerinden 
bilimsel kuramlar çıkarmak) herhangi bir kazanım sağlayamamıştır.

Özellikle Carnap’ın kavramsal yandaki başarısı (e.d. “dünya üzerine tüm cümle-
lerin mantık ve küme kuramı ile duyu verisi ya da gözlem terimlerine çevrilmesi”33) 
öğretisel yandaki başarıyı yani “cümlenin (...) gözlem cümlelerinden mantık ve küme 
kuramı ile kanıtlanabilir olması”34nı getirmemiştir.35 Doğrulama konusundaki başa-
rısızlık (Quine bunu aynı zamanda Descartesçı kesinlik arayışının ümitsiz bir vaka 
olarak görülmüş olması olarak da belirtmektedir36) bir gerçeklik olarak ortada olmasına 
rağmen Carnap çalışmaları için Quine’a göre iki neden bulmuştur: bilim için duyusal 
kanıtı kesinlik olmasa da meydana çıkarma ve açık kılma; ve kanıt konusunda sorgu-
lamalardan uzak olarak dünya hakkındaki tartışmamızı bu türden yapılandırmaların 
derinleştirebilir olması.37

Quine, bilgibilimin kendi ortaya koyduğu biçimiyle sergilediği bu iki hedefe 
ulaşmada başarısız olduğunu ileri sürmektedir dahası böyle bir hedefin baştan sorunlu 
bir hedef olarak ortaya çıktığını düşünmektedir. Böylesi hedefler yerine bilgibilim 
öncelikli olarak başka bir hedefe yönelmelidir: Bilgibilim kuramlarımızı ne şekilde 
ortaya koyduğumuzu ve hangi gözlem ifadelerini merkeze koyarak geliştirdiğimizi 
açıklamak ile ilgilenmelidir, “böylesi daha iyi olacaktır”38. Dolayısıyla bilgibilimde 
klasik anlayıştaki gibi indirgemeci bir yaklaşım hedeflenmemelidir.39

31 A.g.e., s. 71.
32 A.g.e., s. 72. Bu gelişme Quinecı terminolojide ifade edilirse başarılı bir tümce çevriminin (paraphra-

sing) yapılabilirliğine işaret etmektedir. Çünkü anlamın taşındığı yer olarak cümle asıl belirleyici ka-
rakterde olandır. Bu yaklaşım matematikte özellikle Frege ve Russell’ın çalışmalarında kendini daha 
da belirgin bir biçimde göstermektedir. Bkz.: A.g.y. Hume ile başlayan gelişen kavramsal yandaki ça-
lışmaların doruk noktasına Carnap’ın Aufbau eseri ile ulaşmıştır. Bkz.: A.g.e., s. 74. Tümce çevriminin 
Quine açısından önemi üzerinde daha çok durulması gereken bir konu olduğu da ilerleyen tartışma-
larda ortaya çıkacaktır. Bu noktada ise Quine’ın bu işin başarılması konusunda özellikle Bentham’ın 
çabalarını dile getirmesi önemlidir. Tümce çevrimi Quine’ın da felsefede önemsediği bir konudur ve 
bu makalenin iddiasını da destekleyecek bir argüman olarak hizmet edebilir çünkü Quine için öncelikli 
olan dilsel çalışmadır (linguistik yaklaşım). Bkz.: Willard V. Quine, Word and Object, The MIT Press, 
Cambridge, 2013, s. 1, 12. ve Willard V. Quine, “On What There Is”, The Review of Metaphysics, Vol. 
2, No. 5 (Sep., 1948), s. 21-38.

33 Quine, “Epistemoloji Naturalized”, s. 74.
34 A.g.y.
35 Benzer bir başarısızlığı Hume’da gelecek zaman kipindeki cümleler (bir anlamda öndeyi cümleleri) 

temellendirememekle yaşamıştır. Bkz.: A.g.e., s. 72.
36 Bkz.: A.g.e., s. 74.
37 Bkz.: A.g.e., s. 74-75
38 A.g.e., s. 78.
39 “Bu tür herhangi bir indirgemeden ümidimizi kesmeliyiz”. A.g.e., s. 77 
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Dolayısıyla anlamın doğrulamacı (verification) kuramı reddedilmeli midir? Hayır 
ancak tek kabul edilmesi gereken çeviride temel olan anlamın deneysel anlam olduğunu 
kabul etmektir. Quine, Sözcük ve Nesne’de de açıkladığı biçimiyle çeviriler söz konusu 
olduğu zaman bir belirsizliği öne sürmektedir.40 Dolayısıyla yapılabilecek en iyi şey, 
bilgibilimden beklediklerimiz konusunda daha yalın olmaktır çünkü akli yapılandırma 
yukarıda tartışılanlar ışığında deneysel psikoloji karşısında üstünlüklerini yitirmiştir. 

Dolayısıyla psikolojinin işin içine girmesi için Quine, temelde iki neden öne sür-
mektedir denebilir. Bunlardan birincisi kavramsal yandaki diğeri de öğretisel yandaki 
başarısızlıklardır. Her iki başarısızlık aslında farklı türde beklentiler içinde olmaktan 
kaynaklanmaktadır ve bilgibilim sağlıklı bir şekilde ayakları üzerinde dikilecekse 
burada doğal bilim devreye girmelidir: 

“Bilgibilim elbette yeni bir ayar ve bir açığa kavuşmuş statü ile hâlâ ilerlemektedir. Bil-
gibilim ya da ona benzer bir şey, yalın biçimde psikolojinin ve dolayısıyla doğal bilimin 
bir bölümü olarak yerli yerine oturmaktadır. O, doğal fenomeni e.d. fiziksel bir insan 
öznesini çalışır. Bu insan öznesi belli bir deneysel olarak kontrol edilen girdi ile (...) üç 
boyutlu dış dünya ve onun tarihinin bir betimlemesi olarak çıktıyı bağdaştırmıştır. Az 
girdi ile sel gibi çıktı arasındaki ilişki her zaman bilgibilimi harekete geçirmiş olan kıs-
men aynı nedenlerle çalışmak üzere teşvik edildiğimiz bir ilişkidir; yani kanıtın kurama 
nasıl ilişkili olduğunu ve birinin doğa kuramının herhangi bir elde edilebilir kanıtı hangi 
yollarla aştığını görmek için.”41

Bu durumda Quine’ın bilgibilim konusundaki yeni önerisi e.d. bilgibilimin do-
ğallaştırılmasının temel nitelikleri neler olacaktır? Öncelikle belirtilmesi gereken 
emprisizmin Quine açısından hâlâ iki önemli, sağlam temel ilkesinin (görüşünün) 
bulunduğudur: “Biri bilim için olabilecek bir kanıt duyusal kanıttır. İkincisi (...) ise 
sözcüklerin anlamlarının tüm öğrenimi (inculcation), nihai olarak duyusal kanıt üzerine 
dayanmalıdır.”42 Dolayısıyla Quine açısından önemli olan noktalar şunlardır denebilir:

a. Bilgibilimin asıl amacı insan öznesini çalışmaktır.
b. Deneysel olarak kontrol edilen girdi ile çıktı arasındaki ilişki çalışılmalıdır.
c. Kanıtın kuramla nasıl ilişkili olduğu verilmelidir.
d. Kanıtın bir biçimde duyusal girdi olduğu kabul edilmelidir.
e. Sözcüklerin anlamlarının öğrenimi de duyusal girdi ve benzeri ilişkilerin çalı-

şılmasından kaynaklanmaktadır.
Böylece Quine açısından önemli olan bilgibilimin reddi değil43 (ya da belki gerekli 

40 Özellikle kitabın ikinci, dördüncü bölümleri bu konuyla ilgilenmektedir. Bu konuda Quine iki tür 
belirsizliğin söz konusu olduğunu belirtmektedir. Gönderimin belirsizliği yani neye işaret edildiğinin 
bilinememesi ve çeviride birden fazla yöntemin kullanılabilmesinden kaynaklanan belirsizlik. Bkz. 
Quine, Word and Object, s. 24-71, 113 vd. 

41 Quine, “Epistemology Naturalized”, s. 82-83.
42 A.g.e., s. 75.
43 Bu konuda kısaca şu şekilde bir akıl yürütmede bulunulabileceğini düşünmekteyiz: Eğer Quine, felse-

fenin sonu gibi iddialı bir amaç gütseydi buna felsefe ile ulaşma çabasının apaçık bir çelişki yarataca-



“Bilgibilim Doğallaştırılabilir mi?”  323

olanın yalnızca eski bilgibilimin reddi denebilir) yenilenmiş bir biçimde varlığını sürdür-
mesidir ve bu yeni bilgibilimde yukarıdaki ilkeler ve onlara da temel olması anlamında 
özellikle duyusallık ve anlamın ortaya çıktığı yer olarak dil önemli görünmektedir.

VI- Kim’in “doğallaştırılan bilgibilime” itirazları

Kim’in en az Quine’ın makalesi kadar konu hakkında önemli olan makalesinin 
temel iddiası bilgibilimin normatif karakterde bir yapısı olduğu ve olması gerektiğidir:

“Buraya kadar olan tartışmamızı şu noktalar bakımından özetleyebiliriz: gerekçelendirme 
bilgibilim geleneğimizin merkezi bir kavramıdır; bu gelenek içinde anlaşıldığı şekliyle 
gerekçelendirme (justification) normatif bir kavramdır ve bunun sonucu olarak bilgibili-
min kendisi normatif bir araştırmadır, ana amacı gerekçelendirilmiş inancın koşullarının 
sistematik bir biçimde çalışılmasıdır.”44

Normatifliğin öncelikli görünümü bu durumda gerekçelendirilmenin gerçekleş-
tirilmesi ve bunun bilginin gerekçelendirilmesi olarak düşünülmesi gerektiği kadar 
klasik bilgi tanımı gereği onun temelinde bulunan inancın gerekçelendirilmesi olarak 
da düşünülmesi olmaktadır. Kim’e göre Quine ise, bilgibilimdeki akılsal yapılandırma 
içindeki akılsallığı dışarıda bırakmayı önermektedir, dolayısıyla da “bizden normatifliği 
reddetmemizi talep etmektedir.”45 Dolayısıyla Kim’e göre, Quine’ın birincil hedefi, 
normatifliğin reddedilmesi46 ve buna bağlı ikinci hedefi de “gerekçelendirme-merkezli 
bilgibilimin tüm çerçevesini dışarıda bırakmak” ve bu sayede “onun yerine insan bili-
şinin tamamen betimleyici47, nedensel-nomolojik bilimini koymayı talep etmektedir.”48 

Kim’in söz konusu iddialarının Quine’ın metninde işaret ettiği temel dayanakları 
ise şunlar gibi görünmektedir: Öncelikle Kim, Quine’ın kavramsal ve öğretisel kavra-
yışlar konusundaki belirlemelerini “kimsenin bu iddialar konusunda Quine ile hemfikir 
olmak istemeyeceğini düşünmüyorum”49 diyerek olumlar. Ancak Quine’ın özellikle 
fiziksel kavramların duyusal verilerle tanımlanamayacağını ve gözlemin kuramı ‘eksik 
belirleyeceğini’ söylemesini yeni bir haber olarak değerlendirilemeyeceğini belirtir.50 

ğını ve eleştirilmesine yol açacağını farketmeyecek miydi? Dolayısıyla Quine’ın felsefesinin “davra-
nışçılık, fizikselcilik, bütüncülük, gerçekçilik gibi önemli yanları olduğu söylenebilir” (Bkz.: Roger 
Gibson, a.g.e., s. 57) ve buna görececilik ve pragmatizm ve en önemlisi doğalcılık da eklenebilir ancak 
bunların hepsinin Quine’ın felsefesinin bir görünümü olduğu da ortadadır. Aksi durumda “felsefenin 
sonu” iddiasında bulunanlar da Quine’ın felsefesinden söz etmek durumunda kalmazlardı. 

44 Jaegwon Kim, “What Is “Naturalized Epistemology?””, Philosophical Perspectives, Vol. 2, Epistemo-
logy (1988), s. 381-405, s. 383.

45 A.g.e., s. 389.
46 Karş., a.g.e., s. 397.
47 Karş.: a.g.y.
48 A.g.e., s. 388.
49 A.g.e., s. 386.
50 “Elbette fiziksel kavramları duyu verileri ile tanımlayamayız, elbette gözlem kuramı ‘belirler’. Bu 
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Dolayısıyla gözlem temelinde bilimin doğrulamasının yapılamayacağı konusunda da 
Quine’ı kabul edebileceğini belirten Kim’in asıl itirazının buna rağmen bilgibilimde 
kesinlik arayışının bitmesinin, bilgibilimi amaçsız bırakacağı düşüncesinden kaynak-
landığı görülmektedir. Bunun yanı sıra Quine’ın şu iki belirlemesine de itiraz etmekte 
olduğu açığa çıkmaktadır. Kim’e göre Quine:

a- “bize yalnızca bilimi doğrulama programından çıkmayı tavsiye etmiyor ancak (...) 
bilişsel süreçlerimizin bir deneysel psikolojik çalışmasını [tavsiye ediyor –ç.n.]”51

b- “aynı zamanda bu yeni programın eskisinin yerine geçeceğini ve her iki programın 
uygun bir şekilde ‘bilgibilim’ olarak birşeyin parçası olduklarını”52 söylüyor.

Böylece Kim’e göre Kartezyen hikâyeyi klasik bilgibilimin tüm hikâyesi ola-
rak görmekten kaynaklanan bir sorun bulunmaktadır ve bundan dolayı da Quine’ın 
önerileri aslında havada kalmaktadır.53 Eğer Kartezyen kesinlik yerine pozitif bir 
başka program sunmuş olsaydı Quine’ın önerisinin kabul edilebileceğini belirten 
Kim, bunu yerine Quine’ın tüm gerekçelendirmeyi dışarda bırakmayı önerdiğine 
dile getirmektedir.54 Böylece de aslında hem bilgiyi bilgibilimden dışlamakta55 hem 
de bilgiye temel olan ve Kim’e göre gerekçelendirme ihtiyacındaki inanç atfetmeyi 
(belief attribution) de akılsal bir süreç olmaktan çıkarmakta ve dolayısıyla bilgibi-
limden dışlamaktadır.56 Oysa ki inanç da özü gereği normatiftir dahası rasyonelliğe 
dayanmaktadır.57

Görüldüğü üzere, Kim’in doğallaştırma önerisinde kaygı verici olarak bulduğunu 
ortaya koyduğu iddia “bilgibilimden bilginin kaybedilmesi” olarak özetlenebilecek bir 
şekilde bilgibilimin normatif karakterinin yokedilmesi olduğudur. Quine’ın yukarıda 
alıntıladığımız ünlü pasajda kanıta yaptığı vurguyu öne çıkartan Kim, bunun yanıltıcı 
olduğunu oysa kanıtın kendisinin de normatif bir kavram olarak görülmesi gerektiğini 
dolayısıyla doğallaştırma önerisinde gizli olan normatifliğin bilgibilimden yok edil-
mesinin başarılamayacağını ya da kanıtın Quine’ın öne sürdüğü biçimde algılandığı 

yüzden gözlem sadece gözlemdir, kuram değildir”. A.g.y. Bu argüman daha önceki bir dipnotta dile 
getirdiğimiz “non sequitur” argümanıdır. Karş.: Rysiew, a.g.e.

51 A.g.e., s. 387
52 A.g.e., s. 387-8.
53 Kartezyen bilgi düşüncesi ile Quine’ın önerisinin karşılaştırılamayacak derecede farklı yaklaşımlar 

olduğu konusunda Mehdiyev’in de belirlemeleri bulunmaktadır. Bkz.: Mehdiyev, a.g.y. Mehdiyev’e 
göre ayrıca çağdaş bilgibilimin Descartes’ı algılayışı, onu bilgibilimde bir içselci olarak yorumlaması 
ve bilgibilimin klasik tanımı olarak gerekçelendirilmiş doğru inanç tanımını verenler arasına Descar-
tes’ın da dahil edilmesi yanlıştır. Bu yanlışlık dolayısıyla da “geleneksel epistemolojinin hâlâ güçlü bir 
şekilde varlığını sürdürdüğüne inanmamak için herhangi bir neden yoktur.” Nebi Mehdiyev, “Gettier 
Sonrası Epistemolojide Descartes Odaklı Bilgi Tanımı Tartışmaları”, Felsefe Dünyası, sayı 59 (Tem-
muz 2014), s. 41-59, s. 56. 

54 Bkz.: Kim, a.g.e., s. 388.
55 Bkz.: a.g.e., s. 389-391.
56 Bkz.: a.g.e., s. 392-394.
57 Bkz.: a.g.e., s. 393.



“Bilgibilim Doğallaştırılabilir mi?”  325

taktirde bilgibilimin ortadan kalkacağını ileri sürmektedir.58 Kim’in kanıt konusundaki 
düşünceleri haklılık payı içerse de bu argümanın Quine’a karşı kullanılabilmesi için 
kanıtın yalnızca betimleyici bir anlamının olduğunun ve bilgibilime olan ihtiyacı dev-
redışı bıraktığının kabul edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla Kim’in Quine eleştirisinin 
haklı olabilmesi için Quine’ın doğalcılığının ne olduğu değil, Quine’ın bilgibilimden, 
psikolojiden (e.d. bilimden) ve kanıttan, normdan ne anladığı ortaya koyulmalıdır. 

VII- Yeniden: “Bilgibilim Doğallaştırılabilir mi?”

Bu bölümde merkeze Quine-Kim tartışmasını alarak başlıktaki sorunun bir ceva-
bına ulaşmak adına tartışmayı zenginleştirecek ve bir sonuca ulaşacağız. Her ne kadar 
önceden Quine’ın önerisine yönelen eleştirileri sergilediğimizde bunları ikiye ayırmış 
ve bunların bir kısmının Quine’ın argümanlarına, diğerinin ise normatiflik konusuna 
eğildiğini belirtmişsek de bu bölümde ana iddiamız aslında normatifliğin savunusuna 
yönelik çabaların diğer itirazlardan bağımsız ele alınamayacağı dolayısıyla doğal-
laştırılan bir bilgibilimin olanağının genel olarak Quine felsefesi göz önüne alınarak 
yargılanması gerektiğini ve bunun yapılmamış olduğunu ortaya koymaktır. 

Kim’in itirazı nedeniyle öncelikli olarak Quine’ın önerisinde normatifliğe ilişkin 
herhangi bir karşıt düşüncenin olup olmadığı sorgulanmak durumundadır. Örneğin 
Özer ve Şahin, Quine’ın doğallaştırılmış bilgibiliminin de normatif karakterde gö-
rülebileceğine ilişkin yazılarında, bu tartışmaya ilişkin farklı düşünürlerden örnekler 
vererek sonuç olarak Quine’ın doğallaştırılmış bilgibiliminin de “koşullu olarak nor-
matif olduğunu göstermiş”lerdir.59 Bu sonucu ise Quine’ın açıkça normatifliğin orta-
dan kalkmayacağına yönelik düşüncelerine dayandırmaktadırlar.60 Ancak bu konuda 
Quine’ın doğrudan yaptığı açıklamalara rağmen yine de bu tartışmanın yürütülmesi 
gerektiği görülmektedir.

Kornblith’e göre bilgibilimde üç önemli soru bulunmaktadır: 
1. “İnançlarımızı nasıl edinmeliyiz?
2. İnançlarımızı nasıl ediniriz? 
3. İnançlarımızı nasıl edindiğimize yönelik işlemler ile inançlarımızı nasıl edin-

meliyize yönelik işlemler aynı mıdır?”61

Kornblith’e göre “bilgibilime doğalcı yaklaşımın ayırt edici özelliği bu soruların 

58 Bkz.: a.g.e., s. 391. 
59 Bkz.: Mahmut Özer, Eylen Yenisoy Şahin, “Quine’ın Doğallaştırılmış Epistemolojisinin Normatifliği 

Üzerine”, FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 2015 Güz, sayı: 20, s. 17-38, s. 27-28.
60 Bu konuda Quine’ın en çok gönderim yapılan sözleri için Bkz.: W. V. Quine, Pursuit of Truth, Harvard 

University Press, USA, 1992, s. 19. 
61 Hilary Kornblith, “Introduction: What is Naturalistic Epistemology?”, Naturalizing Epistemology, ed. 

H. Kornblith, 2d ed., Cambridge, MA: MIT Press, s. 1-14. s. 1.
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ilişkileri hakkındaki görüşüdür.”62 Geleneksel görüş, ilk iki soruyu birbirinden ayırmaya 
ve ilkini felsefeye ikicisini ise psikolojiye ait görmektedir. Doğalcı görüş ise (e.d. ile 
Quine) “ikinci sorudan bağımsız bir biçimde birinci soru cevaplanabilir değildir”63 
demektedir ve yerdeğiştirme yaklaşımını (e.d. bilgibilim soruları ile psikolojik sorular 
yerdeğiştirmelidir) savunmaktadır.64

Böylece iki yaklaşım (tez) arasındaki gerilimin, normatifliğin genellikle birinci 
soru ile bağlantılı düşünülmesi dolayısıyla ikinci sorunun normatifliği taşıyamayacağı 
iddiasından kaynaklandığı görülmektedir. 

Quine’ın “kanıt” ya da gerekçelendirme vurgusunu normatiflikten kurtulamama 
olarak gören Kim’in yaklaşımına bu durumda bir doğallaştırılan bilgibilim savunu-
cusu şöyle cevap verecektir: “Evet tam olarak dediğiniz gibi, ben kanıtı kullanıyorum 
ancak buna ilişkin dediğim tek şey kanıtı da psikolojiden (e.d. bilimden) hareketle 
tanımlayabileceğimizdir.”65 Böylece ikinci soruya verilebilecek cevapla bir doğallaştı-
rılmış bilgibilim kuramcısı hem normatifliği hem de bilimden hareketle bir bilgibilim 
olanağını yaratmış olacaktır. Zaten Quine temelcilerin a priori bilgiyi ısrarla ayırmaya 
çalışarak, bilginin normatifliğini kanıtlamaya çalışmaları ve şüphecilerin de ısrarla 
bu noktaya saldırmalarını da başarılı görmemektedir: “olgunlaşmamış fiziksel bilim 
yani cisimler konusunda sağduyu, süphecilik için bir sıçrama tahtası olarak ihtiyaç 
duyulandır.”66 Dolayısıyla ister şüpheci bir tarzda yaklaşılsın isterse de Descartesçı 
bir kesinlik aranışında olunsun, sağduyu ya da gündelik deneyim ve belli bir anlamda 
bilim zaten araştırmanın kalkış noktası ya da ilk verileri sağlayan olmaktadır.67 O za-

62 a.g.y.
63 a.g.e., s. 3.
64 Bkz.: a.g.e., s. 4.
65 Özer ve Şahin’in, Quine’ın sözlerinden hareketle yürüttükleri tartışma sonucunda kendi belirlemeleri 

de şu şekildedir: “O zaman Quine’ın doğallaştırılmış epistemoloji anlayışı ışığında şu sonuca varabili-
riz. Deneyimsel ve bilimsel kuramlar betimleyici oldukları kadar normatiftirler. Zira bu kuramlar bizi 
ister istemez normatif sonuçlar çıkarmaya, yaşamımızı bu sonuçlara göre biçimlendirmeye yöneltirler. 
O halde bilimleri bilgi kuramından tamamen ayrı değil bir bütün olarak gören, onların birbirinden 
beslendiğini düşünen doğallaştırılmış bilgi kuramları da pekâlâ normatiftir. Ancak bu koşulsuz bir nor-
matiflik değildir. Quine’ın, epistemolojinin doğallaştırılmasıyla “normatiflik iptal edilmiyor, doğallaş-
tırılıyor” deyişinden esinlenerek biz de doğallaştırmayla epistemolojinin normatifliği iptal edilmiyor, 
bilimin bulgularına bağlı ya da koşullu hale getiriliyor diyebiliriz. Dolayısıyla doğallaştırılmış epis-
temoloji en azından koşullu olarak normatiftir. Bu nedenle doğallaştırılmış epistemolojinin normatif 
olmadığı itirazı geçersizdir.” Bkz. Özer, Şahin, a.g.e., s. 35.

66 Quine’ın “The Nature of Natural Knowledge” yazısından aktaran Gibson, “Quine on Naturalism and 
Epistemology”, s. 63.

67 “Bilim, sağduyunun bir vekili değil, onun bir genişlemesidir. Bilgi araştırması, esasen sokaktaki insa-
nın etrafindaki günlük şeylerle sıradan biçimde, ilişki içerisinde zaten sahip olduğu bilgiyi yalnız-
ca derinleştiren ve genişleten bir çabadır. (...) Ancak önceden ele alındığı gibi ‘gerçeklik’ ve ‘kanıt’ 
düşünülebilirliklerini arkaik sağduyudaki uygulamalarına borçluysa neden bilimin varsayımlarını bir 
kenara itmeyelim? [Bunu yapmayışımızın –ç.n.] nedeni bilimin kendisinin sağduyunun bir devamı 
olmasıdır. Bilim insanı, sıradan insandan daha dikkatli olmak dışında farksızdır. (...) Bilim insanı, 
acemi biri gibi sahip olduğu ilkel anlamda kanıtla işe başlar ve onu dikkatli ve sistematik bir biçimde 
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man Quine’ın sorusu şu şekli almaktadır: “Neden siz bunları kullanabiliyorsunuz da 
ben bilgi için kökensel olması yönünde burayı işaret ettiğimde bunu bir sorun olarak 
görüyorsunuz?”68

Böylece Quine için bilgibilim, bilim sınırları içerisinde kalarak e.d. doğallaşmış bir 
biçimde ve normatifliğini yitirmeden gerçekleştirilebilir olmaktadır. Böylece Quine’ın 
doğallaştırma önerisinin Kim’in kaygılarının aksine Quine sonrası bilgibilim çalışma-
larında kayan zeminin bilgibilimi yoketmemesinden hareketle de savunulabileceği (en 
azından bunun pozitif bir belirleme olarak görülebileceği) ortaya çıkmaktadır. Quine’ın 
bu konuda da öngörülü davrandığı görülmektedir: 

 “Doğalcılık bilgibilimi reddetmemektedir ancak onu emprik psikolojiye özümsetmektedir. 
Bilimin kendisi bizim dünya hakkındaki bilgimizin yüzeylerimizin irkilişine (irritation)69 
kısıtlı olduğunu söylemektedir ve dolayısıyla bilgibilimsel soru o halde bilim bünyesindeki 
bir sorudur: biz insanoğlu olarak bu türden kısıtlı bilgiden bilime varmayı nasıl idare ettik 
sorusudur. Bilimsel bilgibilimcimiz (vurgu bana aittir -y.n.) bu araştırmayı takip eder ve 
algı nörolojisi ve dilin öğrenimi ile birçok ilişkisi olan bir açıklama ile ortaya çıkar. (...) 
Doğalcı filozof akıl yürütmesine devam eden bir ilgi içerisinde miras alınmış bir dünya 
kuramı ile başlar. Tereddütle de olsa hepsine inanır ancak aynı zamanda bazı tanımlanama-
yan kısımların yanlış olduğuna da inanır. O Neutrah’ın gemisindeki meşgul denizcidir.”70 

Quine’ın bilgibilimden beklediğinin bilimle irtibatlı bir şekilde bilgibilimin te-
mel sorularının (ki bu sorular bizce bizim Quine alt bölümünü bitirirken Quine’dan 
hareketle sorduğumuz sorulardır) cevaplanması istediği olduğu görülmektedir. Ancak 
bilgibilimden farklı bir yaklaşım bekleyenler de vardır. Söz konusu farklı yaklaşım 
için eğer normatiflik yeterli bir gerekçe sunmuyorsa ona yönelik olarak savunulacak 
görüş, bilginin a prioriliği olmaktadır. Bir anlamda eğer bilgibilimde önsel, a priori 
bir yan varsa tam da bu nokta işaret edilerek bilginin doğallaştırılmayacağı ortaya 
konmaya çalışılabilir. Bu tür bir karşı çıkıştan da aslında bilginin normatifliğine da-
yanarak yapılan karşı çıkışın kökeninde bilginin a prioriliğine olan inancın yattığı 
görülecektir. Bu noktada hemen Quine’ın felsefesindeki a prioriliğe olan karşıtlığın 
sözünün edilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra a prioriliğe olan karşıtlık analitikliğe 
kuşkuyla bakmayı ve a posterioriliği de peşi sıra getirmektedir. Böylece kesinlik arayışı 
da bir hedef olarak ortadan kalkmaktadır. Tüm bu birbiriyle bağlantılı düşüncelerin 

kullanır.” W. V. Quine, “The Scope and Language of Science”, The British Journal for the Philosophy 
of Science, Vol. 8, No. 29 (May, 1957), s. 1-17, s. 2, 5-6.

68 “Quine şüphecinin bilimi kendisine karşı kulanmasının meşru olmadığını tartışma hatasını yapma-
maktadır. Daha ziyade onun vurgusu şüphecinin bilimsel iddiaları bilim üzerine saldırışındaki özsel 
biçimde kullanmasından kaynaklı bilim savunucusunun bu durumda kendi bilim savunusunda bilim-
sel iddiaları kullanmasında serbest olduğu yönündedir.” Bkz.: Gibson, a.g.e., s. 64

69 Duyulanmaya yaptığı bu vurgu pek çok yazısında bulunmaktadır. Karş.: Quine, “Scope and Language 
of Science”, s. 1-2, 5.

70 W. V. Quine, “Five Milestones of Empiricism”, ed. W. V. Quine, Theories and Things, The Belknap 
Press of Harvard University Press, Cambridge, MA, 1981, s. 72
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doğallığında bir tür deneyciliğe kapı aralayacağı da açıktır.71

Bu noktada hemen şu soru sorulabilir görünmektedir: Gerçekten bir bilgibilime 
yol açacak şekilde bilginin ne olduğunun araştırılması sürecinde yukarıdaki türden bir 
inancı gerekçelendirecek ne türden kanıtlar bulunabilir?72 Daha da önemlisi bu kanıt 
nereden ele geçirilecektir? 

Böylece bilgibilimde gerekçelendirmeye yapılan vurgunun da en az bir noktada 
gerekçelendirilemeyen bir sav ileri sürdüğü ya da gerekçelendirme için yine yüzünü 
bilime dönmesi gerektiği ya da böylesi hamlenin bilgibilim açısından bir kayıp olarak 
görülmemesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.73 

Doğallaştırılan bilgibilime yöneltilen normatiflik iddiasının daha kökensel bir 
biçimde yanıtlanabileceğine ilişkin bir başka argüman da bilginin a prioriliği iddia-
sındaki filozofların bilgiyi yalnızca insanların edinebilir olduğunu, bilgiyi yalnızca tek 
bir varolan açısından düşünmüş olduklarının ya da inanca yalnızca insanların sahip 
olduğu düşündüklerinin ortaya konmasıyla geliştirilebilir. Her ne kadar Quine da dilin 
kullanımının incelenmesini ve insanın kısıtlı bilgiden bilime nasıl ulaştığının araştırıl-
masının merkeziliğini vurgulasa da algının nörolojisine yaptığı vurgu aslında bilginin 
daha kapsayıcı bir içerikle de düşünülmesi gerektiğini bize hatırlatmaktadır. Nitekim 
daha ılımlı bir doğalcı olarak görülen Goldman, bu yönde bir düşünce geliştirmektedir:

“Bilgi konusundaki pek çok felsefi değerlendirme hakkındaki sıkıntı, onların gerekçelen-
dirme ve haklı çıkarma gibi Kartezyen-benzeri kavramlardan ilham almış olmasıdır. Bilgi 
kuramını aşırı şekilde zekâya dayandırmak ya da aşırı akılsallaştırmak şeklinde peşi sıra 
gelen bir eğilim vardır. Doğalcı bilgibilim açıklaması sayesinde ben bilişsel hayatın daha 
ilkel ve her yere yayılan yönleri üzerine odaklanan bir bilme açıklamasını biçimlendirmeye 
çalışıyorum, [ve bunun –ç.n.] ‘bilme’nin kendi uygulamasına sahip olduğuna inandığım 
şeyle bağlantı içerisinde yapıyorum. Hem insan ve hem de insan-altı canlı yaşamın kö-
kensel görünüşü şeylerin ayırt edildiğini söylüyor, örneğin, yırtıcıyı avdan ayırıyor ya 
da bir koruyucu çevreyi tehdit edici olandan ayırıyor. Bilgi kuramı, köklerini böylesi bir 
bilişsel etkinlik türü içinde bulmaktadır.”74

71 Bu geçişliliğin üzerinde durulması gereken önemli noktalardan biri olduğuna dair Bkz.: Almeder, s. 
266-271. A priorinin de doğalcı bir yaklaşım içerisinde olanaklı olduğuna dair çalışmalardan aktarım-
lar için Karş.: Kornblith, “The Naturalistic Project in Epistemology”, s. 52-53.A priorilik konusundaki 
şüpheler Quine’ın eleştirilerinin ötesine geçmiş görünmektedir.

72 Örneğin Descartesçı şüphe edilemeyen şey olarak “Düşünüyorum” yargısının gerçekten de şüphe edi-
lemeyen bir şey olup olmadığına ilişkin söylenebilecek herhangi bir şey yok mudur? Zihnin kendine 
karşı “saydam” oluşuna yönelen itirazlar zihin felsefesinde Descartesçı ikiciliğe yöneltilen itirazların 
başında gelmektedir. Diğerleri de yanılmazlık (içebakıştaki şüphe edilemezlik) ve zihnin her daim 
etkinlik içerisinde olduğuna yönelik itirazlardır. Tüm bunlara yönelen karşıt argümanlar genelde bi-
limsel araştırmalarla da desteklenmektedir. Bkz.: D. M. Armstrong, The Mind-Body Problem: An Opi-
nionated Introduction, Westview Press, 1999, s. 9-24. 

73 Gerekçelendirmenin ya da norm oluşturmanın kendisinin de bilimsel araştırmalara konu olması yine 
Quine’ın önerisini değerli kılmaktadır. Normlar oluşturma ya da gerekçelendirme genellikle insan 
eylemlerinin sonrasında devreye giren unsurlar olarak görünmektedir. Çoğunlukla ise insan hızlı ve 
söz konusu koşullara uymaksızın eylemekte ya da inançlarını oluşturmaktadır. 

74 Alvin Goldman, Liaisons: Philosophy Meets the Cognitive and Social Sciences, Cambridge, MA: MIT 
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Dolayısıyla aslında sonuç olarak normatifliğe, öznenin belirleyiciliğine, bilginin 
a prioriliğine vb. yönelik tartışmanın ikincil görülmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. 
Çünkü normatifliğin ortaya çıkabilmesi için belli süreçlerin ortaya çıkması –ki bu 
süreçler bizim bazı başka canlılarla da paylaştığımız süreçler olabilir- gerekmektedir. 
Bu süreçlerin incelenmesi ve açığa çıkarılması da başlı başına bilimin ve bilimle 
dirsek temasına girmiş felsefenin (e.d. doğallaşmış bir felsefenin) hedefi, dolayısıyla 
da olanağı içerisindedir.

Böylece Quine’ın bilgibilimin doğallaştırılmasına yönelik argümanlarının normatif-
lik üzerinden değil de yine –ister istemez– bilimsel bir zeminden hareketle ele alınması 
gerekli görünmektedir. Bu sonuca ulaşmamızı sağlayan şey, yalnızca bilgibilim ve do-
ğalcılık arasında varolan doğal ilişki dolayısıyla değil, Quine’dan yaptığımız alıntılarda 
geçtiği üzere bilgibilim ile dilin doğası arasındaki ilişkiden de kaynaklanmaktadır. Bir 
anlamda dilin kendisi emprik bir zeminde varolduğundan, anlam vb. her türden sorun 
aslında bizi yine söz konusu emprik yapının araştırılmasına yöneltmektedir:

“Dewey ile birlikte bilgi, zihin ve anlamın birlikte iş yapacakları aynı dünyanın parçası 
olduklarını ve doğal bilimi canlandıran aynı deneysel ruh içerisinde çalışılması gerektiğini 
savundum. A priori bir felsefe için bir yer yoktur. Doğalcı bir filozof [vurgu bana aittir 
–y.n.] kendini zihin felsefesine yönelttiğinde dilden söz etmeye eğilimlidir. Anlamlar 
öncelikli olarak ve en önemlisi dilin anlamlarıdır. Dil, bizim kamusal olarak farkına var-
dığımız koşullar altında ancak diğer insanların açık davranış kanıtlarından edindiğimiz 
sosyal bir beceridir.”75,76

Press, 1992, s. 102. Kornblith de benzer bir yaklaşım içerisinde insan bilgisinin hayvan bilgisinden 
temelde çok da farklı olmadığını ortaya koymaktadır. Bkz.: Hilary Kornblith, Knowledge and Its Place 
in Nature, Oxford, Oxford University Press, 2002, s. 28-69. Bu yaklaşımlar bilgibilim tartışmaları 
içerisinde güvenilirlikçi (reliabilism) yaklaşımlar olarak da adlandırılmakta ve içselci-dışsalcı kamp-
laşmasında genellikle dışsalcı tarafta yer almaktadırlar. 

75 Quine, “Ontological Relativism”, Ontological Relativity and Other Essays, Columbia University 
Press, New York, 1969, s. 26-69, s. 26. Karş.: Word and Object, s. 1-2. Quine’ın burada işaret ettiği 
davranışçı zihin kuramı her ne kadar görece etkisini yitimiş bir kuram olsa da bu alıntıdaki düşüncele-
rin zihin felsefesinin sonraki araştırmalarına yön verdiği de açıktır. Yalnızca davranışlar yerine başka 
modellemeler önerilmektedir ve bunların çoğu da yine gözlemlenebilir koşullara gönderim yapmakla 
kuramlarını denetlemektedir. Örneğin beyin süreçlerine (özdeşlik kuramında), nöral süreçlere (eleyici 
maddecilikte) vb. Bkz.: Kim, Philosophy of Mind. Karş.: Dipnot 75. Bu konuda daha da önemli bir 
belirleme zihnin öznelliği, a priori bir işleyişi olduğu vb. konusundaki bakış açıları da kuramlarını 
bilimsel araştırmalarla desteklemek konusunda dikkatli bir tavır içerisinde görünmektedirler.

76 “Özetlemek adına: Word and Object’in ilk sayfalarından itibaren Quine dil kullanımında ve dil öğre-
niminde bizim ne algıladığımızın ve diğerlerini ne algılıyor olarak düşündüğümüzün çok önemli bir 
rol üstlendiğini vurgulamıştır. Bu Quine’da kilit noktadadır: Semantik ve bilgibilim derinlemesine 
birbirine girmiştir. Onun bilgibilimi doğalcıdır: Emrpik psikolojinin bir parçası olarak doğal bilimde 
içerilmektedir. Yine de doğal bilimin kanıtsal temelleri konusunda bir açıklama sunan bilgibilimdir ve 
[bu açıklama –ç.n.] emprik psikolojinin kendisini de kapsamaktadır. Anlamın ve iletişimin çalışılma-
sında anahtar sorun onlara kendi dünyayı görüşümüzü ve kendi varlıkbilimimizi yüklemeksizin diğer-
lerinin ne algıladığının iç yüzünü anlamaktır.” Bkz.: Dagfinn Føllesdal, “Preface to the New Edition”, 
Word and Object, The MIT Press, Cambridge, 2013, s. xv-xxix, s. xviii.
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Bu yönelimin yarattığı etki, Quine’ın önerisi üzerinden uzun bir zaman geçmiş 
olmasına rağmen, felsefedeki ve bilimdeki kimi gelişmelerin Quine’ı haklı çıkartacak 
yönde olmasıyla da gözlemlenebilmektedir. Bu durum bilgibilime yönelik bir tartışmada 
artık zihin felsefesindeki ve dolayısıyla bilimdeki (ya da bu anlamıyla psikolojideki) 
gelişmelerden de yararlanılması gerektiği ve zihin felsefesindeki bakış açılarının de-
neysel gelişmeleri bir kenarda bırakamamalarından ortaya çıkmaktadır.77

Dolayısıyla bilgibilimin doğallaştırılmasına yönelik önerinin yalnızca bilgibilimin 
psikolojiye indirgenmek istenmesi ve bilgibilimin normatifliği, bir ilk felsefenin ge-
rekliliği vb. argümanlar üzerinden itiraz edilmesi fazlaca “kendi içine kapalı bir felsefe 
içi çabayı” işaret etmekte ve dolayısıyla bizce başarısız olmaktadır ya da en azından 
pratikte Quine’ın önerisini yanlışlamış görünmemektedir. Belki daha genel bir itiraz 
Quine’ın genel olarak önerdiği felsefi yaklaşımın (beş maddede özetlemiş olduğumuz 
yaklaşım içerisinde özellikle dil çalışmasının) eleştirisi ile gerçekleştirilebilir ancak 
bu da genellikle yapılmış görünmemektedir.78

Söz konusu olan dil çalışması ya da dilin deneyim yanı olduğunda Quine’ın öne-
risinin güncelliği ve geçerliliği de yine ortaya çıkmaktadır. Kornblith’in kavramsal 
analizler79 konusunda da yapılan deneysel çalışmalardan verdiği örnekler Quinecı 
projenin hâlâ önemli bir tartışma olarak gündemde olması gerektiğini ortaya koy-
maktadır. Kornblith’in aktardığına göre yapılan kimi çalışmalar niyetli eylem, irade, 
inanma, bilme vb. pek çok epistemik kavramın Gettier tarzı örnekler bağlamında bile 

77 Zihin felsefesindeki son yıllardaki etkili ancak tartışmalı bir kuram olan eleyici materyalizmi ortaya 
atan bir düşünür olan Churchland, Quine’ın doğallaştırmaya yönelik önerisinin doğrudan güncel ge-
lişmelerle hem de Quine’ın olmasını beklediği gibi doğrulandığını düşünmektedir. Patricia Smith 
Churchland, “Foreword”, Word and Object, The MIT Press, Cambridge, 2013, s. xi-xiv, s. xii. Ancak 
bu argüman geçerli midir? Almeder geçersiz olduğunu ileri sürmektedir. Özellikle Ron Gierre’nin 
de benzer yaklaşımını (e.d. eski kuramlarımızın ve kavram çerçevemizin yeni gelişmelerle ortadan 
kalkacağı) doğallaştırılan bir bilgibilim konusunda pozitif bir argüman olmaktansa yalnızca bir durum 
tespiti olarak görülmesi gerektiğini belirtmektedir. Bkz.: Almeder, a.g.e., s. 271-272.

78 Chienkuo Mi, bu konuya hem Kornblith’i hem de Kim’i eleştirerek dikkat çekmektedir. Bkz.: Chien-
kuo Mi, “What is Naturalized Epistemology? The Quinean Project”, Naturalized Epistemology and 
Philosophy of Science, ed. Chienkuo Michael Mi and Ruey-lin Chen, Rodopi, Amsterdam, 2007, s. 
105-127, s. 115. Almeder ise bu konuya dikkat çekmekle birlikte genel olarak Quinecı projeyi eleştir-
mektedir. Bkz.: Almeder, a.g.e.

79 Kavramsal analiz konusu, bilgibilimdeki içselcilik-dışsalcılık ve doğallaştırma tartışmaları bağlamın-
da özellikle üzerinde durulması gereken bir konu olarak görülmektedir çünkü klasik bilgibilim genel-
likle bir “koltuk felsefesi” olarak görülmektedir. Oysa Quine’nın önerisi bunun değişmesi gerektiği, 
bilgibilimin deneyden olanaklı olduğu ölçüde yararlanması gerektiğini öne çıkartmaktadır. Gold-
man’ın (yine ılımlı bir doğalcı olarak kabul edilebileceğini vurgulamak kaydıyla) Epistemology and 
Cognition adlı kitabının bu geçişlilikte önemli bir yeri bulunmaktadır. Her ne kadar Quine’ın felsefesi 
konusunda da koltuk felsefesi eleştirisi yapılmışsa da (Bkz.: Batak, a.g.e.,) bizce bu eleştiri ‘en azın-
dan Quine koltuktan kalkmayı cesaretlendirmiştir’ diyerek cevaplanabilir. Nitekim Goldman’ın eseri 
de koltuktan kalkan bir filozofun doğalcılık örneği olarak görülebilir. Bkz.: Kornblith, “The Naturalis-
tic Project in Epistemology”, s. 43-45.
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çeşitli kültürel gruplarda farklı anlamlara geldiğini ortaya koymaktadır.80 Dolayısıyla 
sanki tek türden bir bilme anlayışımız ya da doğrulama anlayışımız varmış gibi de 
davranılmamalıdır. Dil, Quine’ın da sıklıkla belirttiği üzere belli bir çevrede öğrenil-
mekte dolayısıyla da farklı kullanımların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Tüm 
bunları da kapsayacak biçimde bilgibilimde daha nesnel bir temelin bulunması (bu 
kesinlikle normatiflik olacaksa bile) için yine bilimsel çalışmalardan yararlanılması 
gerekliliğini ortaya koymaktadır.81

Dilin ne şekilde öğrenildiği ve gözlem cümlelerinden başlayarak tüm bir sistemin, 
kuramın kurulmasına yönelen biçimde dilin yapısı serimlenmeksizin, insan öznesinin 
bilgibilimin asıl konusu olduğu hatırlanmaksızın dolayısıyla tüm bu çalışmalarda tek 
yetkilinin felsefe olmadığı kabul edilmeksizin bu tartışmalar güncel bilgibilimin içine 
düştüğü Gettierci bunalımdan bizi çıkarabilir görünmemektedir.

VIII- Sonuç

Quine’ın felsefesinde bilgibilimin doğallaştırılması önerisinin, yarattığı etki ka-
dar sistematik bir biçimde yer almadığı görülse de bu öneriye yöneltilen eleştirilerin 
Quine’ın önerisinin kısıtlı bağlamda ele alınmaya çalışılmasından kaynaklandığı 
görülmektedir. Söz konusu eleştirilerin aynı sistematik beklenti içerisinde Quine’ın 
genel felsefesine eğilmesi gerektiğini beklemek haklı bir talep olarak görünmektedir. 
Ancak bu yaklaşım sergilenmemiştir dahası Quine’ın önerisinin felsefenin günümüzde 
bulunduğu konum gözetilerek değerlendirilmediği de ortaya çıkmaktadır. Bilgibilimde 
yürütülen çalışmalar bizi günden güne a priorilik yerine a posterioriliğe dikkatimizi 
çevirmeye teşvik etmektedir. Bunun yanısıra ortaya bilgibilimde yürütülecek bir 
tartışmanın yalnızca insan gözetilerek yürütülemeyeceğine ilişkin de bir tablo çık-
maktadır. Quine’ın önerisine yönelik eleştirilerin iki-üç makalesi göz önüne alınarak 
(Epistemology Naturalized, Two Dogmas of Emprisizm gibi), yürütülmesi önerinin 
değerini gölgelemektedir. 

Ancak bu konudaki şüpheciliğin yalnızca Quine’ın maruz kaldığı bir olgu ola-
rak değerlendirilmemesi gerektiğini de düşünüyoruz. Felsefenin bilim ile ilişkisi son 
yüzyılda gittikçe artan bir sorgulamaya (haklı olarak) konu olmuşsa da bu ilişkinin 

80 A.g.e., s. 46.
81 A.g.y. Kornblith bu yazısında başka deneysel çalışmalardan da örnekler vererek aslında doğrulamanın 

her zaman insanın akılsal yönünü ortaya çıkarmadığını, insanın genellikle kötü bir şekilde akıl yü-
rüttüğünün de öğrenildiğini aktarmaktadır. Bkz.: a.g.e., s. 49. Quine’ın kendi sözleri de bilgibilimin 
ne şekilde anlaşılması gerektiği konusunda yol gösterici olmaktadır: “Dil kuramına bilgi kuramı için 
yaşamsal olarak düşünmekle bu noktada iyi bir neden buluyoruz.” Quine’ın “The Nature of Natural 
Knowledge” yazısından aktaran Robert F. Gibson, “A new Perspective on Quine”, Journal of Thought, 
Vol. 18, No. 2 (Summer 1983), s. 73-84, s. 78.
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sıklığının yarattığı olası tehlikelerden (e.d. felsefenin yitimi) korkarak felsefenin asıl 
değer kaybını yaşadığını ileri sürmek aşırı görünmemektedir. Felsefe tarihinde felsefe 
ile bilim ilişkisi hiçbir zaman diğer bilgiye yönelik tavırlardan daha az etkili olmamıştır 
aksine çok daha kuvvetli olmuştur. Dolayısıyla bugün açısından bir bilim eleştirisi ve 
onunla ilişkiye girmiş bir felsefenin eleştirisi yapılacaksa öncelikle felsefe tarihine 
yönelik yeni bir eleştirel okumanın gerçekleştirilmesi gerekmektedir aksi durumda 
Quine’a yönelik eleştiriler yalnızca Quine eleştirisi olarak kalacak felsefeye hizmet 
etmekten uzaklaşacaktır. Ancak böyle bir okumaya yeltenilse bile karşımıza çıkacak 
tablo beklentinin aksine olacaktır: Felsefe her zaman bilimle ilişki içerisinde hatta yoğun 
bir ilişki içerisinde olmuştur. Dolayısıyla Quine’a yöneltilecek eleştiriler konusunda 
tüm felsefe tarihinin de gözetilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.
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NEDEN BİLGİ SADECE DOĞRU İNANÇTIR*

Crispin Sartwell
Çev. Özlem Bağdatlı**

WHY KNOWLEDGE IS MERELY TRUE BELIEF*** 

ÖZ
Epistemolojinin en önemli tartışma konularından biri “Bilgi nedir?” sorusudur. 
Bu makalede bilginin sadece doğru inanç olduğu iddia edilmiştir. Bilgi, öner-
me niteliğinde inançların oluşturulmasında bizim epistemik hedefimizdir. Belirli 
önermelerde inancın oluşturulmasını amaçlayan prosedürler soruşturma diye ad-
landırılmıştır. Bilgi, soruşturmanın gayesidir. 
Konu, Alston’un “deontolojik” ve “değerlendirici” sistemleri, Lycan’ın açıkla-
macılığı bağlamında tartışılmıştır. Gerekçelendirmenin, doğru bilgiyi elde etme 
olanağımız olup olmadığı, bir kimsenin bilgiye sahip olduğunu sınamamızı sağ-
layıp sağlamadığı ve bilginin gerekli şartı olup olmadığı sorularına yanıtlar aran-
mıştır. Gerekçelendirme, doğruluğun bir aracıdır ya da değildir. Her iki durumda 
da bilgi sadece doğru inançtır. 
Anahtar Kelimeler: Bilgi, Doğru İnanç, Soruşturma, Gerekçelendirme.

ABSTRACT
One of the most important discussion topics of epistemology is the question 
“What is the knowledge?” In this article it has been claimed that knowledge is 
merely true belief. Knowledge is our epistemic goal in the generation of par-
ticular propositional beliefs. The procedures with the goal of the generation of 
belief in regards with particular propositions are referred as inquiry. Knowledge 
is purpose of inquiry.
The matter is discussed in the contexts of Alston’s “deontological” and “evalua-
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tive” systems, and Lycan’s explanationism. It is intended to provide answers to 
the following questions; if justification is a means by which we achieve knowl-
edge, if justification provides a test of whether someone has knowledge and if 
justification is a necessary condition of knowledge. Either justification is instru-
mental to truth or it is not. In both cases, knowledge is merely true belief.
Keywords: Knowledge, True Belief, Inquiry, Justification.

...

Önermesel bilginin sadece doğru inanç olduğunu iddia ediyorum, öyleki bir özne, 
p’nin ancak ve ancak p olduğu doğru ise ve p olduğuna inanıyorsa p’yi biliyordur. 
Başka bir çalışmada, bu duruma gelen itirazlara cevap vermeyi denemiştim.1 Burada 
ise bunun için olumlu bir kanıt sunmak istiyorum.

1. Terminolojik Arkaplan

Bilginin sadece doğru inanç olduğu iddiası, bunun bizi bilginin ne olduğuna 
dair preanalitik safhadan yoksun bırakmış olduğu şeklinde bir itiraza yol açmıştı. 
Yani, sunulan analizin muhtemelen bilginin bir analizi olup olmadığı bir soru olarak 
duruyor.2 Bu itirazın, inanç ve doğruluğun bilgi için yeterli olamayacağına dair olu-
şan çok yaygın bir kanaat sebebiyle ortaya çıktığı anlaşılıyor. Böylece analizin, bir 
bilgi kuramını içerip içermediği sorusu, hangi kavramın analiz edildiği hakkındaki 
görülerin uyuşmazlığına indirgenmiş gözüküyor. Bu sebeple, tanımlanacak kavramın 
seçilmesinde bir yol önermek istiyorum. Benim önerim şöyle: bilgi, önerme niteliğinde 
inançlarının oluşturulmasında bizim epistemik hedefimizdir. Belirli önermelerle ilgili 
inancın oluşturulmasını hedefleyen prosedürleri bir terimle adlandırmak uygun olacaktır. 
Bu yöntemleri topluca soruşturma diye adlandıralım. Bilgi, o halde, soruşturmanın 
gayesi veya telosudur. (Bilginin bu yalın (minimal) kavrayışının, kavramın geleneksel 
kullanımı, örneğin Platon, Descartes ve Hume ile uygunluk gösterdiğine inanıyorum.)

Ben, soruşturmanın, belirli önermelerde inancın oluşturulmasını amaçlayan yön-
temleri kapsadığını ifade ediyorum çünkü epistemik amaçları bilgiden daha geniş 

1 “Knowledge is Merely True Belief”, American Philosophical Quarterly, XXVIII, 2 (April 1991): 157-
65. Bu çalışma, yalnızca durumu savunmaya yönelik bir altyapıya dayanmaktadır; kabaca, bilginin 
sadece doğru inanç olduğu iddiasının karşı örnekleme ile çürütülemeyeceğini göstermeye çalıştım. 
Önceki metnin delillerle çürütüldüğünü düşünenleri kastediyorum. Bu çalışmada. “bilgi” teriminin 
alışılagelmiş kullanımımızın, bize bilgi ile saf doğru inanç arasında bir ayrım olduğunu taahhüt ettiği  
iddasına cevap vermeye çalıştım. Bana göre, bu, en az üçlü koşulun gerekliliği anlamına gelen kanıt, 
literatürdeki tek apaçık kanıttır ve böylece bu kanıtı öne sürerek kanıtlama yükümlülüğü sorununu 
ortadan kaldırdığımı umuyorum. 

2 Bu itiraz Tim McGrew tarafından getirilmiştir.



Neden Bilgi Sadece Doğru İnançtır  337

kapsamlı olanlar vardır, örneğin akılcılık ve bilgelik. Fakat bu tür kavramlar, gruplar-
daki inançları ele alır, hatta epistemik bir öznenin tüm inanç yapısını da göz önünde 
bulundurur. Böyle genel bir yapının parçası olarak p’ye inanmak akıllıca veya bilgece 
olabilir. Ama bir kişi p’nin bilgisine sahip olduğu şekilde p’nin akılcılığına ve bilgeliğine 
sahip olamaz. Her halukarda, epistemik gerekçelendirme teorisinin şu iki faaliyetini 
göz önünde bulundurabiliriz: (a) soruşturmanın genel yöntemlerinin  verilmesi, ve (b) 
soruşturmanın, belirli önermelerin inançlarına dair sonuçlarının değerlendirilmesinde 
standartların belirlenmesi. Bir inanç, öyleyse, eğer doğru soruşturma yöntemleri3 ile 
üretilmiş (ya da üretilebilmiş) ise gerekçelendirilir ve bir inancın gerekçelendirilmiş 
olduğunu söylemek onu epistemik doğrultu boyunca pozitif olarak değerlendirmek 
demektir. Her iki tasarıyı da değerli buluyorum. Ben hiçbir şekilde, bir gerekçelendir-
me hesaplaşmasının gereksiz ya da önemsiz olduğunu tartışmıyorum; benim iddiam, 
aksine, böyle bir hesaplaşmanın bilgi teorisinin bir parçası olmadığıdır.

Terminolojik arkaplanla devam edecek olursak iki tür epistemolojik tasarıyı 
ayırt etmek mümkündür: normatif ve betimleyici. Betimleyici epistemoloji aslında 
psikolojinin veya bilişsel bilimin bir dalıdır. Şunları sorar: Biz inanmaya veya bilmeye 
nasıl ulaşırız? İnancın veya bilginin edinilmesinde, hangi bilişsel mekanizmalar  ve 
nedensel şartlar işler? Örneğin, inanç ve algı, bellek, vb. gibi diğer önermesel tutumlar 
bakımından işlevi nedir? Öte yanda, normatif epistemoloji, genellikle belirli bir felsefi 
disiplin olarak düşünülmüştür. Şunları sorar: Bilgiyi elde etmek için inançları nasıl 
oluşturmalıyız? Soruşturma nasıl yapılmalı ve değerlendirilmelidir? Ve tam olarak 
amaç nedir, başka bir deyişle, bilgi nedir?

Şimdi, bu iki tür araştırma hiçbir şekilde bağlantısız değildir.4 Örneğin, inançların 
oluşturulması  için uygulanması (betimleyici bir şekilde)  tam anlamıyla mümkün 
olmayan bir yöntemi (normatif bir şekilde) tavsiye etmek gülünç olurdu. Böylece, 
normatif tasarı, inançları oluşturmak için kullandığımız doğru ya da en iyi uygulama 
yöntemleri için rehberlik eden bir tasarı olarak düşünülebilir. Ben burada normatif 
epistemolojiyi ele alacağım.

2. Deontolojik ve Teleolojik Kavramlar

En özenli geliştirilmiş normatif teoriler etik alanındadır ve bu nedenle, normatif 
epistemoloji genellikle etik ile olan benzerliğe yaslanır. Etik sistemler iki türe ayrıl-
mıştır: deontolojik ve teleolojik.5 Bunlardan birincisinin savunucularına göre, karşılık 

3 İçselci bakış açısında, özne, üretilmiş olan inancın farkında olmalıdır; dışsalcı bakış açısında özne bu 
gerçeğin farkında olmak zorunda değildir.

4 Aslında bunların yakından bağlı oldukları konusunda Alvin Goldman ile aynı fikirdeyim. Bakınız 
Epistemology and Cognition (Cambridge: Harvard, 1986).

5 Bu etik durumlar hakkında yaptığım belirlemeler, kabataslak ve gerçek durumları açıklama bakımın-
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beklemeksizin kurallara itaat etmek genel ahlaki bir amaç olarak görülebilir. Zorunluluk 
ve izin, burada temel kavramlardır. Eğer ben sadece izin verilen eylemde bulunursam 
(muhtemelen izin verildiği için onu yaparsam) veya görev olarak bekleneni yaparsam 
(muhtemelen görev bunu gerektirdiği için yaparsam), bu durumda yaptığım eylemin 
sonucu bir felaket dahi olsa ahlaki kınamaya tabi olmam. Diğer yanda, teleolojik etik 
savunucularına göre, eğer bir eylem bir amaca hizmet ediyorsa, örneğin, en fazla sa-
yıdaki insanın en fazla mutluluğunu sağlıyorsa veya eğer kural gereği katkı sağladığı 
gözlemleniyorsa ahlaki olarak iyidir. Aynı şekilde, iki türlü normatif epistemoloji 
olabilir: biri, herhangibir kapsamlı epistemik gayeyle bağlı olmaksızın inançların (ve 
diğer önermesel yargıların) oluşturulmasındaki görevleri ve izinleri belirler, diğeri ise 
epistemik eylem için bir amaç belirler ve bu amaca katkısı olan herhangi bir yönte-
min veya takiben, bu  amaca katkı sağladığı gözlemlenen, belirli kurallarla bağdaşan 
bir yöntemin meşruluğunu onaylar. Bilginin soruşturmanın gayesi olduğunu ortaya 
koymuş bulunuyorum. Fakat bu, soruşturmanın, bir deontolojik normatif epistemoloji 
savunucusu tarafından reddedilmiş bir amacı olmasını gerektirir. O halde, bu durumun 
akla uygunluğunu tartışmakla işe koyulmamız daha iyi olacaktır.

Normatif epistemolojinin sistematiği, William Alston6 tarafından geliştirilen 
etiğe koşut olarak önerilmiştir. Benim tartışmam bir ölçüde onu izlediğinden, benim 
terimleri kullanışımın onunkinden farkını belirlemek için burada durmak gerekiyor. 
Alston “deontolojik” terimini, epistemik olarak tarif edilen sistemleri ayırt etmek, 
yasaklamak veya belirli inançlara ya da inanç oluşturma yöntemlerine izin vermek 
için kullanır, sistemlerden sadece belirli inançları ve yöntemleri, kimi standartlar ba-
kımından “değerlendirici” olarak  adlandırır. O, bütün değerlerlendirme ölçütlerinin 
zorunluluk ve izin gibi kavramlara bağlı oduğu, bütün ahlaki değerlerin, özne onları 
yerine getirdiğinde övgüye değer olması veya onları ihlal ettiğinde kabahatli olması 
anlamını taşıdığı düşüncelerinin doğru olmadığına işaret eder. Örneğin, bir kimsenin 
güzel olduğunu söylemek onun görünüşünü olumlu olarak değerlendirmek demektir 
fakat bu onun görünüşü sebebiyle övgüye değer olduğunu söylemek değildir, çünkü 
görünüşünden kişi sorumlu değildir; bu genetik bir yapı olabilir (s. 96). Buradaki 
ilgili nokta, her iki sistem çeşidinin (Alston’un “deontolojik” ve “değerlendirici” 
sistemleri), benim adlandırdığım şekliyle “teleolojik” olmasıdır; o, herikisinin de 
doğru inancın oluşturulması ve yanlış inançtan kaçınılması amacına yönlendirilmiş 
olduğunu ifade eder.

Bu durumda, benim düşünceme göre, bir filozofun ciddi bir şekilde deontolojik 
bir duruş alıp almayacağı, bazı epistemik yükümlülüklerimiz olması sebebiyle, so-
ruşturmanın kapsayıcı amacı olmadan da ciddiyetle bu duruşu alıp almayacağı, bir 

dan yetersizdir. Burada işaret edilen, her halukarda, sadece epistemolojiye benzerliktir, bu sebeple etik 
teorilerin alt başlıklarına tam olarak hâkim olmak gerekli değildir.

6 “Concepts of Epistemic Justification,” Epistemic Justification içinde (Ithaca: Cornell, 1989), s. 81-
114.
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sorun olarabilir. Doğruluğu ve gerekçelendirmeyi tanımlayan bazı aşırı idealistler ve 
pozitivistler, böyle bir görüşe sığınabilirler. Eğer bir kimse tutarlı bir doğruluk teori-
sine ve hatta tutarlı bir gerekçelendirme teorisine sahipse, örneğin, gerekçelendirmesi 
herhangi bir yöntemle oluşturulmuş her türden inancı kolayca bilgi olarak sayabilir; 
eğer saf/katışıksız bir gerçeklik olsaydı o zaman  bizim bu yöntemleri izlememiz ge-
rekirdi, eğer zihinde başka bir amaç olmasaydı, bana göre bu ödevbilimsel bir duruş 
olurdu. Bilgi kavramı, bu durumda kısmen gereksiz olmaktadır; en azından, yukarıda 
sözü geçen belli görevlerin yerine getirilmesi veya belli kurallara uyulması yönündeki 
soruşturma için özgün bir amacı tarif etmez. Deontolojik bakış açısı için daha belirgin 
örnekler verilebilir: örneğin, Kitabı Mukaddes veya Mao’nun yazılarında yer alan 
önermelere tümden inanmak.

Bana göre, deontolojik bakış açısının birkaç taraftarı ve görünüşte öyle olanlar, 
bugünlerde, aşırı ve mantıksızlar. Mantıksızlıkları aşağıdaki şekilde ortaya konabilir. 
Bizim epistemik yükümlülüklerimizin kaynağı nedir? Veya başka bir deyişle, soruş-
turma için kapsamlı amaç yokluğunda, belli epistemik yükümlülüklerimizin olduğunu 
düşünmek için herhangi iyi bir neden var mı? Aynı sorun deontolojik ahlak teorileri için 
de ortaya çıkar, ama burada mantıklı veya en azından oldukça yaygın olarak sunulan 
cevaplar vardır: örneğin, bizim ahlaki yükümlülüklerimiz Tanrı’dan veya devletten 
kaynaklanmaktadır. Yine, çok benzer kaynaklar bizim epistemik yükümlülüklerimizi 
çoğaltmaktadır. Ama bunu yerleşik kılmak için Tanrı’nın bize epistemik yükümlülük-
leri dayattığı veya devletin “epistemik meşruiyet” in bir hesabını verdiği yönünde iyi 
sebeplerimiz olmalıdır. Ayrıca, inançların oluşumunda ahlaki ve epistemik kısıtlamalar 
arasında herhangibir farklılık artık yoktur. Herhangi belirgin bir epistemolojik girişim 
artık görünmemektedir.

Epistemik normların deontolojik algısının son derece mantıksız olması hakkındaki 
bu türden itirazlara cevap verilene kadar devam edeceğim. Aslında, çalışmalarından 
haberdar olduğum hiçbir çağdaş filozofun böyle bir görüşü yoktur. Öyleyse, benim 
neden bu konuyu tartışmayı bu kadar dert ettiğim sorulabilir. Önemli olan nokta şudur: 
soruşturmanın bir amacı vardır; normatif epistemolojinin sadece teleolojik kavramları 
akla yatkındır. Fakat Alston’un düşüncesindeki deontolojik kavramlar hakkında ne 
söylenebilir? Bu tür kavramlar, zorunlulukları ve izinleri formülleştirirler/açık ve kesin 
biçimde belirtirler ve kapsamlı epistemik bir amaca katkı sağlayan bu zorunluluklara 
ve izinlere dayanarak övgüye ya da kınamaya hükmederler. Alston’un kullandığı te-
rimler yerine kendiminkini takip ederek bu türden görüşleri normatif epistemolojinin 
buyruksal teleolojik açıklamaları olarak adlandıracağım. Bireyin yükümlülüğünün 
kurallara uyması olduğu ve en fazla sayıda insanın en fazla mutluğunun gözetildiği 
yerde faydacılık kuralına benzetilerek düşünülebilirler. En fazla sayıda insana en fazla 
iyiyi oluşturmak üzere eylemde bulunmak için bireysel durumlarda uygulanması son 
derece zor olabilen kocaman şekilsiz tedbirler yerine, yönetiminde nispeten detay-
landırılmış uyarıların bulunması sebebiyle verimli olduğundan, faydacılık kuralı, 
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faydacılık hareketi üzerinde bir avantaja sahiptir. Aynı şekilde, buyruksal teleolojik 
görüşler, bilgi edinmek amacıyla inancın oluşturulmasında, kocaman şekilsiz görev 
yerine, görünürde,  bilgiye katkı sağlayacak görevler veya izinleri sağlar.

Alston, buyruksal teleolojik açıklamalara, “inançsal iradecilik” diye adlandırılan 
inançlarımızın, bir anlamda, iradî kontrolümüz altında olduğu görüşünde olduklarını 
varsayarak saldırır. Buna karşın, eğer yapıp yapmama sorumluluğu benim üzerimde 
değilse bir şeyi yapmak veya yapmaktan kaçınmak için bir  mecburiyetim yoktur. Ge-
rekçelendirmenin buyruksal teleolojik kavramları aslında inançsal iradeciliği gerektirir. 
Ve Alston’un inançsal iradeciliğe saldırması bana yıkıcı görünmektedir. Konunun ay-
rıntılı tartışması için okuyucuya Alston’u öneriyorum.7 Burada tek  bir örnek nakletmek 
istiyorum: önümde bir ağaç görür gibi olduğum zaman ve bunu düşünmek için hiç 
bir sebebim olmadığında, örneğin, hayal ediyorumdur, veya algısal durum normalden 
sapmıştır, veya biri benim çevremdeki ağaçları plastik kopyalarıyla değiştiriyordur, 
önümde bir ağacın olduğuna inanıp inanmamak bana bağlı değildir; öyle ya da değil, 
ona inanırım. Yani bunu yaptığım için ne övülmeli ne de kınanmalıyım. Bu eleştirinin 
yalnızca teleolojik değil aynı zamanda deontolojik açıklamalara da uygulanmasına 
dikkat edilmelidir.

Eğer bu eleştiri mantıklı ise Alston’un “değerlendirme” veya “güçlü durum” diye 
adlandırdığı bir gerekçelendirme kavramıyla karşı karşıya kalırız. Bu terimler yukarıda 
bahsedilen iki açıdan gerekçelendirmeyi tarif eder; güçlü bir duruma girmenin iste-
nilir olduğunu söylemek, (a) bir kimsenin epistemik durumunu (deontolojik terimler 
kullanmadan) olumlu olarak değerlendirirken,  soruşturma için doğru yöntemleri 
uygulamak (b) bu yöntemlere bağlı olarak bir değerlendirme açıklaması yapmak 
hakkında bir görüş ortaya koymaktır. Alston’un görüşünde, bazı epistemik durumlar 
diğerlerinden daha iyi olmakla birlikte, epistemik konularda övgüyü ve kınamayı ay-
rıştırmayı unutmamalıyız. (Güzel olmak çirkin olmaktan daha iyidir ama yine de bir 
kimse bu bakımdan takdir edilmez veya kınanmaz.) Alston’un görüşünde, bu kavramı 
formülleştirmenin en mantıklı yolu şudur: bir kimsenin inancı eğer yeterli temellere 
dayanıyorsa gerekçelendirilir ve yeterli temellere sahip olmak konu hakkında doğru bir 
inancın oluşturulmasında güçlü bir durumda olma meselesidir. Güçlü bir durumda olmak 
iyi bir şeydir fakat bir kişi, en azından her zaman, böyle bir durumun içine girmekten 
sorumlu değildir. Şu anda, gerekçelendirme kavramını savunmak (onu mantıklı olarak 
görmeme rağmen) benim mevcut tasarımın bir parçası değildir; bunun yerine, belirli 
önermelerle ilgili epistemik hedefimizin mantıklı bir bakış açısının ne olabileceğini, 
mantıklı bir önermesel bilgi teorisinin ne olacağını açıklığa kavuşturmak için onun 
üzerinde belirli bir yöntem kullanmak istiyorum.

7 Bakınız “The Deontological Conception of Epistemic Justification”, Epistemic Justijcation içinde, 
II-VI kısımlar.
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3. Doğruluğun İmkânı

Genel kabul, epistemik hedefimizin doğru bilgiye ulaşmak ve epistemik olarak 
alakalı olduğumuz hatalı önermelerden kaçınmak olduğudur. (Bu görüşü, Alston’un 
desteklediğini gördük.) İyi bir gerekçelendirme açıklamasında, gerekçelendirilen 
inançların doğru olma olasılığını düşünmek için bir neden olması gerektiği herkesçe 
kabul görmüştür. Aslında, gerekçelendirmenin bütün temel kavramlarının savunucuları 
bu tavırdadırlar. Örneğin, temelci Paul Moser8 şöyle kaleme almıştır:

“Epistemik gerekçelendirme, aslında, bireysel bir inanç, ne derece yalnızca doğruluğun 
amacına uygun bir şekilde yönlendirilip epistemik olarak gerekçelendiriliyorsa o derece 
sözde doğruluğun bilişsel amacı ile bağlantılıdır. Özellikle, bu bağlamda, kişinin doğru 
olduğuna inanmak için ancak iyi bir nedeni varsa bir önermeye inanmak epistemik olarak 
gerekçelendirilir” (s. 4).

Güvenilirci Alvin Goldman, özetle, bir gerekçelendirme açıklanmasının şartının, 
gerekçelendirilmiş inançların doğru olması olasılığı olduğunu iddia eder; akla uygun 
bir gerekçelendirme kavramının “doğrulukla bağlantılı” olacağını söyler (s. 116-21). 
Ve bağdaşımcı Laurence BonJour9 bunu daha güçlü bir şekilde ortaya koyar: 

“Eğer epistemik gerekçelendirme bu yolla gerçeğe olanak sağlamıyorsa, eğer epistemik 
olarak gerekçelendirilmiş inançları bulmak doğru olanları bulma olasılığını önemli öl-
çüde artırmıyorsa, epistemik gerekçelendirme, bizim ana bilişsel hedefimizle ve şüpheli 
değerimizle alakasız olur. Eğer sadece epistemik gerekçelendirmenin gerçeğe bir yol 
oluşturmasını düşünmek için bir sebebimiz varsa o zaman bilişsel varlıklar olarak bizim 
epistemik olarak gerekçelendirilmiş inançları, epistemik olarak gerekçelendirilmemiş 
olanlara tercih etmek için bir gerekçemiz olur. Epistemik gerekçelendirme, bu nedenle 
son tahlilde, gerçek bir değer değil,  sadece araçsal bir değerdir” (s. 8).

Aslında, bizim epistemik olarak doğruluğu ya da yanlışlığı ile ilgili olarak bir 
önermeye bağlı bulunmamız  genellikle gerçeğin ayırt edici işareti olarak alınır. Bir-
çok filozofun görüşünde, epistemik olanı, inanç hakkındaki ahlaki veya sağduyulu 
kısıtlamalardan ayıran şey, soruşturmayı inancı oluşturan diğer yöntemlerden ayıran 
şeydir.10 Akla uygun normatif bir epistemolojinin teleolojik olacacağını kanıtlamaya 
çalıştım. Ve bilgi açıklamalarının çözümlemeye veya tanımlamaya giriştiği kavramın, 
belirli önermelerle bağlantılı olan epistemik telos olduğunu iddia ettim. Ardından, eğer 
bir filozof epistemik telosun yalnızca doğru inanç olduğunu düşünüyorsa bu filozof 
kendisini tamamen aykırı görüşlere karşı kendi savlarına, bilginin yalnızca doğru 
inanç olduğu görüşüne adar.

8 Empirical Justification, (Dordrecht: Reidel, 1985).
9 The Structure of Empirical Knowledge, (Cambridge: Harvard, 1985).
10 Başka bir yerde, epistemik olmayan inancı oluşturan yöntemleri konuyla bağlantılı olarak tartışmak 

isterim, p’ye inanmak ve p’yi doğru kabul etmek aynı şeylerdir. Eğer bu sorun çözülürse o zaman sanı-
rım bilgiyi takip etmenin soruşturmanın telosu olduğu gösterilebilir. Bu sebeple, her ne kadar sonraki 
iddiamı burada tartışmasız öncül olarak bıraksam da sanırım bu kesin olarak tesbit edilebilir.
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Bence sorun budur. Yani ben, yukarıdaki alıntılarda görüldüğü gibi, bu filozofların 
kendilerini tamamen bilginin yalnızca doğru inanç olduğu görüşüne adamış oldukları 
kanaatindeyim ve bence bilginin mantıksal gereklilik koşulundan ziyade bu gerek-
çelendirme bir ölçütür. Ölçüt ile demek istediğim, bir maddenin herhangibir özelliğe 
sahip olup olmadığının sınanmasıdır ki maddenin bu özelliğe sahip olmasının bir 
mantıksal gereklilik koşulu olması kendisinden kaynaklanmaz. Bugünkü anlamıyla 
gerekçelendirme, ilk olarak, bilgiyi elde etme olanağımız, yani, doğru bilgiye ne şekilde 
ulaştığımız ve ikinci olarak, bir kimsenin bilgiye sahip olup olmadığını, inançlarının 
doğru olup olmadığını sınamamızı sağlamasıdır. Bu yüzden, yine, bugünkü görüş, 
gerekçelendirme açıklamalarını önemsizleştirmez veya iddiaların değerlendirmesinin 
bilinmesine ilgisiz kılmaz. Eğer bizim belirli önermelerle bağlantılı olan epistemik 
hedefimiz doğru inanç ise o zaman gerekçelendirme (a) doğru inançların nasıl elde 
edildiğinin yöntemini verir ve (b) bu amaca yönelik yöntemlerin sonuçlarının değer-
lendirilmesi için standartları verir. (a) maddesi bakımından gerekçelendirme, bilginin 
kazanılmasının tekniklerini belirler. (b) maddesi bakımından bilginin ölçütünü verir. 
Ama hiçbiri bilginin mantıksal gerekliliği şartını açıklamaz.

Konuyu ortaya koymanın bir başka yolu da budur. Eğer biz gerekçelendirmeyi 
sadece doğruluğa ulaşmakla ilgili araçsal bir değer olarak tarif edersek, tıpkı BonJour’un  
bariz bir şekilde yaptığı gibi, hem bu bilginin soruşturmanın telosu olduğunu hem 
de bu gerekçelendirmenin bilginin gerekli bir şartı olduğunu daha fazla savunama-
yız. Sadece amacın kendi tanımı içinde bir amaca ulaşmayı hesaba katarak herhangi 
birşeyin şartnamesini oluşturmak (ayrıntılı olarak kurallarını oluşturmak) anlamsız 
olacaktır; bu koşullarda, amaç, yöntemlerden bağımsız olarak tanımlanabilir. Yani, 
eğer doğru inanca götüren bir araç olduğu için gerekçelendirme isteniyorsa bilginin 
gerekçelendirilmiş inanç olduğu savunulamaz.

Şimdi ben kesinlikle, bilginin soruşturmanın hedefi olduğunun varsayılmasını 
tartışmaktan kaçınmakla suçlanacağım. Asıl önemli noktayı ortaya koymaktan çok uzak-
laşmadığım hakkaniyetli bir iddiadır.11 Bu noktada, beni suçlayanlara, bilgi teorierini 
çözümlemek veya tanımlamak için bu tür bir teorinin  katkısını doğru farzetmeksizin 
bu görüşü daha iyi bir şekilde ifade edip edemeyeceklerini sormak istiyorum. Ve bir de 
eğer bilgi, belirli önermelerle bağlantılı olarak epistemik telosu kapsamıyorsa felsefe 
tarihinde, bilgi teorisine neden bu kadar büyük bir önem verildiğini ve bu kavramın 
felsefe tarihinde tam olarak hangi amaca hizmet ettiğini soruyorum. Eğer bilgi, so-
ruşturmanın kapsayıcı gayesi değilse o zaman kavram neden önemlidir ve neden biz 
normatif epistemoloji ile bilginin ne olduğundan ve ona nasıl ulaşabileceğinden daha 
fazla ilgilenmeye devam edelim? Eğer “bilgi” kavramını sadece doğru inançtan sakın-
mak fakat aynı zamanda bu salt doğru inancı soruşturmanın gayesi olarak kavramak 
istiyorsak o zaman, ilk olarak, bu “bilgi” kavramının şimdilik öngörülen tanımıyla 

11 Yinelersek, her halükarda, bu iddiayı tamamen bağımsız temeller üzerinde kurmayı umuyorum. 
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sadece teknik bir terim olacağını düşünüyorum. İkinci olarak, epistemik amacımızı 
artık temsil etmediği için bunun epistemoloji için merkezi olacağını düşünmüyorum. 
Üçüncü olarak da öngörülen tanımın ya gereksiz (eğer gerekçelendirme doğruluğun 
sağlayıcısı olarak kabul edilirse) ya da kanıtlamaya çalışacağım gibi, tutarsız (eğer 
edilmezse) olacağını düşünüyorum.

Şimdi, bu gerekçelendirmenin araçsal değeri aştığının kabul edilmesi iyi olabilir, 
çünkü eğer p’ye inanmakta haklı çıkarsak p doğru olsa ve biz gerçekten ona inansak 
bile, bizi p’ye yönlendiren inançlar hakkında yanılabiliriz ve gelecekte yanlış inanç-
lar oluşturmaya devam edebiliriz. Tüm bunlar, doğrudur fakat bu noktada önemsiz 
kalmaktadır. Şunu hatırlatmalıyım ki ben bilgiyi belirli önermelerle bağlantılı olan 
epistemik hedefimiz olararak nitelendirdim.  Eğer p doğruysa ve biz buna inanıyorsak  
p ile ilgili amaç gerçekleştirilmiştir. Bizim doğru inançları oluşturmaya devam etmek, 
inançlarımızı tutarlı kılmak, vb. için amaçlarımız olduğu  müddetçe, gerekçelendirilmiş 
inançlara sahip olmak cazip olur. Fakat herhangi bir belirli önermeyle bağlantılı olarak, 
eğer biz bu önermeye ve onun doğru olduğuna inanıyorsak  amacımıza ulaşılmıştır. 

Ama bizim belirli önermelerle bağlantılı olan epistemik hedefimiz doğru inanç 
olduğu için konunun bazı çağdaş epistemologlar arasındaki sözde uzlaşıma dayan-
dırılmasına izin vermek istemiyorum. Bu epistemologlar en azından bilginin gerek-
çelendirilmiş doğru inanç olduğu konusunda uzlaşmışlardır. Alston’un,  bu iddiayı 
yorumlamanın tek akla uygun yolu olarak, bilginin en azından yeterli temellere da-
yanan doğru inanç veya güçlü bir durumdan hareketle ulaşılan doğru inanç olduğunu 
farz etmesi konusunda haklı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden belki de söz konusu 
veriler, etraflıca düşünüldüğünde, sorgulamadaki epistemik telosu doğru inanç olarak 
değil, yeterli temellere dayanan veya güçlü bir durumdan hareketle ulaşılan doğru 
inanç olarak tarif edecektir. 

Şimdi her halükarda sorulmalıdır ki biz neden yeterli temellere sahip olmak istiyo-
ruz? Neden güçlü bir durumda olmak istiyoruz? Eğer yeterli temellere dayanan doğru 
inanç veya güçlü bir durumdan hareketle ulaşılan doğru inanç gerçekten soruşturmanın 
hedefi ise bu soru yanlış yöneltilmiş olmalı. Bizim neden nihai sonu arzuladığımız 
sorusuna verilecek iyi bir cevap yoktur. Fakat soru zoraki olarak yanlış yöneltilmiştir. 
Aslında, yeterli temellere sahip olmanın ne olduğunu, söz konusu önermenin doğru-
luğunu kurma eğiliminde olan temeller haricinde, açıkca belirleyemeyiz; hatta güçlü 
bir durumda olmanın ne olduğunu, doğruluğu sağlayan güçlü durum haricinde, açıkca 
belirleyemeyiz. Bu, soruşturmanın hedefinin, temel veya durum kavramları olmaksızın, 
açık ve kesin bir biçimde ifade edilebileceğini göstermektedir. Böylece, tek akla uygun 
olan gerekçelendirme kavramı konusunda, söz konusu görüşler uyarınca, doğruluğa 
inanmak aslında bizim belirli önermelerle bağlantılı olan epistemik telosumuzu kap-
samaktadır. Dolayısıyla bu görüşlere göre, bilgi sadece doğru inançtır. 
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4. Lycan’ın Açıklamacılığı

Bu vargıdan kaçınır göründüğünün farkında olduğum tam olarak geliştirilmiş,  
tek çağdaş gerekçelendirme açıklaması, William Lycan tarafından Judgement and 
Justification adlı çalışmada ifade edilmiştir.12 O, doğruluğun, soruşturmanın tek ya 
da genel gayesi olduğunu yadsımayı sürdürür. Onun iddiası, bu inançların kendi 
açıklayıcı rollerinden dolayı gerekçelendirildikleridir; bu inançlar önceki inançlarla 
olan tutarlılıklarıyla, yalınlıklarıyla, açıklayıcı bir çerçevedeki etki alanlarıyla, vs. 
gerekçelendirilirler. Ve Lycan tüm çıkarımların en iyi açıklamaya yapılan bir itiraza 
(belki de üstü örtülü olarak) dayalı olduğunu savunur. Örneğin, basit bir koşullu öner-
me çıkarımında bile sonucu kabullenmeye zorlanmayız; her zaman öncüllerden birini 
reddetme seçeneğimiz vardır. Yani Lycan tüm akıl yürütmelerin, akla uygunluğun 
karşılaştırılmasını içerdiği sonucuna varır. Lycan, gerekçelendirilmiş inançları, inançlar 
sisteminin genel açıklayıcı tutarlılığını artıranlar olarak nitelendirir.

Lycan’ın konumu, bazı açılardan BonJour’unkine benzer; der ki bizim “kendi-
liğindenliklerimiz” vardır, ki bunlar ilk izlenime göre gerekçelendirme seviyesinde 
olan (bazı açıklayıcı motivasyon olmaksızın halihazırda sahip olduğumuz inaçları 
değiştirmememiz gerektiğini bildiren muhazakarlığın açıklayıcı erdemi sebebiyle) an-
laşılır olmayan inançlardır. Fakat Lycan’ın konumu iki önemli açıdan BonJour’kinden 
farklılık gösterir. Birincisi, açıklayıcı erdemler tanımlamasında tutarlılık kavramını-
nın açıklığa kavuşturulmasına doğru ilerler. İkincisi, BonJour, herhangi bir tutarlılık 
kuramcısının kendi görüşünün bir “meta gerekçelendirme”sini vermesi gerektiğini, 
yani gerekçelendirilen inançların doğru olmasının muhtemel olduğunu düşünmek için 
sebepler göstermesi gerektiğini  söylerken Lycan böyle bir şeye rağbet etmez. Hatta 
Lycan, şunu söyleyecek kadar ileri gider:

“Eğer sadeliğe başvurmak temel bir epistemik metot ise, o halde o esastır, “onun doğrulukla 
olan bağlantısı” hakkında başka bir soruya gerek yokur... Bu konuda, ilk etapta epistemik 
gerekçelendirmenin doğrulukla nicel bir bağlantısı olması gerektiğini olası (apriori) bir 
varsayım olarak kabul etmiyorum” (s. 148).

Lycan, aslında açıklamasının bir “meta gerekçelendirme”sini verir. Sadelik, güç ve 
diğerleri evrimsel ölçekte yararlıdır. Bunlar uyarlanabilirlerdir. Bunun akla uygunluğu 
konusunda emin değilim, ancak önemli olan nokta şu ki eğer gerekçelendirmeyi bilgi-
nin bir bileşini olarak tutmak istiyorsak Lycan’ın genel yaklaşımını almamız gerekir. 
Şöyle ki gerekçelendirmeyi doğruluğun dışında bir amaca götüren olarak tarif etme-
liyiz veyahut gerekçelendirmeyi bir deontolojik aranan vasıf şeklinde belirlemeliyiz. 
Gördüğümüz gibi, bilginin soruşturmanın telosu olduğunu, gerekçelendirmenin bilgi 
için mantıksal bir zorunluluk olduğunu ve gerekçelendirme açıklamalarının doğruluğa 
olanak sağladıklarından gerekçelendirme ötesi olmaları gerektiğini tutarlı bir biçim-

12 New York: Cambridge, 1998.
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de iddia edemeyiz. Ve Lycan deontolojik epistemolojinin tehlikelerinden kaçınmayı 
başarır; aslında basitlik ve gücü tamamen aranan vasıflar olarak görmez fakat yararlı 
uyarlama olarak görür. Onun görüşü, inançsal bir iradecilik de ifade etmez.

Bütün bunlara rağmen, görüşün ciddi eksiklikleri vardır. Öncelikle epistemik ve 
diğer değerler arasındaki ayrımı belirsiz hale getirir. Aslında, epistemik değeri bütü-
nüyle faydacı olarak içine alır ve bunun akla uygun bir yol olup olmadığı pek de açık 
değildir. Lycan’ın da kabul ettiği gibi, basit bir varsayımın son derece karmaşık bir 
varsayımdan daha doğru olduğunu düşünmek için herhangi bir a priori sebep olmadığı 
doğrudur. Fakat basit bir varsayımın daha az bilişsel zararı olur; bir açıklama olarak 
etkilidir. Bu da basit varsayımlara inanmanın uzun vadede daha iyi olduğunu ortaya 
koyar. Ama aslında, epistemik olarak ifade edilirse basit varsayımlara  inanmanın daha 
iyi olduğu açık değildir.

Bu noktada açık olmak için (Lycan burada suskun olarak gözükmesine rağmen) 
Lycan’ın gerekçelendirmeyi bilginin gerekli şartı olarak düşündüğünü ve doğruluğu 
da yine gerekli şart olarak düşündüğünü farzedelim.13 O halde bilgi (en azından) 
uyarlanabilir açıklayıcı tekniklerle oluşturulan doğru inanç haline gelir. Fakat bu 
tuhaf gözükmektedir; artık iki ilkel epistemik değerin ayırdındayız, onlar çelişirler. 
Örneğin, bazı durumlarda, açıklayıcılığı oldukça yüksek olan yalanlara inanmak iyi 
midir? Açıklama bazı konuları tam anlamıyla karar verilemez bırakmaktadır, çünkü 
hem zerafeti hem de doğruluğu içsel değerler olarak tarif eder. Ama bu akla uygun 
mudur? Kesinlikle, şunu söyleyebiliriz ki her türlü yalanlara inanmak faydalı olsa da, 
epistemik olarak her zaman iyi olan doğruluğa inanmaktır. Örneğin, oldukça yüksek 
derecede olumlu özelliklerimin olduğuna beni inandıracak bilişsel bir tekniğe sahip 
olmak, benim için faydalı olabilir;  eğer kendimin olağanüstü zeki, yakışıklı, müteva-
zi, vs. olduğuma inanırsam belki daha mutlu ve becerikli olabilirim. Ama eğer yalan 
iseler böyle şeylere inanmak epistemik olarak iyi bir şey değildir. (Neyse ki benim 
durumumda hepsi doğru.) Kısaca, faydacılıktan kesin olarak ayrılmış bir epistemik 
değer  kavramımız olduğu anlaşılıyor. 

Bu, Lycan’ın stratejisindeki sorunları artırıyor; bu, ihtiyatlı gerekçelendirmeyi 
bilginin bir bileşeni haline getirir. Ama eğer, söylediğim gibi,  ihtiyatlı gerekçelendir-
meden farklı olarak bir epistemik gerekçelendirme kavramına sahipsek ve eğer bilgi 
öncelikli olarak epistemik bir konu ise o zaman Lycan’ın açıklaması bizim zihnimizi 
karmakarışık bir halde bırakır. Ya uyarlanabilir yöntemler aracılığıyla üretilenlere ya da 
aksi halde büyük olasılıkla doğru inançları kazandıran yöntemlerle üretilenlere  inan-
mamız gerikir. Fakat biz tutarlı bir şekilde bunların her ikisini de nihai amaçlar olarak 
izlediğimiz iddiasında bulunamayız, çünkü bunlar uyuşmazlık içinde olabilirler, hatta 

13 Sadece bu varsayım üzerine Lycan’ın konumu önceki bölümde açıklanan görüş için bir alternatif oluş-
turmaktadır. Yine, o bunu tam olarak onaylamamakla birlikte, ben sanki Lycan’ın konumu bu imiş gibi 
konuşacağım. 
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uyuşmazlık içinde olacaklardır. Bu durumda iç tutarlılığı olmayan bir bilgi kavramıyla 
karşı karşıya bırakılmış oluruz. Tabii ki birini diğerine dahil edebiliriz; doğruluğun 
uyarlanabilir olduğunu ve bu sebeple de inanılması gerektiğini veya doğru olması 
muhtemel olduğundan açıklayıcı temelli çalışmalara inanabileceğimizi öne sürebiliriz. 
Fakat o zaman, ilk olarak, neden bunun böyle olması gerektiğine dair bir açıklamaya 
ihtiyaç duyarız. Ve ikinci olarak, şimdi bilgiyi doğru olan inanç veya uyarlanabilir 
olan inanç diye nitelendirmeliyiz. Eğer ikinci yolu izlersek o zaman bilinen her türlü 
yalanları kabul edeceğimizi ve bunun ilk bakışka mantıksız olduğunu iddia ediyorum.

Aslında, Lycan bu durumda olmasını gerektiren hiçbir sebep olmadığını sıklıkla 
itiraf etmekle birlikte, açıklayıcı erdemlerin doğruluğa olanak sağladığı önerisinde 
takılır. Bunun nedeni, bence, bilgi ve doğruluğun bağlı oldukları, bilginin belirgin bir 
epistemik kavram olduğu düşüncesine köklü bir sezgiyle katılmasıdır. Şöyle yazar: 

“Aynı zamanda burada “rasyonel” ile “doğruluğun elde edilişi” gibi bir şeyi kastediyorum, 
çünkü bu ... “doğru”yu epistemolojik araştırmamızın sonundan ziyade başlangıcına denk 
gelmesi demektir... Bu noktada “doğru”yu ortaya koymak hem döngüselliği veya tekrar 
geri dönmeyi tehdit edecekti hem de U’nun bir teori seçimi nihai ilkesi olarak belirlen-
miş olduğu yerde “Ama ne sebeple U’nun doğruluğa rehberlik ettiğini düşünüyorsun?” 
şeklindeki soruları ortaya çıkaracaktı. Başlangıçta “rasyonel”, epistemik eylemleri değer-
lendirmek için kullanılan ilkel bir terimdir; belirli ilkeler daha sonra “doğruya meyilli” 
görülmektedir, çünkü ürettikleri inançlar “rasyonel”dir, aksi değildir” (s. 155-6).

Bu pasaj, her iki yolu da isteyen biri olarak bana darbeyi vurur. Öyle görünüyor 
ki biz sadece rasyonel olana inanmalıyız (basit, güçlü, vd.), ve sonra, bir kazanç 
olarak, aslında inandığımız şey doğru olacaktır. Fakat eğer basit bir açıklamanın çok 
karmaşık bir açıklamadan daha doğru olduğunu düşünmek için hiç bir neden yoksa 
bu, Lycan’ın da itiraf ettiği gibi, tuhaftır. Şimdi, aslında, doğruluk kavramının kendisi 
burada çözülmüş olabilir; Lycan’ın pragmatist eğilimleri, doğruluğu alarak yetkilen-
dirilmiş savunululabilirliğe doğru genişleyebilir. Sonra bu tanıdık sorular yıkıcı bir 
hale gelir, ancak ben burada bunları ele almayacağım.14 

Fakat Lycan’ın kendi konumu için verdiği başka bir kanıt vardır. Yapamayacağı-
mızı yapmaktan men edilemeyeceğimizi fakat yaptığımızı, ve inançları oluştururken 
açıklayıcı ölçütleri kullanmakta başarısız olamayacağımızı kanıtlamaya çalışır:

“Duyarlı bir organizmanın varlığını sürdürmesi için organizmanın kendi deneyimini en 
basit, en tutarlı ve uygun, ama olabilecek en güçlü ve kapsamlı bir şekilde düzenlemesinin 
biyolojik olarak gerekli olduğundan şüphe duyuyorum... Böylece canlı bir organizmanın 
çalışması, epistemik olarak, zarif ... veya bunlar gibi olan ilkelere göre kanun benzeri bir 
hale gelir. Eğer ifade ittiğim şüphe iyi kurulursa mesele şudur: Normal bir insan, yaşam-
sal değeri olan şekillerde inançları oluşturmaktan veya zarif ilkelerden faydalanmaktan 

14 Bu görüşü çürütmek için gerekli olan şey, bir öznenin p’yi ve p’nin yanlış olduğunu iddia etmekle 
yetkilendirilmiş olması şeklindeki tek bir durumun açıklanmasıdır. Böyle durumların tasarlanması zor 
değildir. 
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kendini alıkoyamaz, en azından bir noktaya kadar böyle davranmaktan geri duramaz. Ve 
eğer böyleyse o zaman hiç kimse bu basit yöntemleri izlemekten kaçınmaya her hangi 
bir şekilde zorlanamaz” (s. 126-7).

Bu pasaj hakkında bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Öncelikle, inanılan her 
ne ise onun doğru olduğuna inanmak için hiç bir sebep yoktur, yani, Lycan’ın aynen 
işaret ettiği gibi, ortaya koyduğumuz en zarif açıklamayı benimsemenin uyarlanabilir 
zorunluluğu altında bulunuyoruz. Aslında, bu tuhaf bir iddiadır; insanların asla veya 
en azından çok nadiren, daha zarif bir varsayım mümkün iken daha az zarif olanı 
benimsemeyecekleri şeklinde, yanlış olduğu belli olan,  oldukça genel bir iddiadadır. 
Basitliğin doğallığı hakkındaki (Lycan’ın neredeyse tamamen belirsiz bıraktığı ve benim 
aydınlığa kavuşturulamayacağını düşündüğüm) soruların yanısıra, doğru olması muh-
temel gözüken varsayımların benimsenmesini, zerafetten yoksun gözükmekle birlikte, 
çözüme kavuşturabileceğimi sanıyorum. Örneğin, dinazorların neslinin tükenmesinin 
uzaylılar tarafından bu gezegende yapılan nükleer bir test sonucunda gerçekleştiğine 
inanmak, çok zarif olabilirdi aslında, fakat iklim değişiklikleri ve hastalıkları kapsayan 
iyi bir karmaşık varsayımın doğru olması daha muhtemel gözükmektedir.

Aslında, Lycan burada inançsal belirlenimciliğinde Alston gibi bağnaz bir belir-
lenimciden daha ileri gider. Alston, inançların biçimlendirilmesinde insaflı teknikleri 
uygulamak için elimizden gelenin en iyisini yapabileceğimizi kabul eder. Bu tekniklerin 
istençli oluşturdukları ve bu sebeple övgüye ve kınamaya mecbur tutan inançların yeterli 
duruma getirilmesinin bir dereceye kadar bizim kontrolümüz altında olduğu gerçeğini 
kolayca inkar eder. Fakat Lycan bizim sadece inançların oluşumunda kullandığımız 
teknikleri kullanmamız gerektiğini öne sürer. Ama bu yanlıştır. Yöntembilimde gönüllü 
olarak kabul edilen gelişmeler olmuştur. Hepsi zerafette artış sağlamamıştır. 

5. Sonuç

Son olarak, tartışmayı, “bilgi bir ikilem olarak doğru inançtır” şeklinde açık bir 
şekilde ifade etmek istiyorum. Eğer kendi başlarına gerekçelendirme açıklamaları, 
doğru olması muhtemel açıklamalar üzerinde inançların gerekçelendirilmesine etki 
eden bir akıl yürütme aracılığıyla gerekçelendirme ötesi olmalılarsa o zaman gerekçe-
lendirme gerçek bir değerden ziyade araçsal bir değerdir. Yani biz belirli önermelerle 
ilgili olan gerekçelendirmeyi onun gerçek değerinden dolayı değil, fakat doğru inanç 
olarak adlandırılan gerçek değere sahip olduğunu kabul ettiğimiz için istiyoruz. Eğer 
bilgi belirli önermelerle ilgili olan bir epistemik telos ise o zaman böyle bir durumdan 
bilginin sadece doğru inanç olduğu sonucu çıkar. Diğer yandan, gerekçelendirme onun 
kendi doğruluk olanağını sağlayabilirliği için değil fakat diğer bazı amaçları, örneğin 
başarılı uyarlama gibi amaçları sağlayabilirliği için değerlidir, hatta, eğer gerekçe-
lendirme kendisi gerçek bir amaç olarak öneriliyorsa (örneğin, bir gerekçe talebi), 



348 Crispin Sartwell

o zaman bilgi tutarsız bir kavramdır. Bu bize soruşturma için her zaman aynı anda 
farkedilmeyen iki amaç verir. Benim görebildiğim kadarıyla bu iki olasılık, bilginin 
(en azından) gerekçelendirilmiş doğru inanç olarak açıklanması olanağını tüketir. 
Yine, gerekçelendirme doğruluğun bir aracıdır ya da değildir. Eğer öyleyse o zaman 
bilgi sadece doğru inançtır. Eğer öyle değilse artık bilgi tutarlı bir kavram değildir. O 
halde bilgi sadece doğru inançtır. 
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ÖZ
Sosyal bilimlerin epistemolojik temellerinin mahiyeti, ortaya çıktıkları 19. yüz-
yıldan beri tartışma konusu olmuştur. Zira çeşitli akım ve gelenekler farklı ilke-
lerden yola çıkarak, farklı epistemolojik yaklaşımlar sergilemişlerdir. Bu durum 
hem sosyal bilimlerin itibarını tartışma konusu yapmış hem de bu başlık altında 
toplanan disiplinlerin sınırlarının belirlenmesini zorlaştırmıştır. Bu bakımdan 
sosyal bilimlerin epistemolojik temelleri üzerine düşünmek büyük önem taşı-
maktadır. Günümüzde konuyla ilgili yaşanan belirsizlik ve karmaşa da mese-
lenin ciddiyetini artırmaktadır. Bu çalışmada ise önce modern doğa biliminin 
ilkeleri doğrultusunda benimsenen epistemolojik yaklaşım tartışılacak, ardından 
bu yaklaşımı eleştirerek ortaya çıkan yorumlayıcı gelenek incelenecek, son ola-
rak da çağımızdaki durum resmedilecektir. Bu arka plana dayanarak, sosyal bi-
limlerin epistemolojik temellerini hangi ilkeler üzerinde oluşturmaları gerektiği 
konusunda bazı öneriler getirilmeye çalışılacaktır.
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ABSTRACT
The nature of epistemological basis of social sciences is a subject of discussion 
since 19th century during which they appeared for the first time. Because various 
movements have different epistemological approaches on the basis of different 
principles. It is for this reason that not only the value of social sciences but 
also the boundaries between them is under a cloud of suspicion. In this respect, 
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considering the epistemological basis of social sciences is of vital importance. 
Besides, the increasing obscurity and chaos on this issue nowadays makes the 
importance of this attempt more serious. In this study, firstly the epistemological 
approach which occurs in accordance with the modern natural science will be 
discussed. Then, the interpretive tradition which emerges through criticizing the 
first approach will be examined. Finally, the contemporary situation of this issue 
will be described. Based upon this background, some suggestions will be offered 
about epistemological basis of contemporary social sciences.
Keywords: Social Science, Modern Natural Science, Externalism, Coherentism, 
Foundationalism, Contextualism, Realism, Teleology, Value, Meaning.

...

Giriş

Bütün bilimsel çalışmaların nihai amacı, yöneldikleri konu hakkında bilgi üretmek 
ya da elde bulunan bilgileri eleştiriye tabi tutarak eksikleri gidermektir. Bir bilim alanının 
kendine has doğası ise yöneldiği alanın özelliklerine ve ürettiği bilginin mahiyetine 
dayanmaktadır. Kant’ın da belirttiği üzere “bir bilginin bilim olarak serimlenmesi 
isteniyorsa, herşeyden önce onu diğer bilgilerden ayıranın, yani ona özgü olanın kesin-
likle belirlenebilmesi gerekir; aksi halde bütün bilimlerin sınırları birbirine karışır ve 
hiçbiri kendi yapısına göre, esaslı bir biçimde ele alınamaz.”1 Dolayısıyla hem farklı 
disiplinlerin aralarındaki sınırın nasıl çizileceğini belirlemek hem de yapılacak olan 
araştırmaların isabetli sonuçlara ulaşma ihtimalini artırmak için epistemolojik temel-
ler üzerine düşünmenin son derece ufuk açıcı olduğu ve bu çabanın günümüz sosyal 
bilimleri için bir zaruret halini aldığı söylenebilir.2 Ancak bu çaba, oldukça sıkıntılı bir 
süreç gerektirmekte ve büyük problemler barındırmaktadır. Tam da bu nedenle “sosyal 
bilimciler, tartışma sosyal bilimlerin epistemolojik temellerine döndüğünde kendilerini 
tedirgin hissedebilirler.”3 Felix Kaufmann da konuyla ilgili olarak “disiplininin daha 
genel sorularıyla ilgilenen sosyal bilimci, kendi kullanımındaki (disposal) bilgiler ve 
aşina olduğu metodlarla çözemeyeceği sorunlarla karşılaşır”4 tespitinde bulunmaktadır.

1 Immanuel Kant, Prolegomena § 1, A 23, Çev. İoanna Kuçuradi ve Yusuf Örnek, Türkiye Felsefe Ku-
rumu Yay., 3. bs., Ankara 2002.

2 Immanuel Wallerstein, Bildiğimiz Dünyanın Sonu: Yirmi Birinci Yüzyıl İçin Sosyal Bilim, Çev. Tuncay 
Birkan, Metis Yay. 4. bs., İstanbul 2012, s. 43.

3 Reljo Wilenlus, “Epistemology and the Social Sciences”, Scandinavian Political Studies (2/A2), 1967, 
s. 26.

4 Felix Kaufmann, “The Significance of Methodology for the Social Sciences-I”, Social Research (5/4), 
1938, s. 442. Ayrıca bkz. Doğan Özlem, “Evrenselcilik Mitosu ve Sosyal Bilimler”, Sosyal Bilimleri 
Yeniden Düşünmek, Metis Yay, 4. bs., İstanbul 2013, s. 62.
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Bu çalışmada ise konu makro düzeyde ele alınarak spesifik bir disiplin üzerinde 
durulmayacak, aksine genel olarak sosyal bilimlerin bilgi anlayışının ne gibi özellikler 
taşıdığı tartışılmaya çalışılacaktır. Bu amaçla, önce “sosyal bilim” kavramının ortaya 
çıktığı 19. yüzyılda bu disiplinlerin nasıl değerlendirildikleri üzerinde durulacak, ar-
dından ilk dönemde karşılaşılan bu yaklaşımlara, bilhassa Alman düşünce geleneğinde 
hangi gerekçelerle karşı çıkıldığı ele alınacaktır. Bunlara bağlı olarak 20. yüzyılda ko-
nunun nasıl bir hal aldığı incelenecek ve sosyal bilimlerde bilgi sorununun çağımızda 
ne gibi özellikler taşıdığı gösterilmeye çalışılacaktır. 

Sosyal Bilimlerin Doğa Bilimleri Modeli Üzerine İnşası

Sosyal bilimlerin konusunu oluşturan “insan” ve “toplum”la ilgili sorunlar, felsefe 
tarihi boyunca çok çeşitli bağlamlarda tartışılmıştır. Buna rağmen sosyal bilim fikri 
oldukça yenidir.5 Zira kökenleri 16. yüzyıla kadar geri götürülebilecek olmasına rağmen, 
sosyal bilimler 19. yüzyılda ortaya çıkmışlardır.6 Bu anlamda “sosyal bilim, modern 
dünyaya ait bir girişimdir.”7 Bunun sebeplerinden ilki, sosyal bilimlerin modern bilimin 
temel ilkeleri üzerine inşa edilmeleri, ikincisi ise 19. yüzyıl Avrupası’nda karşımıza 
çıkan sorunları çözmek amacıyla geliştirilmiş olmalarıdır.8 Dolayısıyla sosyal bilimlerin 
ortaya çıktıkları dönemde nasıl bir bilgi anlayışı üzerine inşa edildiklerini anlamak için 
o dönemdeki paradigmanın temel özelliklerine ana hatlarıyla bakmak gerekmektedir. 

19. yüzyılda karşımıza çıkan bilim paradigmasının temel ilkelerini, Kartezyen 
rasyonalizmin doğayı mekanik süreçlere indirgeyen determinist anlayışı ile empiriz-
min deney dışındaki herşeyi reddeden yaklaşımı oluşturmaktadır. Bu ilkeler üzerine 
kurulan doğa bilimi Newton fiziği ile tekâmüle ermiş ve büyük başarılar kazanarak 
“on dokuzuncu yüzyıldaki bilgi dünyası hiyerarşisinde üstün mevkiye yerleşmiş”tir.9 
Otoritesi Aydınlanma Dönemi’nde doruğa ulaşan bu paradigmanın hakikate giden tek 
yol olduğu düşünülmeye başlanmıştır. Aydınlanma’nın bilgi tanımında, doğa bilimi 
yönteminin kesin ve nesnel bilgiye ulaşmanın tek yolu olarak görülmesi ve bunun 
dışında kalanların hem öznel hem de eksik olduğunun ileri sürülmesi bu anlayışın bir 
yansımasıdır.10

5 Ernest Nagel, “Methodological Problems of the Social Sciences”, Philosophies of Social Science, Eds. 
Gerard Delanty&Piet Strydom, Open University Press, Philadelphia 2003, s. 39.

6 Immanuel Wallerstein, a.g.e., s. 239.
7 Gülbenkian Komisyonu, Sosyal Bilimleri Açın, Çev. Şirin Tekeli, Metis Yay. 10. bs., İstanbul 2014, s. 

12.
8 Lütfü Şimşek, Sosyal Bilimler ve Felsefe, Kitap Yayınevi, İstanbul 2011, s. 7.
9 Richard E. Lee, “Karmaşıklık Çalışmaları”, İki Kültürü Aşmak: Modern Dünya Sisteminde Fen Bilim-

leri ile Beşeri Bilimler Ayrılığı, Çev. Aysun Babacan, Eds. Richard E. Lee; Immanuel Wallerstein, 
Metis Yay., İstanbul 2007, s. 139.

10 Susan Hekman, “Beyond Humanism, Gadamer, Althusser, and the Methodology of the Social Scien-
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Söz konusu paradigmanın en güçlü olduğu dönemde ortaya çıkan sosyal bilim-
lerin ilk örneğini doğa bilimleri ve onların kullandıkları yöntemler oluşturmuştur. 
Çünkü Boris Stermlin’in belirttiği üzere fizik bilimlere duyulan güven seküler bir dini 
andırmaya başlamış ve bu yaklaşım sosyal bilimlerin kurumsallaşmasında oldukça 
belirgin bir rol oynamıştır.11Dolayısıyla sosyal bilimlerin dayandıkları epistemolojik 
temeller de doğa bilimininkilerle aynı empirik ve realist temeldir. Söz konusu etkinin 
bir neticesi olarak sosyal bilimlerde de doğa bilimlerindeki gibi evrensel yasalar bu-
lunabileceği ve bunlara dayanılarak gelecekle ilgili kesin öngörüler oluşturulabileceği 
düşünülmeye başlanmıştır, buna bağlı olarak nomotetik (yasa arayan) ve nedensel bir 
yaklaşım benimsenmiştir.12 

Doğa bilimlerinin bu ilkelerini kendi sınırlarının dışına taşıma girişimleri 17. yüzyıla 
kadar geri götürülebilecek olmasına rağmen13 bu ilkelerin sosyal bilimlere sistemli bir 
biçimde uygulanması Saint-Simon ve Auguste Comte tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Örneğin Auguste Comte bunu, “benim pozitif felsefemle, İngiliz bilim adamlarının 
–özellikle Newton’dan beri– doğa felsefesi ile kastettikleri şey arasında birçok benzer-
lik vardır”14 diyerek açıkça dile getirmektedir. Yine birçok yerde “sosyal fizik”ten ve 
toplumla ilgili genel yasalardan bahsetmektedir.15 Durkheim da Comte’unkine benzer 
bir yaklaşıma sahiptir ve “toplumsal olgular şeylerden ibarettirler ve şeyler olarak ele 
alınmaları gerekir”16 demektedir. Örneklerini çoğaltabileceğimiz bu yaklaşım birçok 
açıdan eleştiriye tabi tutulsa da uzun süre etkisini kaybetmemiştir ve günümüzde de 
ciddi bir ağırlığı bulunmaktadır. Bu bağlamda Anthony Giddens’ın sosyoloji özelinde 
yaptığı şu tespitleri tüm sosyal bilimlere teşmil etmenin yanlış olmayacağı söylenebilir. 

“Comte’tan bu yana, sosyolojinin doğa bilimleri üzerinde şekillendirilmesi gerektiği dü-
şüncesi, kesinlikle karşı çıkılmış ve çok farklı şekillerde ifade edilmiş olsa da sosyolojideki 

ces”, Political Research Quarterly (36/1), 1983, s. 102. Ayrıca bkz. Kieran Keohane, “Central Prob-
lems in the Philosophy of The Social Sciences After Postmodernism: Reconciling Consensus and He-
gemonic Theories of Epistemology and Political Ethics”, Philosophy&Social Criticism (19/2), 1993, 
s. 146.

11 Boris Stremlin, “Otoritenin Kuruluşu: Modern Dünyada Bilimin Yükselişi”, İki Kültürü Aşmak: Mo-
dern Dünya Sisteminde Fen Bilimleri ile Beşeri Bilimler Ayrılığı, Çev. Aysun Babacan, Eds. Richard 
E. Lee; Immanuel Wallerstein, Metis Yay., İstanbul 2007, s. 40-41. Ayrıca bkz. Lütfü Şimşek, a.g.e., s. 
147.

12 Eric Mielants, “Tepki ve Direniş: Doğa Bilimleri ve Beşeri Bilimler, 1789-1945”, İki Kültürü Aşmak: 
Modern Dünya Sisteminde Fen Bilimleri ile Beşeri Bilimler Ayrılığı, Çev. Aysun Babacan, Eds. Ri-
chard E. Lee; Immanuel Wallerstein, Metis Yay., İstanbul 2007, s. 51. Ayrıca bkz. Reljo Wilenlus, 
a.g.e., s. 34, 36.

13 Theodore M. Porter, “Natural Science And Social Theory”, Companion To The History of Modern 
Science, Eds. R. C. Olby, G. N. Cantor, J. R. R. Christie, M. J. S. Hodge, Routledge, London&New 
York 1990, s. 1025 vd.

14 Auguste Comte, Pozitif Felsefe Kursları, Çev. Erkan Ataçay, Sosyal Yay., İstanbul 2001, s. 30.
15 Auguste Comte, a.g.e., s. 32-33, 43, 51, 81.
16 Émile Durkheim, Sosyolojik Metodun Kuralları, Çev. Enver Aytekin, Sosyal Yay., 2. bs., İstanbul 

1994, s. 206.
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baskın görüş olmuştur. 20. yüzyılda sosyolojide sağlanan gelişmelerde en etkili isimlerden 
biri olan Emile Durkheim ... doğa bilimlerinin olgularla ilgilendiği gibi, sosyolojinin de 
aynı nesnellikle yaklaşılabilecek “sosyal olgularla” ilgilendiğini açıkladı.”17

Görüldüğü üzere sosyal bilimlerin ilk ortaya çıktıkları dönemde dayandıkları model 
doğa bilimi modelidir, buna bağlı olarak mekanik ve nedensel bir açıklama anlayışı ile 
nomotetik bir yaklaşımın hakim olduğu sosyal bilimlerin temelini dışsalcı (externalist) 
yanı ağır basan realist/empirist bir bilgi anlayışı oluşturmaktadır.18 Ancak bu anlayışa 
karşı eleştirel bir tavır gecikmemiş ve sosyal bilimlerin doğa bilimleri modeline göre 
şekillenmiş olan epistemolojik temellerini eleştiren farklı bir yaklaşım ortaya çıkmıştır. 
Bu karşı çıkış, Fransa ve İngiltere’den farklı bir geleneğe sahip olan Alman düşünce 
çevrelerinden gelmiştir. Sosyal bilimleri amaç-eylem bağlamında “anlam” temelinde 
inşa eden bu gelenek üzerinde ayrıntılı bir biçimde durmak gerekmektedir. 

Sosyal Bilimlerin Değer, Amaç-Eylem Bağıntısı ve Anlam 
Temelinde İnşası

Yukarıda ana hatlarıyla üzerinde durulan sosyal bilim anlayışına ilk sistemli eleştiri 
Alman düşünce çevrelerinden gelmiştir. Çünkü farklı bir geleneğe sahip olması nede-
niyle “on dokuzuncu yüzyıl Almanyası’nda titiz bilginliğin normlarını doğa bilimleri 
değil, filolojik disiplinler ve tarih disiplinleri tanımlamıştır.”19 Almanya’daki bu düşünce 
yapısının kökenleri ise 14. yüzyıla kadar geri götürülebilir. İlk olarak, Almanya’da diğer 
Avrupa ülkelerinden çok daha parçalı bir siyasi yapı (Kleinstaatterei) bulunmaktadır 
ve bu durum üniter yapının getirdiği, herkesi bağlayan mutlak hakikat fikrini gevşeten 
bir durumdur. İkinci olarak, Protestanlığın da felsefi zeminini oluşturduğunu söyle-
yebileceğimiz nominalizm, bazı siyasi nedenlerle Almanya’da yaygınlık kazanmıştır. 
Bunlarla bağlantılı olan bir diğer husus ise bireyin ön planda tutulduğu Pietizmin Al-
manya’da neşvünema bulmasıdır.20 Ayrıntı gibi görünen bu hususlar Alman düşünce 
geleneğinde bireyin ve “Ben sorunu”nun her zaman gündemde kalmasını sağlayan 
bir iklim yaratmıştır. Dolayısıyla bireyin önem arz ettiği tarih ile filoloji gibi bilimler 

17 Anthony Giddens, Sosyoloji: Kısa Fakat Eleştirel Bir Giriş, Çev. Ülgen Yıldız Battal, Siyasal Kitabe-
vi, 4. bs., Ankara 2012, s. 19.

18 Burada “dışsalcı yönü ağır basan” ifadesinin kullanılmasının nedeni, dışsalcılık ve içselciliğin birbir-
lerini bütünüyle dışlamayan, aksine birarada değerlendirilebilecek yaklaşımlar olduğunun düşünül-
mesidir. Bu konuda bkz. Nebi Mehdiyev, “İçselcilik ve Dışsalcılık Tartışmasına Uzlaşmacı Bir Yakla-
şım”, Çağdaş Epistemolojiye Giriş, Haz. Nebi Mehdiyev, İnsan Yay., İstanbul 2011, s. 206 vd.

19 Fritz Ringer, Weber’in Metodolojisi: Kültür Bilimleri ile Sosyal Bilimlerin Birleşimi, Çev. Mehmet 
Küçük, Doğu Batı Yay., 2. bs., Ankara 2006, s. 17. Ayrıca bkz. Mauro Di Meglio, “Sosyal Bilimler ve 
Alternatif Disiplin Modelleri”, İki Kültürü Aşmak: Modern Dünya Sisteminde Fen Bilimleri ile Beşeri 
Bilimler Ayrılığı, Çev. Aysun Babacan, Eds. Richard E. Lee; Immanuel Wallerstein, Metis Yay., İstan-
bul 2007, s. 90-91.

20 Lewis White Beck, Early German Philosophy, Thoemmes Press, England 1996, s. 5, 74, 77, 87, 159.
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gerçek bilginin zeminini oluşturan disiplinler olarak değerlendirilmişlerdir. Bunun 
bir sonucu olarak Almanya’da, sosyal bilimlerin modern doğa bilimi örneğine göre 
inşa edildiği Fransa ve İngiltere gibi ülkelerdekinden farklı bir model ortaya çıkmıştır. 

Almanya’da ortaya çıkan bu farklı yaklaşımın kökenlerini Kant’a kadar takip etmek 
mümkünse de ilk olarak Alman Tarih Okulu’nda metodolojik bir tartışma halini alır. 
Bu yaklaşıma göre, doğal gerçeklik ile tinsel gerçeklik arasında bir ayrım vardır ve 
“tinsel gerçeklik, insanın kendisini, doğayı ve toplumu algılayış biçimini de etkileyen 
tarihsel birikimdir.”21 Bu iki alandan ilkini doğa bilimleri ikincisini ise tin bilimleri 
araştırmaktadır. İki farklı alan söz konusu olduğundan bu iki bilimin yöntemleri ve 
doğaları birbirinden farklıdır. Şöyle ki Alman Tarih Okulu’nun görüşlerinin en net 
ifadesini bulduğu düşünürlerden biri olan Dilthey’a gore, doğa bilimleri doğal olgu-
ları inceler ve bu olgular arasındaki nedensel ilişkileri mekanik bir açıdan niceliksel 
olarak açıklamaya çalışır.22 

Kültür alanına ve sosyal bilimlere geldiğimizde ise farklı bir manzarayla karşıla-
şırız. Çünkü bu alanda mekanik, determinist ve evrensel yasalara dayanarak olguları 
açıklamaya çalışan bir yapı yoktur karşımızda. Aksine, evrensel yasalara değil olasılık-
lara bağlı, olgulardan ziyade tekil olayları değerler bağlamında düşünmek durumunda 
kalan, açıklamaya değil anlamaya yönelen organik bir yapıyla karşılaşırız. Zira sosyal 
bilimlerin yöneldiği alan, zeminini tarihin oluşturduğu, insanın yapıp etmeleriyle 
oluşan bir alandır. Tarihsel alanda ise genel yasalara dayanan ve bu yasalar üzerinden 
açıklama bekleyen olgular değil; anlaşılmayı, dolayısıyla yorumlanmayı bekleyen tekil 
olaylar söz konusudur.23 Doğan Özlem’in konuyu özetlediği şu pasajını alıntılamak 
yerinde olacaktır. 

“Tarihi ve toplumu inceleyecek olan bilimlerin konusu, doğa değil insan ve tindir, kültürdür. 
Tin/kültür/tarih/toplum dünyası, konu olarak şu özelliklere sahip sayılıyor: 1) Konu bizatihi 
tarihseldir. 2) Bu konu alanında her şey tekillik arzeder. 3) Olaylar yasalara göre değil, 
konulmuş/vaz’edilmiş şeyler olarak kurallara, değerlere, felsefi, dinsel, ideolojik etkenlere 
göre ele alınır. Burada, doğada olduğu gibi yasa-olgu ilişkisi değil, insani amaç-eylem ilişkisi 
esastır. 4) Bu alanda doğal “neden”ler değil, çağlara, kültürlere özgü kalan insani/kültürel 
“motifler” vardır. 5) Tarih/toplum dünyasında “olgu” değil, “olay” vardır. 6) Bu dünyada 
“determinasyon” değil, “olasılık” ve “rastlantı” söz konusudur. 7) Bu dünya ancak belli 
perspektifler altında inceleme konusu kılınabilir; bu dünyanın kendisi göreceli bir dünya 
olduğu gibi, onu incelemek de ancak göreceli bir konumdan hareketle mümkündür.”24 

21 Doğan Özlem, Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi, Doğu Batı Yay., 5. bs., Ankara 2008, s. 39.
22 Doğan Özlem, a.g.e., s. 40. Ayrıca bkz. Ayhan Bıçak, Tarih Felsefesinin Oluşumu, Dergah Yay., İstan-

bul 2004, s. 170-172, 180-182. 
23 Karl R. Popper, Hayat Problem Çözmektir: Bilgi, Tarih ve Politika Üzerine, Çev. Ali Nalbant, Yapı 

Kredi Yay., 5. bs., İstanbul 2015, s. 144. Ayrıca bkz. Alfred Schutz, “Concept and Theory Formation 
in the Social Sciences”, Philosophies of Social Science, Eds. Gerard Delanty&Piet Strydom, Open 
University Press, Philadelphia 2003, s. 134, 141.

24 Doğan Özlem, “Evrenselcilik Mitosu ve Sosyal Bilimler”, Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek, Metis 
Yay, 4. bs., İstanbul 2013, s. 59-60.
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Sosyal bilimlerde karşımıza çıkan bu yapıda “değerler”, “amaç-eylem bağıntısı” ve 
tarihsel bir alanın bunlar üzerinden “anlaşılması” söz konusudur. Birbirleriyle yakından 
ilişkili bu üç kavram, yani “değer”, “amaç-eylem bağıntısı” ve “anlam” sosyal bilimler 
açısından çok önemlidir. Çünkü “toplumda değerleri doğrultusunda amaçlar koyan 
insanın bilinçli yapıp etmeleri hüküm sürer. Kültür gerçekliği bu anlamda değerler 
üzerinde yükselir”25 ve hatta Weber’in de belirtmiş olduğu üzere “sosyal bilimlerin 
problemleri, ele alınan fenomenlerin değerle-ilişkisi vasıtasıyla seçilir.”26 Dolayısıyla 
bu üç kavramın ayrıntılandırılması konuyu anlaşılır kılmak için önem taşımaktadır. 

İlk olarak “anlam” kavramı üzerinde duracak olursak şu tespitleri yapmak müm-
kündür: “Anlam”dan söz edebilmek için bir referans sistemine ihtiyaç vardır, çünkü 
tek başına hiçbirşeyin anlamı yoktur; aksine, “anlam” birbiriyle bağlantılı unsurların 
ilişkisiyle ortaya çıkmaktadır. Bu unsurlar arasındaki ilişkinin nasıl kurulması gerek-
tiğini ise referans sistemi belirlemektedir. Faklı kültürlerin farklı anlam dünyalarına 
sahip olmalarının ve aynı konularda çok farklı yaklaşımlar sergileyebilmelerinin nedeni 
de referans sistemlerinin farklı olmasıdır. Dolayısıyla anlama etkinliği, bir referans 
sistemini kavramayı ya da üretmeyi gerektirir. 

“Değer” kavramı tam bu noktada işe dahil olmaktadır, çünkü böyle bir referans 
sisteminin temelini değerler oluşturmaktadır. Şöyle ki “değerler, düşünce ve eylemleri 
anlamlandırmak ve meşrulaştırmak için kullanılan unsurlardır.”27 Değerler coğrafi şart-
lar, bu şartlardan kaynaklanan ihtiyaçlar ve kültürel özellikler çerçevesinde şekillenir.28 
Dolayısıyla değerlerin ilke görevi gördüğünü ve bir toplumun referans sisteminin bu 
değerler çerçevesinde inşa edildiğini söylemek mümkündür. Örneğin, bir tarım toplumu 
ile göçebe bir toplumun değerleri birbirlerinden farklı şekillenecek, buna bağlı olarak 
referans sistemleri de farklılaşacaktır. Bu toplumları anlamak için ilk olarak temel 
değerlerini, buna bağlı olarak da referans sistemlerini analiz edip kavramak gerek-
mektedir. Sosyal bilimlerin amacı da kültürel ve tarihsel boyutu ön planda bulunan bu 
alanda bilgi üretmek olduğundan, doğa bilimlerinden farklı özellikler taşımaktadırlar. 

Bir toplumun temel değerleri çerçevesinde şekillenen referans sistemini kavradı-
ğımızda bu toplumun bireylerinin yapıp ettiklerini anlamak mümkün olmaktadır. Zira 
yukarıda da belirtildiği üzere insan, temel değerler doğrultusunda, koyduğu amaçlara 
dönük bilinçli eylemlerde bulunmaktadır. Burada da karşımıza belirli değerler ve re-
ferans sistemi çerçevesinde şekillenen amaç-eylem bağıntısı çıkmaktadır. Bu hususun 
önem arz etmesinin nedeni, sosyal bilimlerin yöneldiği alanın teleolojik bir yanının 
olduğunu ima etmesidir. Şöyle ki, belirli bir referans sistemi içinde, değerleri doğrul-
tusunda bir amaca yönelik anlamlı eylemlerde bulunan bilinçli bir insandan bahsettiği-

25 Lütfü Şimşek, a.g.e., s. 163.
26 Max Weber, Sosyal Bilimlerin Metodolojisi, Çev. Vefa Saygın Öğütle, Küre Yay., 2. bs., İstanbul 2012, 

s. 47.
27 Ayhan Bıçak, Tarih Metafiziği ya da Kendilik Bilinci, Dergah Yay., İstanbul 2014, s. 162.
28 Ayhan Bıçak, a.g.e., s. 162-163.
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mizde, dolaylı bir biçimde de olsa teleolojik bir yapıdan söz ediyoruz demektir. Çünkü 
insan bir amaca yönelmektedir, bu amaca yönelirken onun eylemlerini anlamlı kılan ve 
anlaşılmasını sağlayan şey, değerler ile kişinin bu değerler hakkındaki düşünceleridir. 

Sosyal olguları, aralarında nedensel ilişkiler olan ayrı varlıklar olarak düşündüğü-
müzde teleolojik bir anlayıştan kaçınabilmemize rağmen, yukarıdaki gibi amaç, anlam 
ve değer sistemi söz konusu olduğunda teleoloji, öyle ya da böyle dikkate alınması 
gereken bir unsur halini almaktadır. Zaten birçok yargısı değer-temelli (value-laden) 
olan sosyal bilimler, teleolojik bir yan barındırmaktadırlar.29 “Nitekim, doğa bilimleri 
ancak evrenin yasalarını bilmeyi istediğimizi varsayarken, kültür ve toplum bilimleri 
inceleme konularının seçimine rehberlik eden ‘değer bağıntılı’ yargılarını varsayar.”30 
Reljo Wilenlus’un konuyla ilgili şu pasajı meseleyi açık bir biçimde ifade etmektedir.

“Bu iki metodolojik yaklaşım, biri aslında failin kendi eylemlerinin anlamı konusundaki 
fikirlerini ortaya çıkartmaya çalışan teleolojik açıklamayı ya da onun varyasyonlarını 
kullanan yaklaşım, diğeri ise failin kendi davranışı hakkındaki kavrayışını es geçme [by-
pass] ve onu (Durkheim’ın deyimiyle) “daha temelli nedenlerle”, yani araştırmacının 
kavramlarını kullanarak açıklama eğiliminde olan nedensel açıklamayı ya da onun bazı 
varyasyonlarını kullanan yaklaşım olarak karakterize edilebilir.”31

Dolayısıyla Alman Tarih Okulu’nun temel ilkelerini ortaya koyduğu sosyal bilim 
anlayışı, modern doğa biliminin teleolojik yapıyı dışlayan yaklaşımından da farklıdır. 
Ancak bu geleneğin mirasçısı Weber, sosyal bilim alanının teleolojik açıdan anlaşıl-
masının zorunlu olmadığını ve bu muğlak “teleoloji” teriminin illa ki kullanılması 
gerekmediğini düşünmektedir. Ona göre “amaç, bir eylemin nedeni haline gelmiş bir 
sonucun kavranmasıdır.”32 Ayrıca yine Weber’e göre “neden-sonuç” önermelerinin 
“araç-amaç” önermelerine çevrilmesi de mümkündür.33 Farklı metodolojik yaklaşımları 
ve anlayışları bir potada eritmeye çalışan bir düşünür olarak Weber’in böyle düşünmesi 
onun sistemi çerçevesinde anlaşılabilir bir şeydir; fakat anlaşılabilir olması, doğru ol-
duğu anlamına gelmemektedir. Çünkü Wilenlus’un da vurguladığı üzere “teleolojik bir 
ilişki hakkındaki ifade, ‘amacın’ davranışın nedeni olarak değerlendirildiği nedensel 
bir ilişkiye aktarılamaz [translate].”34 Kısacası, temel değerler doğrultusunda oluşmuş 
bir referans sisteminden, anlamdan ve amaç-eylem bağıntısından bahsettiğimiz her 
yerde, karşımızda teleolojik yanı ağır basan bir yapı vardır. 

Sonuç olarak, Alman düşünce geleneğinde kendi kültürel ve tarihsel yapısından 

29 John P. Gigch, “Comparing the Epistemologies of Scientific Disciplines in Two Distinct Domains: 
Modern Physics versus Social Sciences-II”, Systems Research and Behavioral Science 19, 2002, s. 
557.

30 Fritz Ringer, a.g.e., s. 172.
31 Reljo Wilenlus, a.g.e., s. 34.
32 Max Weber, a.g.e., s. 110.
33 Max Weber, a.g.e., s. 74.
34 Reljo Wilenlus, a.g.e., s. 33.
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kaynaklanan özellikleri sebebiyle farklı bir sosyal bilim anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu 
anlayışa göre doğa bilimleri ile sosyal bilimlerin nesne edindiği alanların yapısı bir-
birinden farklı olduğu için doğa bilimlerinin yöntemleri ile sosyal olayları incelemek 
mümkün değildir. Bu sebeple modern doğa bilimi, olguları mekanik, nedensel ve nicel 
bir modelle açıklayarak yasalar elde ederken, sosyal bilimler temel değerler üzerine inşa 
edilen bir referans sistemi sayesinde anlam kazanan, amaç-eylem bağıntısına dayanan 
eylemleri ve olayları anlamaya çalışmaktadır. Dolayısıyla sosyal bilimler, açıklamadan 
çok anlamaya ve nedensel yaklaşımdan çok teleolojik yaklaşıma yakın durmaktadır. 

Bunlara dayanarak Alman geleneğinde karşılaştığımız sosyal bilim anlayışında 
melez bir bilgi yaklaşımının hakim olduğunu söylemek mümkündür. Şöyle ki yukarıda 
da belirtilmiş olduğu üzere, anlamdan ve amaç-eylem bağıntısından bahsettiğimiz her 
yerde, teleolojik yanı ağır basan bir yapı ile karşılaşırız. Teleolojik yapıların özelliği 
ise birbiri ile tutarlı bir ilişki içerisinde bulunan unsurlardan meydana gelmeleridir. 
Dolayısıyla bağdaşımcı (coherentist) bir bilgi anlayışı karşımıza çıkmaktadır. Ama 
aynı biçimde, temelci (foundationalist) bir anlayışın izleri de bulunmaktadır. Çünkü bir 
referans sistemi oluşturan teleolojik yapıların, üzerine inşa edildikleri temel değerler 
bulunmaktadır ve diğer tüm değerler geriye doğru götürüldüğünde, söz konusu temel 
değerlere ulaşılabilmektedir. Bu temel değerler, teleolojik yapılar için temel inanç (basic 
belief) özelliği taşımaktadırlar. Bu bakımdan, Alman düşünce geleneğinde karşımıza 
çıkan sosyal bilimlerin bilgi anlayışının bağdaşımcı ve temelci anlayışlardan izler 
taşıyan melez bir bilgi anlayışı olduğunu söylemek mümkündür.35 

20. Yüzyılda Sosyal Bilimler ve Epistemolojik Belirsizlik

20. yüzyılın başında sosyal bilimler açısından, biri modern doğa biliminin ilke-
leri üzerine, diğeri Alman geleneğinin tarihselci ilkeleri üzerine temellenen iki ana 
yaklaşım bulunmaktadır. Bu iki yaklaşımdan ilki daha yaygın biçimde kabul görmüş 
olmasına rağmen söz konusu yaklaşımlar arasındaki gerilim hep hissedilmiştir ve bu 
gerilim günümüzde de devam etmektedir.36 Ancak konu, çağımızda zannedilenden 
daha çetrefil bir hal almıştır. Çünkü sosyal bilimler açısından 20. yüzyıl çok önemli 
gelişmelere sahne olmuştur. Bunlardan ilki, görelilik teorisi ve kuantum fiziği ile klasik 
bilim anlayışının mutlak uzay-zaman, denetlenebilirlik, objektif gözlem vs. gibi temel 
ilkelerinin sarsılması sonucu evrenselci yaklaşımın yumuşamasıdır.37 İkinci önemli olgu 

35 Temelciliği ve bağdaşımcılığı biraraya getirerek yeni bir kavram (foundherentism) türeten Haack’ın 
teorisi üzerinden Alman geleneğinde karşımıza çıkan epistemoloijk dayanaklar isimlendirilebilir. An-
cak bu teorinin burada tartışılması mümkün olmadığından konuya işaret etmekle yetinilecektir. Bu 
konuda ayrıntılı bir tartışma için bkz. Susan Haack, Evidence and Inquiry: Towards Reconstruction in 
Epistemology, Blackwell, USA 1993, s. 73 vd.) 

36 Fritz Ringer, a.g.e., s. 10.
37 Richard E. Lee, “Karmaşıklık Çalışmaları”, İki Kültürü Aşmak: Modern Dünya Sisteminde Fen Bilim-
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ise çoğunluğu ulus devlet biçiminde şekillenen siyasi yapıların gerilemeye başlaması 
ve iktidar biçimlerinin çeşitlenmesidir. Lütfü Şimşek’in aşağıdaki pasajı, konuyu iyi 
bir biçimde özetlemektedir. 

“Sosyal bilimler, 21. yüzyılda çağdaş toplumun içinde bulunduğu geçiş sürecinin belirsiz-
liğiyle derinleşen bir bunalım yaşıyorlar. Ulus devlet egemenliğinin gerilemesi, farklılaşan 
egemenlik biçimleri ve bilimsel gelişmelerle birlikte ortaya çıkan yeni doğa anlayışı gibi 
nedenlerden dolayı sosyal bilimlerin eski yapıları ve kategorilerinde köklü değişiklikler 
yapılması gerektiği herkes tarafından kabul görüyor.”38

Bu gelişmeler, bilimsel paradigmaların değişmesi gerekliliğini doğurmuş dola-
yısıyla epistemolojik bir karmaşa ve çatışma alanı ortaya çıkmıştır. 20. yüzyılın sık 
sık bir kriz dönemi olarak nitelendirilmesi boşuna değildir ve bunun temel sebebinin 
espitemoloji alanında yaşanan kriz olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü bilgi ala-
nında ortaya çıkan muğlaklık hayatın her alanını doğrudan etkilemektedir. Elbette ki 
sosyal bilimler de bundan nasibini almıştır. Susan Hekman da söz konusu belirsizliği, 
“bu durumun bilançosu ve sosyal bilimlerin bir kriz halinde karakterize edilişinin se-
bebi, sosyal bilimlerin teorik bir dayanaktan yoksun, akıntıda sürükleniyor oluşudur”39 
tespitiyle dile getirmektedir. 

20. yüzyılda karşımıza çıkan manzaraya ana hatlarıyla baktığımızda, dil ve epis-
temoloji üzerine yapılan çalışmaların çeşitli biçimlerde sosyal bilimlere aktarıldığını 
görmekteyiz. Örneğin Saussure’ün dil felsefesi çalışmalarının yapısalcılığa temel 
oluşturması, dilsel göstergeleri araştıran ve disiplinler arası bir özellik arz eden gös-
tergebilimin sosyal bilimler açısından önem arz etmesi, fenomenolojinin 20. yüzyılda 
sosyal bilimleri özellikle metodoloji bağlamında etkilemesi, mantıksal pozitivizmin Ay-
dınlanma’nın bilgi anlayışını önemli değişikliklerle yenileyerek bu döneme aktarması, 
hermeneutik yaklaşımın yorumlayıcı geleneği geliştirerek alternatif bir bilgi anlayışı 
ortaya koyması, farklı bilgi ve dil anlayışlarının çatıştığı bir ortamın göstergesidir. 

Sosyal bilimleri de doğrudan etkileyen bu durum, modern paradigmanın dağılmaya 
başlamasına rağmen yeni bir paradigmanın henüz meydana gelmemiş olmasının bir 
sonucudur ve bu yeni dönem postmodern dönem olarak isimlendirilmektedir. İster doğa 
bilimini temel alan sosyal bilim yaklaşımı, ister Alman geleneğinde karşımıza çıkan 
yorumlayıcı yaklaşım olsun, her ikisi de Aydınlanma’nın bilgi ve daha da önemlisi 
özne anlayışına bağlıdırlar.40 Bu anlamda bir hakikat fikri taşımakta, Descartes’tan 
beri hüküm süren öznenin merkezi önemine ve kurucu rolüne inanmaktadırlar. Post-

leri ile Beşeri Bilimler Ayrılığı, Çev. Aysun Babacan, Eds. Richard E. Lee; Immanuel Wallerstein, 
Metis Yay., İstanbul 2007, s. 142. Ayrıca bkz. Gülbenkian Komisyonu, a.g.e., s. 60; Doğan Özlem, 
“Evrenselcilik Mitosu ve Sosyal Bilimler”, Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek, Metis Yay, 4. bs., 
İstanbul 2013, s. 62.

38 Lütfü Şimşek, a.g.e., s. 179.
39 Susan Hekman, a.g.e., s. 98.
40 Susan Hekman, a.g.e., s. 99, 102.
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modernizm ise bu fikirlerin hemen hepsine saldırmış ve yıkıcı bir etki bırakmıştır. 
Örneğin “özne”, “nesnellik”, “akıl”, “ilerleme” ve “kesinlik” gibi kavramlar ciddi bir 
eleştirinin konusu olmuşlardır. Bununla bağlantılı olarak hakikat fikri dağılmış, dünya 
değişmez hakikatlerin yeri olmaktan çıkarak temelden yoksun bir yere dönüşmüştür. 
Çünkü Pauline Marie Rosenau’nun belirttiği üzere, postmodernizm “epistemolojik 
yaklaşımları yadsır, metodolojik gelenekleri reddeder, bilgi iddialarına karşı çıkar, 
her türlü hakikati müphem kılar ve tavsiyelere itibar etmez.”41 Terry Eagleton’ın da 
konuyla ilgili tespitleri bu iddiaları destekler niteliktedir. 

“Postmodernlik klasik hakikat, akıl, kimlik ve nesnellik nosyonlarından, evrensel ilerleme ya 
da kurtuluş fikrinden, bilimsel açıklamanın başvurabileceği tekil çerçeveler, büyük anlatılar 
ya da nihai zeminlerden kuşku duyan bir düşünce tarzıdır. Postmodernlik, Aydınlanma’nın 
bu normlarına karşı dünyanın olumsal, temelsiz, çeşitli, istikrarsız, belirlenmemiş nitelikte 
ve bir dizi dağınık kültürlerden ya da yorumlardan ibaret olduğunu bildirir; bu da hakikat, 
tarih ve normların nesnelliği, doğanın verili oluşu ve kimliklerin tutarlılığı hakkında belli 
ölçüde bir kuşkuculuğu besler.”42

Postmodern dönemde karşılaştığımız bu epistemolojik belirsizlik, bilim de dâhil 
olmak üzere her türden bilişsel eylemi göreceli bir konuma yerleştirmiş ve her tür teo-
riyi bir anlatı haline getirmiştir.43 Burada kullanılan “anlatı” kavramı önemlidir, çünkü 
hakikatin elden kaydığı çağımızda bilgi değeri taşıyan şey, hakikati dile getiren bir 
yargı değil; aksine bir bağlam içerisinde anlam kazanan şeydir. Çok farklı bağlamlar 
söz konusu olabileceği için bilgi dediğimiz şeyin de göreceli olduğu ve prespektife 
bağlı kaldığı söylenebilir. Sosyal bilimler açısından da böyle bir durum söz konusudur. 
Şöyle ki, hem yapılan araştırmalar hem de araştırmalarda elde edilen veriler belli bir 
bağlam içerisinde, birbiriyle tutarlı biçimde bir araya getirilerek sonuca varılmaktadır. 
Yani belirli bir bağlamda bir inşa/yapı faaliyeti ile bilgi ortaya çıkmaktadır. Ancak 
takdir edilebileceği gibi bağlamlar kolaylıkla değişebilir. Audi’nin de belirttiği üzere 
“bağlamcılar, bilgiye doğruluk atfetme (ascription) koşullarının atıf bağlamına göre 
ciddi farklılıklar göstererek çeşitlendiğini vurgulamaktadırlar.”44 Üstelik burada sadece 
toplumdan topluma değişen bir bağlam değil, bireyden bireye bile değişebilen bir 
bağlam söz konusudur. Bunun yanı sıra, aynı bağlam içerisinde farklı inşalar/yapılar 
kurmak da mümkün olabilir. Dolayısıyla çağımız bilimsel çalışmalarından herhangi 
birini bir epistemolojik yaklaşımla tanımlamak güç olmakla birlikte, ayrıntıyı bir kenara 
bırakıp çok genel bir çerçeveden baktığımızda, çağımız sosyal bilimlerinde bağlamcı 

41 Pauline Marie Rosenau, Post-Modernism and the Social Sciences: Insights, Inroads, and Intrusions, 
Princeton University Press, New Jersey 1992, s. 4. 

42 Terry Eagleton, Postmodernizmin Yanılsamaları, Çev. Mehmet Küçük, Ayrıntı Yay., 2. bs., İstanbul, 
2011, s. 9.

43 Steven Best; Douglas Kellner, Postmodern Teori, Çev. Mehmet Küçük, Ayrıntı Yay., İstanbul 1998, s. 
18.

44 Robert Audi, Epistemology: A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge, Routledge, 3. 
bs., New York&London 2011, s. 263.
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(contextualist) bir epistemolojik anlayışın hâkim olduğunu iddia etmek mümkündür.45 
Burada bir yanlış anlamaya mahal vermemek için bağdaşımcılık ile bağlamcılık 

arasındaki ayrıma da dikkat çekmek gerekmektedir. Bağdaşımcılıkta insicamlı bir 
inanç topluluğu vardır ve inançlar bu sistemin birer unsuru olduklarında bilgi olarak 
değerlendirilmektedirler.46 Bağlamcılıkta ise inançlar, içinde bulundukları bağlam sa-
yesinde epistemolojik değer kazanmaktadırlar. Ancak burada bağdaşımcılıkta olduğu 
gibi belli bir sistemden ziyade çeşitli bağlamlarda inşa edilebilen farklı yapılar söz 
konusudur. Bu sebeple, bağlamcılığın göreceliğe sebebiyet verdiği ileri sürülmüş ve 
bu epistemolojik yaklaşıma eleştiriler yöneltilmiştir. Örneğin Susan Haack konuyla 
ilgili olarak “bağlamcılık epistemik standartların objektif değil uzlaşımsal olduğu tezine 
yol açmaktadır ve bu dolaylı olarak bağlamcılığın anti-epistemolojik olduğu anlamına 
gelir”47 tespitinde bulunmaktadır. Kısacası, bağdaşımcılıkta immanent tutarlılığa sahip 
belirli bir yapı söz konusuyken bağlamcılıkta farklı bağlamlarda inşa edilebilen çeşitli 
yapılar söz konusudur. Yukarıda aktarılanları bu söylenenler ışığında düşündüğümüz-
de, çağımız sosyal bilimlerinin neden genel olarak bağlamcı bir epistemolojik temele 
dayandığı daha kolay anlaşılabilir. 

Çağımız sosyal bilimlerinin dayandığını gördüğümüz bu bağlamcı epistemolojik 
zemin göreceli bir anlayışı hakim kılmaya başlamakla kalmamış, bilimsel olan ile 
edebi olan arasındaki ayrımı da muğlaklaştırmıştır. Çünkü her inanç belli bir bağlamda 
bilgi değeri kazanıyorsa, çeşitli bağlamlar arasından hangisinin geçerli olacağına nasıl 
karar verilecektir? Ayrıca edebi olan ile bilimsel olan nasıl ayırt edilecektir? Kieran 
Keohane’in konuyla ilgili şu tespitlerini burada alıntılamak yerinde olacaktır. 

“Postmodern yönelim (turn), doğru ve yanlışın sınırlarını belirleyen kesin kriterlerin, bilim 
ve mit, olgu ve hurafe (boş kanı) arasındaki ayrımların modernitenin geleneklerinde içkin 
olduğunu ve bu gelenekler dışında meşru kılınamayacağını iddia etmektedir. Derrida’nın 
“metin dışında hiçbir şey yoktur” derken kastetmek istediği budur. Sosyal olanın dışında 
ya da ötesinde, sosyal olanı değerlendirebileceğimiz bir nokta yoktur.”48 

Yukarıdaki pasajdan da anlaşılabileceği üzere, sosyal olanı dışarıdan değerlendire-
bileceğimiz ne bir kriter ne de bir mahal bulunmaktadır. Olup biten herşey, incelenmek 
istenen şeyin içinde gerçekleşmektedir. Yani birçok bağlamdan değerlendirilebilecek 
olan olumsal bir alan, yine bu alandan yola çıkılarak araştırılmaktadır. Üstelik hangi 
bağlamın, neye göre seçileceğine dair bir kriterimiz de bulunmamaktadır. 

45 Pauline Marie Rosenau, a.g.e., s. 110-111. Bağlamcılık bir epistemolojik temel olarak oluşturmacılığı 
(constructivism) kapsamaktadır, zira oluşturmacılık esasında bağlamcı bilgi anlayışına temellenmek-
tedir. Bu makalenin konusu sosyal bilimlerin bilgi anlayışı ve onun temelleri olduğundan, oluşturma-
cılık üzerinde ayrıca durulmadan bağlamcılığın ele alınması yeterli görülmüştür. Bu konuda bkz. Eric 
J. Fox, “Constructing a Pragmatic Science of Learning and Instruction with Functional Contextua-
lism”, Educational Technology Research and Development (54/1), 2006, s. 13. 

46 Ralph Baergen, Historical Dictionary of Epistemology, The Scarecrow Press, USA 2006, s. 42.
47 Susan Haack, a.g.e., s. 20.
48 Kieran Keohane, a.g.e., s. 147.
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Burada, hangi bağlamın neye göre tercih edileceği hususunda, Popper’ın bilimsel 
problemler hakkında söylediklerine başvurarak bir çıkış noktası bulunabilir. Şöyle 
ki Popper’a göre bilim problemlerle başlar ve bu problemleri çözmeyi amaçlar. Bu 
anlamda bilimin hedefi tatmin edici kuramlar ortaya atmaktır. Kuramlar, karşılaşılan 
sorunları açıklayıp çözme gücüne sahip oldukları ölçüde başarılıdırlar.49 Dolayısıyla 
sosyal bilimlerde de böyle bir yolun izlenmesi mümkündür; yani hangi bağlamın tercih 
edileceğini, söz konusu bağlamların problem çözme ve açıklama güçleri belirleyecektir. 
Belirli bir bağlamda inşa edilen kuram, diğerlerinden daha çok sorunu açıklıyor ve bu 
sorunların çözümüne yardımcı oluyorsa o bağlamın ve o bağlam içerisinde bilgi değeri 
kazanan unsurların tercih edilebileceği söylenebilir. Ancak sorunlar ve çözümler dö-
nemden döneme değişeceğinden, bağlamların da değişmesi gerekecektir, bu da sosyal 
bilimler için genel geçer ve kesin bir bilginin mümkün olmadığı anlamına gelmekte, 
dolayısıyla epistemolojik bir belirsizlik doğurmaktadır. 

Sonuç 

Sonuç itibariyle, 19. yüzyılda ortaya çıkan sosyal bilimlerin, ilk dönemlerde 
doğa bilimlerini takip ederek realist-empirist bir bilgi anlayışı üzerine inşa edildikleri 
ve nesne edindikleri konuları da tıpkı doğa biliminin kendi nesnelerini ele aldığı gibi 
değerlendirdikleri görülmektedir. Bu yaklaşıma ilk karşı çıkış, Alman düşünce gele-
neğinden gelmiş ve sosyal bilimlerin nesnesini oluşturan insan ve toplum gerçeğinin 
doğa biliminin nesnelerinden farklı olmasına dayanarak, sosyal bilimlerin anlama-
yorumlama çabası ön plana çıkartılmıştır. Bunun sonucu olarak bağdaşımcı ve temelci 
yaklaşımlardan izler taşıyan melez bir epistemolojik yaklaşım ortaya çıkmıştır. Ama 
son tahlilde, bu iki farklı konumlanış da Aydınlanma’nın özne anlayışına, dolayısıyla 
bilgi için biçtiği temel özelliklere bağlı kalmışlardır. 

Ancak 20. yüzyıl hem doğa bilimleri hem de felsefi düşünce açısından önemli 
gelişmelerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Bu gelişmelerin başında, Aydınlanma 
düşüncesinin bilgi anlayışının ciddi bir biçimde sarsılması ve merkezi rol üstlenen 
“özne”nin birçok açıdan saldırıya uğraması gelmektedir. Postmodern olarak isimlen-
dirilen bu dönemde bir kriz düşüncesi hâkim olmuş, kesin bilgi anlayışı yıkılmış, buna 
bağlı olarak hakikat fikri aşınmıştır. 

Sosyal bilimler de bu durumdan önemli ölçüde etkilenmiş ve epistemolojik te-
mellerinin nereye konumlandırılacağı bir sorun teşkil etmeye başlamıştır. Yukarıda 
gösterilmeye çalışıldığı üzere, çeşitli akım ve yaklaşımları tek bir epistemolojik temele 
dayandırmak mümkün olmasa da konuya en genel hatlarıyla baktığımızda, bütün yakla-
şımların ortaklaştığı noktanın bağlamcı bir epistemolojik zemin olduğu görülmektedir. 

49 Karl R. Popper, a.g.e., s. 29, 95.
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Ancak bağlamcı bilgi anlayışının sebep olduğu görecelik, neyin bilim neyin mit, neyin 
edebiyat neyin felsefe olduğunu tespit etmeyi neredeyse imkansızlaştırmakta ve araştır-
ma çıktılarının bir “anlatı”dan öteye gidememesine neden olmaktadır. Çağımızda sosyal 
bilimcilerin anketlere ve sayısal verilere çok sık vurgu yapmalarının nedenlerinden 
en önemlisi, bu problemin farkında olmalarıdır. Ancak elde edilen verilerin toplanış 
biçimi, bu verilerin toplandığı ortam ve verilerin yorumlanışı da benzer eleştirilere 
açıktır. Dolayısıyla sosyal bilimler açısından bu sınırların bir hayli muğlak olduğu ve 
epistemolojik bir belirsizliğin hüküm sürdüğü görülmektedir. Zira yukarıda Kant’tan 
iktibasla belirtilmiş olduğu üzere, bir bilim alanının sınırlarının belirlenebilmesi için ona 
özgü olanın ve onu diğer bilgi alanlarından ayıranın ne olduğunun bilinmesi elzemdir. 

Son olarak şunu belirtmek gerekmektedir ki sosyal bilim alanında çalışan birçok 
araştırmacı hala Aydınlanma’nın bilgi ve özne anlayışına yaslanmaktadır. Çünkü maruz 
kaldığı tüm yıkıcı eleştirilere rağmen empirist/realist bilgi anlayışı, çağımızda kesin 
bilgi vaadinin bulunmayışının yarattığı tedirginliğe karşı vazgeçilmeyen bir dayanak 
olmayı sürdürmektedir. Tüm bu söylenenlere istinaden, bağlamcı bir epistemolojik 
yaklaşımın sosyal bilimler açısından sorun çözücü olmadığını, ciddi eleştirilere ma-
ruz kalsa da empirist/realist anlayışa yaslanan bağdaşımcı bir epistemolojik zeminin 
sosyal bilimler açısından kaçınılmaz olduğunu teslim etmek gerekmektedir. Ancak 
sosyal bilimcilerin söz konusu epistemolojik sorunların bilincine vararak klasik bilim 
anlayışının onlara sağladığı korunaktan vazgeçmeleri, “öngörü”, “ilerleme”, “hakikat”, 
“nedensellik” gibi kavramlarla aralarına mesafe koymaları ve çalışmalarını sadece 
problemleri teşhis edip çözmeye dönük denemeler olarak görmeleri, bu anlamda 
mütevazi bir çizgiye çekilebilmeleri gerekmektedir. 
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PSYCHOLOGISM AND ITS OPPONENTS

ÖZ
Eldeki makale mantığın doğası ve epistemolojisi üzerine bir görüş olan psikolo-
jizmden yana ve ona karşıt argümanları genel hatlarıyla serimlemeyi arzu etmek-
tedir. Böylece iki zıt kutup arasındaki tartışmanın önemli noktalarını gösterme-
ye çalışmaktadır. Bu amaçla, Frege’nin ve Husserl’in psikolojizme yönelttikleri 
eleştiriler, makalenin odak noktası olarak alınıyor. Makale iki bölümden olu-
şuyor: Birinci bölüm, nesnelliğin doğallaştırılıp doğallaştırılamayacağı sorusu 
etrafında şekilleniyor. İkinci bölümde ise normatif mantık değerlendiriliyor ve 
ilk başta psikolojizmin aleyhinde gibi gözükmesine rağmen, gizliden gizliye de 
olsa bir çeşit psikolojizme sevk ettiğinden ötürü eleştiriliyor.
Anahtar Kelimeler: Psikolojizm, mantık, Edmund Husserl, Gottlob Frege, ide-
alite, zorunluluk, doğalcılık

ABSTRACT
The present article wishes to expose in general terms the arguments for and against 
psychologism, which is a view on the nature and the epistemology of logic. In this 
way, it aims to show the important points of the debate between opposing sides. 
For this purpose, Frege’s and Husserl’s critiques against psychologism are taken 
as the focal point of the article. The article has two sections: The first section is 
centered on the question of whether or not objectivity can be naturalized. In the 
second section, normative logic is examined and criticized on the grounds of 
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giving implicitly way to a sort of psychologism, while pretending, at the outset, 
to be against it.
Keywords: Psychologism, logic, Edmund Husserl, Gottlob Frege, ideality, ne-
cessity, naturalism

…

“Psikolojizm” ibaresi ilk defa 19. yüzyılın ilk yarısında İtalyan filozof Vincenzo 
Giorbeti’nin Introduzione allo studio della filosofia adlı eserinde, aynı yüzyılın ikinci 
yarısında ise Alman filozof Johann Eduard Erdmann’ın Grundriss der Geschichte der 
Philosophie adlı eserinde ve muhtemelen birbirlerinden habersizce kullanılmıştır.1 
Bu ibare zamanla felsefe, bilim ve mantık alanındaki neredeyse her görüşü lehinde 
veya aleyhinde konumlandırmaya izin veren bir şemsiye terim haline gelmiştir.2 O 
derece ki “psikolojist” teoriler ve onları böyle adlandırıp kendilerinden ayıran psiko-
lojizm aleyhtarı teoriler arasındaki üretken gerilimin bugün hala devam ettiği rahat-
lıkla ileri sürülebilir. Peki ama Almanya’da 1890 ve 1914 seneleri arasında akademik 
felsefenin ana gündemini büyük ölçüde belirlemiş gözüken ve bilhassa mantıkçılar 
arasında ünlenen bu “psikolojizm tartışması” (Psychologismus-Streit) neden hala 
güncel felsefe ve bilim faaliyeti için vazgeçilmez bir önem taşır?

Bu tartışmanın ne denli önemli olduğunu gösterebilmek için öncelikle onu ola-
bildiğince tarihî bağlamından bağımsız değerlendirmek, temel meseleyi felsefe ta-
rihçilerine hitap eden teknik jargondan mümkün mertebe uzak durarak ele almak, 
zıt kutuplara ait görüşleri herkesin anlayabileceği bir kılıkta sunmak gerekir. Eldeki 
makalede elden geldiği ölçüde bunu yapmaya çalışıyorum. Psikolojizmin öne çıkan 
yanlarını sunmayı ve bu yanların neden eleştirildiklerini izah etmeyi amaçlıyorum. 
Birinci bölümde, daha ziyade Frege’ye başvurarak nesnelliğin doğallaştırılıp doğal-
laştırılamayacağı problemi üzerinden psikolojizm yanlısı ve karşıtı görüşlerden söz 
ediyorum. İkinci bölümde, ilk bakışta psikolojizme muhalefet eder gözüken normatif 
mantıktaki gizli psikolojist potansiyelleri göstermeyi hedefliyorum. Bunu yaparken 
bilhassa Husserl’in görüşlerinden faydalanıyorum.

1 V. Giorbeti, Introduzione allo studio della filosofia, Brüksel: Marcello Hayez, 1840; J.E. Erdmann, 
Grundriss der Geschichte der Philosophie, Berlin: Hertz,1870.

2 Erdmann, Friedrich Eduard Beneke’yi, Giorbeti ise Antonio Rosmini’yi psikolojist olmakla itham 
etmek suretiyle psikolojizm tabirine olumsuz bir anlam yükler.
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1. Nesnellik doğallaştırılabilir mi? 

Psikolojizmin lehinde ve aleyhinde sunulan her farklı akılyürütmenin arkasında 
o akılyürütmeye temel teşkil eden farklı bir nesnellik anlayışı olduğu söylenebilir. Bu 
farklı nesnellik anlayışları ise onlara paralel farklı öznellik anlayışlarıyla birlikte de-
ğerlendirilmelidir. Genel itibarıyla psikolojizme meydan okuyan argümanların çoğu 
“felsefi doğalcılık” diye adlandırabileceğimiz bir tutumun deyim yerindeyse ipliğini 
pazara çıkarmayı arzu eder. Eğer psikolojizme denk düştüğü baştan kabul edilecek 
olursa “doğalcılık” neden nesnelliğin tesisinin önünde bir problem olsun ki? Bunu 
izah edebilmek için öncelikle belirtelim ki farklı bilimlerin faaliyetlerinde gözetilen 
nesnellik türleri, bu nesnellik türlerini tutarlı ve hepsine ortak biçimde dile getirmeye 
imkân tanıyan bir nesnellik biçimini, yani düşüncenin nesnelliğini öngerektirmelidir. 
Aslı itibarıyla Frege’ye ait bu argümana göre, eğer farklı nesne sahalarıyla meşgul 
bilim dalları ve teorik disiplinler bu nesne sahalarının farklılığıyla doğru orantılı ola-
rak birbirlerinden apayrı düşünce türlerinden faydalansaydı, peşine düştükleri nes-
nelliği ileri süremez ve formüle edemez hale gelirlerdi. Başka bir deyişle, düşüncenin 
“nesnel” olamaması demek, genel anlamda bilimsel pratik ile teorik faaliyetin disip-
linlerarası bir iletişim ve anlaşılırlık zemininden mahrum kalması, bilimsel önesü-
rümlerde kamuya açık bir rasyonalite, bir ortak dil bulunmaması demektir. Oysa bu 
durumda bilimin imkânı daha en baştan ortadan kalkmış olur.3

İlk bakışta düşüncenin nesnelliğinin altını oyan fikirleri doğalcılığa bağlamak 
kolay gözükmeyebilir. Nitekim fiziki gerçekliğe ilişkin yasaları tespit etmekle uğ-
raşmak değil midir doğabiliminin amacı? Şüphesiz öyledir. Fakat fiziki gerçekliğe 
ilişkin yasalar ile fiziki gerçekliğin ta kendisi arasında ne türden bir bağıntı olduğunu 
sorgulamaya başladığımız andan itibaren göz ardı edilemez bir güçlük dikilir önümü-
ze. Bir fizik yasası ile bizatihi fiziki gerçeklik arasında bir derece farkı mı vardır, yani 
yasa da yasası olduğu fiziki olgular gibi olgusal mıdır? Yoksa aralarında bundan ziya-
de bir tür farkı mı vardır, yani fiziki olgulardan fizik yasasına geçmek için olgulardan 
basit bir türetim asla yeterli gelmeyecek midir? Felsefi doğalcılık bazen karşımıza 
tam da olgudan yasaya zahmetsiz bir geçişten yana olan, fizik yasalarını olgu düze-
nine tabi tutan bir teori kılığında çıkar. Oysa fizik biliminin fiziki gerçekliğin nesnel 
yasalarının tespitiyle uğraştığı görüşünü benimseyen pek çok bilim insanı, yasa ile 
olgu arasında indirgenemez bir düzey farkını korumaya da eşit derecede özen gösterir 
ki bu durum bilimsel pratik boyunca fizik bilimine teorik zemin kazandırmaktan so-
rumlu nesnelliğin, yani düşüncenin nesnelliğinin ampirik bir meseleye indirgenmek-
sizin önkabul edildiği anlamına gelir. Öte yandan, psikolojizm aleyhtarı düşünürler 

3 G. Frege, Aritmetiğin Temelleri. Sayı Kavramı Üzerine Mantıksal-matematiksel bir İnceleme, çeviren 
H. B. Gözkan, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2008, s.80. Benzer bir argümanı Husserl’de de bulmak 
mümkün. Hua XVIII, 69.
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sundukları argümanlarda sık sık fiziki gerçekliğin nesnelliği ile düşüncenin nesnelliği 
arasında alışılmadık bir paralellik, bir analoji kurmaya eğilimlidirler ki bu da aslında 
boş yere değildir. Sözgelimi Frege şu sözleriyle bu eğilime en iyi örnektir: “ [G]özle-
rimizi kapattığımızda güneş nasıl ortadan yok olmuyorsa, bir tümcenin doğruluğu da 
ben onu düşünmeyi bıraktığımda doğru olmaktan çıkmıyor.”4

Aslına bakılırsa, Frege nezdinde, güneşin bizden bağımsız olduğuna dair bir 
önesürüm bile ısısını yüzümüzde hissettiğimiz tekil bir nesneyle (güneşle) ilgili ola-
rak görülmemelidir basitçe. Çünkü “güneş” fiziki bir cisimden ibaret olmayıp, daha 
ziyade fiziki bir cismi belli bir bağlama göre özel bir anlam taşıyor olarak teşhis eden 
ve betimleyen bir adlandırmadır. Frege’nin sözleriyle, “genel bir ilke olarak, bir nes-
neyi betimlemeden ya da adlandırmadan ondan söz etme imkânı yoktur.”5 O halde, 
denebilir ki fiziki gerçekliğin nesnelliği dahi ilke gereği düşüncenin semantik nes-
nelliğine başvurmadan öne sürülemez. Bu tez –ezcümle ‘anlam göndergeyi belirler’ 
tezi– psikolojizm tartışmasının iki önemli psikolojizm aleyhtarı figürü olan Frege’nin 
ve Husserl’in ortak savundukları bir tezdir ve bilhassa Frege’nin “Anlam ve Gönder-
ge Üzerine” adlı makalesine değin literatürde kimi zaman savunulmuş kimi zaman 
reddedilmiştir.6 Bu tezi reddeden biri şöyle diyecektir: Anlamın göndergeyi belirle-
diği sahiden doğru mu? Bir ifadede geçen özel adların, gönderme yaptıkları nesneyi, 
bu nesne her seferinde belli bir anlama gelecek şekilde betimlediği söylenir. Öyle ki 
aynı nesneye onu farklı anlamlarda sunan betimlemeler yoluyla gönderme yapmak 
mümkün gözükür. İki özel adın içlemlerinin (taşıdıkları anlamın) farklı olması, kap-
lamlarının (gönderme yaptıkları nesnenin) aynı olmasına engel teşkil etmez. Hem 
Frege hem de Husserl için adları telaffuz ederken ilgimizin odağında adların anlam-

4 G. Frege, a.g.e., s.82. Frege “Düşünce” adlı makalesinde de mantığın doğrulukla bağını fiziğin 
kütleçekim ve ısı ile bağına benzetir. Frege bu anlamda mantık yasalarını talimat verici (buyurucu) bir 
yapıya sahip ahlaki ve hukuki yasalardan ziyade doğa yasalarına yakın görür. Zira Frege için doğruluk 
pratik bir buyruğa tabi tutulan bir süreç (Geschehen) değil, kendi hakkını haiz ideal bir varlıktır (Sein). 
G. Frege, “Der Gedanke.Eine Logische Untersuchung”, Logische Untersuchungen, haz. G. Patzig, 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1966, Göttingen, s.30. Gelgelelim, doğabilimlerine özgü nesnellik ile 
mantığa özgü nesnellik arasında kurulan bu benzeşimin belli sınırları vardır ve bu sınırlar aşıldığı 
takdirde mantığın meşruiyeti ortadan kalkar. Bu meseleye makalenin ilerisinde Edmund Husserl’in 
görüşlerini işlerken geri döneceğim.

5 G. Frege, a.g.e., s. 143. Frege’nin “adlandırma” ile “betimleme” arasında tamı tamına eşitlik 
kurduğunu, bu sebeple Frege’ye ait cümlede geçen “ya da” ibaresiyle “adlandırma ile betimleme, 
bir nesneyle ilki dolaysız ikincisi dolaylı olan iki farklı ilişki kurma tarzına karşılık gelir” görüşünün 
kastedilmediğini düşünüyorum. Gelgelelim, bu nokta hem tartışmaya açıktır hem de bu makalenin 
konusu dışında kalmaktadır.

6 G. Frege “Über Sinn und Bedeutung”, Funktion, Begriff, Bedeutung. Fünf Logische Studien, yay haz. 
G. Patzig, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008. İşaret zamirleri barındıran ve kendileri 
değişmez kalsa da her farklı durum için farklı bir nesne hakkında olabilen ifadeleri burada konu dışı 
bırakıyorum. Zira böyle ifadeler bakış açısına göre ya “anlam göndergeyi belirler” tezine muhalefet 
için kullanılabilir ya da tam aksine bu tezi destekler biçimde yorumlanabilir. Dolayısıyla bu mesele 
başlı başına ayrı bir makaleye konu olmayı hakeder.
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ları değil, göndergeleri vardır ve dolayısıyla anlam ifade sırasında “geçerli” olmasına 
rağmen adeta görünmez kalır.

 Frege bilinç faaliyetinin anlamın nesnelliğinin idrakinde bir rol oynadığını inkâr 
etmese de söz konusu nesnelliğin analizi bakımından bu faaliyet üzerine bir ince-
lemenin sorunsuzca ihmal edilebilir olduğuna inanır. Bununla birlikte, şurası gayet 
açıktır ki Frege’ye göre farklı anlamların aynı nesneye gönderme yapmaları, bilen 
özne açısından ele alındığında, sentetik bir süreci dışa vurur. Böylelikle özne, de-
neyimi yoluyla yeni bir şeyi –nesnenin aynılığını– keşfetmiş olur. Demek ki “anlam 
göndergeyi belirler” tezi uyarınca, bilincin öznel faaliyetini anlamın nesnelliğini tesis 
etmede ihmal edilebilir bir etken kabul etsek dahi, bir bakıma hala deneyimin şart-
larına tabi olmak mecburiyetindeyiz. Mahut teze en dikkate değer itirazları yönelt-
miş olan iki filozoftan biri özel bir adın, nesnesine betimleme aracılığı olmaksızın 
gönderme yapabildiğini ileri süren Saul Kripke’dir.7 Diğeri ise Kripke’yle ortak bir 
“doğrudan gönderme” fikrinden hareket eden ve “Anlamın Anlamı” adlı makalesinde 
deneyim önşartının (başka bir deyişle, dar anlamda yorumlanan bir “anlama” müra-
caat önşartının) tersyüz edildiği ünlü “ikiz dünya” düşünce deneyi yardımıyla anla-
mın göndergeyi değil, göndergenin anlamı belirlediğini savunan (orta dönemindeki 
görüşleriyle) Hilary Putnam’dır.8 Bu iki filozof da kendilerini burada başvurduğumuz 
metinlerinde realist olarak adlandırır ve ister istemez öne çıkan ortak tutumlarıyla 
daha sonra “dışsalcılık” (externalism) adıyla yaygınlaşacak epistemolojik yaklaşımın 
ilham kaynakları arasında yer alırlar. Nitekim her ne kadar Frege anlamın nesnelliği-
ni öznel temsilden dikkatlice ayırmış olsa da Putnam zihin felsefesinde sloganlaşan 
“anlamlar kafada değildir” ifadesiyle Frege’nin “anlam göndergeyi belirler” tezini 
hedef alır gibi durur. Öte yandan, John McDowell “Anlamın Anlamı” metnini ince-
lediği bir makalesinde, “anlamlar kafada değildir” ifadesinin zihinselci eğilime karşı 
bir düstur haline getirilmesine itiraz eder. McDowell’a göre, bu ifade Putnam’ın zihni 
hala yanlış yerde aradığına kanıt teşkil eder. Buradan çıkan sonuç Putnam’ın zihin 
konusunda köktenci bir tavır almayı başaramamış olduğudur. McDowell’a bakılırsa, 
eğer anlamın göndergeyi belirlediği tezi zımnen de olsa bir çeşit zihinselciliğe (men-
talizme) kapı aralıyor gibiyse bu zihinselcilik ille de “tehlikeli” olmak durumunda 
değildir, yeter ki onu psikolojistlerin zihin anlayışıyla birebir örtüşüyormuşçasına ele 
almayalım. McDowell’ın gözünde, daha iyi bir yorumlama stratejisi zihnin bizatihi 
kendisini kafanın dışına konumlandırmak, zihinselliği göndergeleri belirleyen nesnel 
anlamların sunuluşundan itibaren düşünmek suretiyle gayri psikolojik bir düzleme 
oturtmaktır.9

7 S.A. Kripke, Naming and Necessity, Cambridge Mass.: Harvard University Press, 1972.
8 H. Putnam, “Meaning of Meaning”, Mind, Language and Reality, Cambridge Mass.: Harvard 

University Press, 1975 s, 215-271.
9 J. McDowell, “Putnam on Mind and Meaning”, Meaning, Knowledge and Reality, Cambridge Mass., 

Harvard University Press, 1998, s.282-283.
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Fakat zihnin hiç de psikolojik olmayan bu tarz bir epistemik rolünün olduğuna 
dikkatimizi hakkıyla çekenin Frege’den ziyade Husserl’in transandantal felsefesi ol-
duğunu teslim etmek gerekir. Gördüğü epistemik/transandantal işlev açısından zih-
nin, psişik yetilerince çizilen sınırlara indirgenemez olmasının önemle vurgulanması 
asıl Husserl’in psikolojizm karşıtlığından söz ederken yapılması icap eden bir ham-
ledir. Hâlbuki Frege’nin Vorstellung (temsil ya da sunuş) sözcüğüne yüklediği anlam 
psikolojistlerin yüklediğinden neredeyse farksızdır. Gerçi Frege Vorstellung terimi-
nin kullanım kapsamını erozyona uğratan bu indirgemeye sözcüğün çok anlamlılığı-
nın farkında olduğu hâlde kalkıştığını ve ona mantığın nesnelliğini ele alırken veril-
mesi gerekli bir taviz gözüyle baktığını belirtmeyi ihmal etmez.10 Gene de Frege’ye 
göre “temsiller kafadadır”, zihinsel süreçlerin içkin parçalarıdır, bu sebeple de nesnel 
bilgiye imkân tanımayacak derecede özneldirler. Bu sebeple, Frege’nin nesnel bir 
yapının unsurları diye kabul ettiği “anlam” ve “gönderge” temsilden tamamen ba-
ğımsızca analiz edilmelidir. Frege “Anlam ve Gönderge Üzerine”de bu durumu ünlü 
teleskop örneğiyle anlaşılır kılmaya çalışır:

“Biri teleskopla ayı gözlemlemektedir. Ayın kendisini göndergeyle kıyaslıyorum;  Ay 
teleskoptaki objektif merceğince yansıtılan gerçek imge aracılığıyla ve gözlemcinin 
retinasındaki imge aracılığıyla gerçekleşen gözlemin nesnesidir. Bu imgelerden ilkini 
anlamla kıyaslıyorum, ikinci imge ise temsile veya deneyime benzer. Teleskoptaki optik 
imge elbette ki tek-yönlüdür ve gözlemcilerin görüş noktasına bağımlıdır; ama gene de 
nesneldir,  çünkü birden çok gözlemci tarafından deneyimlenebilir. Her halükârda, teles-
koptaki optik imgeyi birden çok gözlemcinin eşzamanlı faydalanabilecekleri biçimde 
ayarlamak mümkündür. Ancak bu gözlemcilerin her biri gene de kendi retinal imgelerine 
sahip olacaktır.”11

Fakat Frege temsili gözlemcinin gözündeki retinal imgeyle eşdeğer saymakta 
haklı mıdır? Anlamın nesnel verilişini bu verilişi mümkün kılan “nesnel” deneyimin 
şartlarından yalıtmak doğru mudur? Üstte Frege’nin “anlam göndergeyi belirler” te-
ziyle hala üstü örtülü de olsa bir çeşit zihinselciliğe kapı araladığını gördük. Fakat 
Frege kendi zihinselciliğinin potansiyellerini fark edebilmiş ve dahası sahip oldu-
ğu zihin anlayışını psikolojist önyargılardan arındırabilmiş midir? Gene gördük ki 
McDowell ve Husserl, zihni, bizi epistemik bir nesnelliğe eriştirecek yegâne kanal 
olarak konumlandırmakla psikolojizmin üstesinden gelmeyi dener. Örneğin, Husserl, 
bunu Brentano’dan devralıp geliştirdiği yönelimsellik anlayışı sayesinde başardığı 
kanısındadır. Denebilir ki Husserl’e göre, bilimsel nesnelliğin tesisinin imkânı, man-
tıksal bir yapıya sahip noetik düşünme faaliyetinde, bu faaliyet kanalıyla açığa çıkan 
a priori düşünce içeriklerinde ve her bilimin bu içeriklere uygun olarak kendine mah-
sus nesne küresiyle nasıl ilişki kurduğunda yatmaktadır. 

 Buraya dek tartışılanlardan açıkça görülüyor ki nesnelliği anlamaya yönelik bir 

10 G. Frege a.g.e., s. 26.
11 G. Frege, a.g.e., s.27.
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soruşturma bizi ilk önce düşüncenin nesnelliğine dönüp bakmaya iter. Peki ama nedir 
düşünceyi nesnel yapan? Psikolojizmin önemli taraftarlarının bu soruya verdiği yanı-
ta göre, düşünceyi nesnel yapan, düşünme sürecinin tabi olduğu psikofizik yasalardır. 
Alman psikolog ve felsefeci Theodor Lipps, mantığı “düşünmenin fiziği” (Physik des 
Denkens) diye adlandırırken böyle bir görüş noktasından hareket eder.12 Buna karşı-
lık, mantık üzerine kaleme aldığı eseri sık sık psikolojizmin klasik bir örneği kabul 
edilen, bu sebeple hem Frege’nin hem de Husserl’in eleştirilerine maruz kalan Mill’e 
bakılırsa, mantık yasaları da dâhil tüm genel önermeler deneyimden hareketle yapı-
lan genellemelerden ibarettir. Mill için doğa yasaları, hatta matematiksel aksiyom-
lar ve tanımlar bile, karşılaştığımız tikel olguları kestirmeden ifade eden kısaltmalar 
gibidir.13Sözgelimi, Mill çelişmezlik ilkesinin kaynağını zihnin inanma durumu ile 
inanmama durumu arasındaki birbirini dışlayan karşıtlıkta bulur.14 Mill, psikolojist 
görüşlerine örnek teşkil eden ve sıkça alıntılanan ünlü bir pasajda şöyle yazar;

“Tam da bir bilim olması ölçüsünde mantık, psikolojinin bir parçası ya da dalıdır. Mantık 
psikolojiden bir yandan parçanın bütünden ayrıldığı gibi, öbür yandan tekniğin bilimden 
ayrıldığı gibi ayrılır. Teorik temellerini psikolojiden ödünç alır. Mantık bilimi kendi teknik 
yasalarını gerekçelendirmeye yetecek miktarda psikoloji bilimi içerir.”15 

Bu perspektiften bakılırsa psikolojinin yasaları düşünmeyi bir doğa olayı olarak 
betimleyen fizik yasalarıdır. Mantık ise bu yasalar esas alınarak oluşturulan ve “nasıl 
düşünmek gerekir?” sorusuna yanıt arayan bir teknikten ibarettir. Hemen farkedilecek-
tir ki bu görüşe göre “olan”, “olması-gerekeni” belirlemektedir. Başka bir deyişle, psi-
şenin doğabilimi olması sıfatıyla psikolojiye konu olan ve real varlık küresinin bir alt 
bölgesini meydana getiren zihinsel süreçlerin olgusal analizinden bu zihinsel süreçlerin 
doğal cereyan etme usulüne ait kuralların normatif analizine geçilmektedir. Bu geçiş, 
ilk bakışta hızla şu sonuca varılabileceği izlenimi verecektir: Düşünme, belli doğa ya-
salarına uygun gerçekleştiğine göre, “doğru düşünmek” bu yasalara uygun düşünmeye 
indirgenebilmelidir. Gelgelelim, eğer her düşünce bu yasalara tabi olmak zorundaysa 
yanlış bir düşünceden söz edemez duruma gelmez miyiz? Düşüncenin nesnelliğini te-
sis etmede pay sahibi olan mantık yasalarını düşünme sürecinin doğa yasaları gibi ele 
almanın bizi bazı düşünceleri doğru bazılarını ise yanlış kılan epistemik ölçütlerden 
mahrum bırakacağı yönündeki görüş psikolojizme karşı oldukça güçlü bir argümandır.

12 T. Lipps, “Die Aufgabe der Erkenntnistheorie und die Wundt’sche Logik I”, Philosophische 
Monatshefte XVI, 1880, s. 530.

13 J.S. Mill, A System of Logic Ratiocinative and Inductive: Being a connected view of thePrinciples of 
Evidence and the Methods of Scientific Investigation, The Collected Works of John Stuart Mill, Cilt 7 
ve 8, yay. haz. J.M.Robson, London and Toronto: Routledge and University of Toronto Press, 1973, 
1974 s. 192.

14  J.S. Mill, A.g.e. 277.
15 J.S. Mill, An Examination of Sir William Hamilton’s Philosophy, The Collected Works of John Stuart 

Mill, Cilt 9, yay. haz. J.M. Robson, London and Toronto: Routledge and University of Toronto Press, 
1979. s.359.
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Bununla birlikte, temel mantık yasalarının düşünmenin doğa yasalarından ibaret 
olduğu kanısındaki psikolojistler bu yasaların zorunluluğunu olgusal hale getirmek 
suretiyle bizi onlara akli yoldan nüfuz etme imkânından mahrum bırakmakla kal-
mazlar. Aynı zamanda bu temel mantık yasalarına özgü zorunluluğun sanıldığı kadar 
zorunlu olmadığı yolunda paradoksal bir inanca da sahiptirler. Örneğin, Benno Erd-
mann’a göre, insani düşünme faaliyetini biçimlendiren zorunlu mantık yasaları hipo-
tetiktir, yani mantık yasaları hiçbir suretle alternatifi olmayan, istisna kabul etmeyen 
yasalar olsalar bile, taşıdıkları bu katı zorunluluk aslında salt insan türüne özgü, “mo-
dal” bir zorunluluktur. Düşüncelerimiz yalnızca ve yalnızca insanın biyolojik bir tür 
olarak sahip olduğu zihinsel doğa itibarıyla birtakım mantık yasalarını haizdir.16 Bu 
açıdan bakıldığında, bir psikolojist diyecektir ki insan beyni başka türlü bir kimya-
ya ve işlevsel örgütlenmeye sahip olsaydı, başka türlü toplumsal ve biyolojik evrim 
aşamalarından geçseydi şimdikinden hayli farklı biçimde düşünebilir, dolayısıyla bu 
yepyeni fiziki ve toplumsal şartlar altındaki farklı düşünme süreci bambaşka mantık 
yasalarınca idare edilebilirdi. Psikolojizm lehindeki bu argümanın bir benzeri çağdaş 
Anglosakson felsefecilerce günümüz bilimlerinde geçerli olduğu haliyle nesnellik 
anlayışını klasik mutlak zorunluluk kavramının boyunduruğundan kurtarmak için 
kullanılmaktadır. Buna göre, zorunluluk ile olumsallık arasındaki klasik karşıtlık al-
datıcıdır; zorunlu olana a priori’lik, olumsal olana a posteriori’lik statüsünü vermeyi 
adet edinmiş olsak da  a posteriori bir zorunluluk ya da a priori bir olumsallıktan söz 
etmek de pekâlâ mümkündür.17 

Husserl Prolegomena’da Erdmann’da ve çağdaş selefleri gözüyle bakabileceği-
miz Anglosakson doğalcı felsefecilerde rastladığımız türden bir hipotetik zorunluluk 
fikrinin çelişkili olduğunu göstermek için şöyle bir karşı-argüman geliştirir18: Eğer 
insan zihni, doğası gereği sabit yasalarca betimlenebilir bir düşünme işlemi gerçek-
leştirmek zorundaysa bu yasalar zihnin kavrayış sınırlarını belirleyeceğinden, ya in-
san bu yasaların hipotetik bir zorunluluğa sahip olduğunu doğası gereği düşüneme-
yecektir ya da düşüncenin yasalarını inceleyen mantık, insan zihninin kavrayışına 
türe-özgü sınırlar atayan bir çeşit doğa bilimi olmayacaktır. Mantıkta bir düşünce 
yasası zaten öncelikle mümkün olmalıdır ki zorunluluğu görülebilsin. Oysa her türlü 
imkânı baştan dışarıda bırakan bir zorunluluk fikrinden yola çıkıp bu zorunluluğun 
olumsal olduğu neticesine asla ulaşılamaz. Husserl’in karşı-argümanı bu açıdan Fre-

16 B. Erdmann, Logik. Logische Elementarlehre, Halle, Max Niemeyer, 1907, s.27-34. Erdmann’ın bu 
görüşü, başta Kripke olmak üzere pek çok Anglosakson realistinin görüşlerinde tekrar su yüzüne 
çıkmış gibidir. Kripke’nin, orta dönem Putnam’ın ve Quine’ın realist yaklaşımlarının gerek açık 
gerekse üstü kapalı biçimde olsun psikolojist ve doğalcı olduğu ileri sürülebilir.

17 S.A. Kripke, Naming and Necessity, Cambridge Mass.: Harvard University Press, 1972.
18 Bu karşı-argüman Prolegomena’nın Erdmann’a hasredilmiş 40. paragrafında geliştirilir. Hua XVIII, 

142-153. Elimizde metinsel bir kanıt olmamasına rağmen, Husserl’in karşı-argümanı Spinoza’nın 
zorunluluk anlayışına yönelik eleştirisiyle Leibniz’den ve J.H. Schulz’un fatalist görüşlerine yönelik 
eleştirisiyle de Kant’dan kısmen esinlenmiş gibi durur.
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ge’nin daha önce ele aldığımız argümanıyla paralellik gösterir. Mantıksal “düşünce-
nin” –örneğin çelişmezlik ilkesi gibi bir mantık yasasının– zorunluluğu olgusal bir 
zorunluluk değildir. Olgusal bir zorunluluğun alternatifi pek çoktur; zira böyle bir 
zorunluluğun aksini de düşünce içerikleri düzleminde mümkün diye kavrarız. Oysa 
mantıkta a priori bir düşünce kendini düşünme edimine bizzat mümkün bir düşünce 
içeriği olarak gösterir göstermez, bu düşüncenin aksi mümkün olmayacak biçimde 
zorunlu olduğu da o denli açıkça kavranır. Gelgelelim, böyle bir zorunluluk düşün-
me ediminin özyapısı gereği “başka türlü gerçekleşemez” olmasından değil, bizzat 
ilgili saf teorik önermenin içeriğinin doğru olmasından ileri gelen bir mutlak zorunlu-
luktur. Herhangi bir düşünme edimi bu zorunluluğu kavramakta pekâlâ başarısızlığa 
uğrayabilir ki insan bilgisi için hem yanılma hem de yanılgıyı düzeltme ihtimallerini 
açık bırakan tam da bu durumdur. Erdmann: (i) mantık yasalarını düşünme faaliye-
tinin “başka türlü gerçekleşemez” olmasından ileri gelen, zorunlulukları zihne içkin 
olan yasalar sayar; (ii) Aynı zamanda, bu yasaların bir o kadar da olumsal olduklarını 
öne sürer. Oysa (i) ile (ii)’nin birlikte kabulü tutarsızdır. Tutarsızlığı yaratan, doğru-
luğun türe-özgüleştirilmesidir. Fakat doğruluk kavramı tanımı itibarıyla türe-özgü ol-
mayı dışlar. Eğer bir şey doğruysa sadece insan türü için değil, tüm türler için geçerli 
olmalıdır. Başka bir deyişle, akıl doğruları “antropolojik” değil, nesneldir.

Demek ki psikolojizm aleyhtarlarına göre “nesnellik” doğallaştırılamaz. Daha 
açık dile getirmek istenirse, ne bilgi iddiası taşıyan bir ifadeye ait anlamın nesnelli-
ğini ne de bu ifadenin öğeleri olan özel adların belli bir semantik bağlam içerisinde 
gönderme yaptıkları tekil nesnelerin veya nesne öbeklerinin nesnelliğini doğallaş-
tırmak mümkündür. Öyleyse nesnelliğini meşru biçimde onaylayacağımız türden 
bilgilerin kaynağını başka yerde aramak gerekir. Nesnel bilginin kaynağını arayan 
Frege ve Husserl bu uğurda matematiğe başvurur ve sayıların “doğallaştırılamaz” 
(ideal) nesnelliklerini göstermek suretiyle sayıları fiziki nesnelere ait özelliklere ya 
da aritmetik işlemlerde ortaya çıkan psişik sayma faaliyetine indirgeyebileceğimizi 
iddia eden psikolojist girişimleri çürütmeye girişir. İdeal nesnelerin doğallaştırılmaya 
direnen varlığının keşfi öylesine önemlidir ki Husserl genelde her türden nesnenin aş-
kınlığını -hatta bilince algı yoluyla verilen uzayda yer kaplayan cisimlerin aşkınlığını 
bile- ideal nesnelerinkine paralel bir analize tabi tutar ve böylece her nesne küresi 
bakımından doğalcılığa eşit ölçüde mesafeli durmaya dikkat eder.

Şüphesiz ki günümüzde pozitif bilimlerde ve felsefede “doğalcı” sıfatını seve 
seve üstlenip bu tutumu  makul gerekçeler öne sürerek savunan pek çok düşünür ve 
bilim insanı vardır. İyi de onların gözünde bu ibare tam olarak ne kastetmektedir? 
Dahası, hepsi bundan gerçekten de aynı şeyi mi anlamaktadır? Bu soruların yanıtları 
o kadar kolay verilebilir cinsten değildir. Psikolojizmin aleyhindeki argümanların 
felsefi bir doğalcılığı hedef tahtasına koyduğu söylendiğinde hedef alınanlar ne mes-
leklerini branşlarına özgü temel inançları kabul ederek icra eden doğabilimciler ne 
de fiziki doğanın yapısı hakkında kafa yoran doğa felsefecileridir. Eleştirinin asıl 
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odağında, birbirlerinden temelden farklı nesne sahalarına ait ilkeleri ele alırken dü-
şülen bir kargaşa, bir metabasis vardır.19O halde denebilir ki psikolojizm yanlıları 
ile karşıtları arasındaki tartışmanın iç mantığını anlayabilmenin tek yolu kargaşanın 
nerede patlak verdiğine yoğunlaşmaktır.

II. Psikolojizme karşı normatif idealiteyi mi savunmak gerekir 
yoksa teorik idealiteyi mi?

Eğer tüm mesele bir metabasis’ten ileri geliyorsa birinci bölümde ima edildiği 
gibi genel anlamda olandan olması-gerekene usulsüz bir sıçrayışa mı faturayı kes-
meli? Yoksa bu tespit tek başına yetersiz mi? Bu iki sorunun cevabını Husserl’in 
Prolegomena’daki görüşlerinden hareketle ayrıntılandırmadan önce, en baştan be-
lirtelim ki Husserl metabasis’in sorumluluğunu basitçe olandan olması-gerekene ge-
çişe yıkmaz ve asıl sıkıntının daha temel bir karışıklıktan doğduğu kanısındadır. Bu 
bölümde psikolojizme karşıymış gibi gözüktüğü halde, aslında alttan alta bir çeşit 
psikolojizme davetiye çıkaran normatif mantık yaklaşımını ele alıp eleştireceğim. 
Fakat önce bu eleştiriye arkaplan oluşturması amacıyla Husserl’in Prolegomena’daki 
analizlerini üç etaba bölerek serimlemeye çalışacağım: 

1. Etap: Teorik bilim ile normatif bilim arasındaki ayrım. Husserl’in yaptığı bu 
ayrıma göre teorik bilimler “olanla” (was ist), normatif bilimler “olması-gerekenle” 
(was sein soll) meşguldür.20 Bu iki tür bilime karşılık gelen iki farklı türde yasadan 
söz etmek gerekir: Teorik disiplinler betimleyici yasalardan, normatif disiplinler ise 
buyurucu yasalardan meydana gelir. Teorik alan ile normatif alanı birbirine bağlı 
tutan şey, buyrukların betimlemelerde temellenmesidir21; betimleyici yasaları buyu-
rucu yasalar karşısında imtiyazlı kılan da gene budur. Husserl’e göre, mantık esas 
itibarıyla teorik bir disiplindir ki bundan mantığın olan’la ilgili bir disiplin olduğu 
sonucu çıkar. Fakat mesele burada mantığın normatif-pratik bir boyutunun da oldu-
ğunu toptan inkâr etmekten ziyade hangi disiplinin mantığa esas teşkil ettiğini net-
likle saptamaktır.

Ne var ki sadece mantık değil, psikoloji de teorik bir disiplindir. “Psişenin do-
ğabilimi” olması sıfatıyla psikoloji real varlık küresinin özel bir alt-türünü inceler. 

19 Metabasis eis allos genos, eski Yunanca formülasyonunu Aristoteles’e borçlu olduğumuz bir çeşit 
kategori hatasıdır ve belli bir cinse tabi kavramı buna hiçbir sağlam gerekçe sunmadan başka bir cinse 
tabi kılmaktan kaynaklanan bir sınır ihlalini imler.

20 Husserl, a.g.e., s.53.
21  Husserl “temelleme” (Fundierung) kavramından mereolojik bir analiz çerçevesinde faydalanır ve ona 

teknik bir anlam yükler. Bu makalede Husserl’in mereolojik analizleri üzerinde durmayacağım. Fakat 
önemle vurgulayalım ki Husserl temelleme fiilini çağdaş epistemolojideki “temelci”(foundationalist) 
yaklaşımın kalkıştığı türden bir temellendirme faaliyetini anlatmak için kullanmaz.
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Öte yandan, Husserl’in gözünde, mantık yasaları psikolojik olgularca açıklanamaya-
cağına göre, mantığın konu edindiği varlık küresiyle psikolojininkinin çakışmadığı 
açıktır. Peki öyleyse mantık real nesneler hakkında değilse hangi nesneler hakkında-
dır? Yanıt basit: Mantık ideal nesneler hakkındadır. Husserl mantığın bir teknoloji 
(Kunstlehre), bir organon olma vasfını mantık için asli kabul etmez ve gördüğü bu 
pratik işlevi mantığın özünden ayrı tutabileceğimize inanır.22 Pratik işlevinden ayık-
landıktan sonra geriye kalana “saf mantık” (reine Logik) adını verir.23Saf mantık a 
priori geçerli olan ve ideal nesneleri betimleyen yasalara, psikoloji ise ampirik-real 
nesneleri betimleyen yasalara sahiptir. 

Görüldüğü üzere, birbirine indirgenemez iki tür betimleyici yasa mevcuttur: i-
fiziki varlığı (psişik realiteyi) doğa yasaları kılığında betimleyici yasalar; ii-ideal var-
lığı (idealiteyi) düşünce içeriklerinin yasaları kılığında betimleyici yasalar. Birinci 
tipteki yasalar, doğa bilimlerinin nesnesi iken ikinci tipteki yasalar, mantık biliminin 
nesnesidir. İdealite betimsel bir bilim olarak mantığın kendine mahsus nesnesini teş-
kil eder. Saf mantığın önermelerine, bu önermelerin nesnel geçerliliğe sahip olma-
ları ölçüsünde, mantığa özgü ideal nesnelerin betimlemeleri gözüyle bakılabilir. Bu 
ideal nesnelerin varlığı real nesnelerin varlığından özce farklıdır. Başka bir deyişle, 
‘real olan’ ile ‘ideal olan’ arasında bir derece farkı yoktur. Dolayısıyla, mantıkta ideal 
olana bir ülkü, en yetkin durumunda tasavvur ettiğimiz bir ‘real olgu’ muamelesi 
yapmak doğru değildir. Öyleyse “ideal” teriminin iki anlamını birbirinden ayırmak 
büyük önemdedir: i- normatif (buyurucu) ideal; ii- teorik (betimleyici) ideal. Birinci 
tipteki idealite anlayışına göre ideal olan kendini real olana onunla aynı düzleme 
konumlanmış bir öykünme modeli olarak dayatır. Mesela amatör bir tenisçinin mü-
kemmel bir tenisçi olmayı kafaya koyması, teniste mükemmelleşme ülküsünü be-
nimsemesi ve bu ülkünün peşinden giderek kafasındaki tenisçi modeline öykünmesi, 
idealin işte tam da bu anlamı uyarınca gerçekleşir. Demek ki ideal olanı real olanın en 
üstün derecesi olarak görmek ile ideal olanı özü gereği pratik karakterdeki bir amaç 
biçiminde kavramak el ele gider.24 Oysa ideal olanı kavramanın yegâne yolu bu değil-
dir. Bilakis, belirttiğimiz gibi, Husserl salt teorik olarak betimlenebilir bir idealitenin 
varlığını kabul eder. “İdeal” terimi, bu ikinci anlamı uyarınca ele alındığında her türlü 
real bağıntıdan ilkece bağımsız biçimde geçerli a priori bir varlık küresine aittir.25 

22 Husserl’in kullandığı Kunstlehre tabiri başka batı dillerine genellikle “teknoloji” biçiminde çevrilir. 
Bunun sebebini anlamak için “teknoloji” sözcüğünün etimolojisine bakmak yeterlidir. Teknoloji 
“zanaati konu alan”, başka bir deyişle, teorik bir bilmeyi (neden ve niçin yapıldığını bilmeyi) değil, 
salt pratik bir yapmayı-bilmeyi (nasıl yapıldığını bilmeyi) öğretmekle yetinen bir bilimdir. Böyle 
bakıldığında, birebir çevirisi “zanaat öğretisi” olan Kunstlehre teknoloji kavramıyla örtüşmektedir. Bu 
noktaya açıklık getirmemi isteyerek metne katkıda bulunan anonim hakeme teşekkür ederim.

23  Husserl, a.g.e., ss.71, 165-166 ve 176.
24  Hua XIX/1, 107.
25  Hua XVIII, 80.
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2. Etap: Normatif yargıların değer yargılarına tercümesi. Normatif bilimlerin 
konusunu teşkil eden olması-gerekeni nesnel yargılar biçiminde formüle edebildiğimiz 
ölçüde, normlar keyfî bir isteme yetisinden veya başkalarını tek bir kişisel buyruğa 
boyun eğdiren bir hükmetme iradesinden bağımsızca geçerlilik taşıyabilmelidir. Norm-
ların nesnelliğine özgü özneden-bağımsız bu geçerliliği anlaşılır kılmak için Husserl’in 
kullandığı örnek “Bir savaşçı cesur olmalıdır” önermesidir.26 Fakat belki de bundan 
daha iyi bir örneğe, sözgelimi “Bir hâkim adil olmalıdır” önermesine başvurmak daha 
aydınlatıcı olabilir. Bu sebeple, burada savaşçıdan ziyade hâkim örneğini takip edelim. 
Husserl’e göre, “Bir hâkim adil olmalıdır” yargısı da dâhil tüm normatif yargılar betimsel 
bir karşılığı olan değer yargılarına (Werturteile) her zaman tercüme edilebilmelidir. 
Böyle bir tercümeyi mümkün kılan şey ise normatif yargıların değer yargılarında 
temellenmesi, dolayısıyla değer yargılarının normatif yargıları -de facto olmasa bile 
de jure- öncelemesidir. Mesela bir hâkim adil olmalıdır, çünkü adil bir hâkim iyi, adil 
olmayan bir hâkim ise kötüdür. Hâkim için “adil” tikel pozitif değer-yüklemi “iyi” 
genel değer-yüklemini, “adil olmayan” tikel negatif değer-yüklemi ise “kötü” genel 
değer-yüklemini örnekler. Formel bir dil kullanacak olursak, “A B olmalıdır” normatif 
buyurucu yargı formu şu betimleyici değer yargısı formlarıyla eşdeğerdir: “B olmayan 
bir A kötüdür” veya “Yalnızca ve yalnızca A olan bir B iyidir.”27 Gelgelelim, bu türden 
eşdeğerliklere özdeşlik gözüyle bakılamaz, zira değer-yargıları, mümkün kıldıkları 
normatif yargılardan apayrıdır. Öte yandan, normatif yargılar ile değer yargıları ara-
sındaki eşdeğerlik bize değerlerin nasıl olup da normatif disiplinler için bir ölçüte, bir 
norma dönüşebildiğini gösterir. Normatif perspektife geçer geçmez, teorik bir disiplin 
olarak aksiyolojinin salt betimsel yoldan analiz edebileceği her değer, çeşitli nesne 
kürelerine ait normları düzenleyici birer “ana norm” (Grundnorm) işlevi kazanır.28

3. Etap: Değer-yargılarının teorik yargılarda temellenmesi. Bu son etap Prolego-
mena’da ele alınmaz. Değer-yargılarının teorik yargılarda nasıl temellendiği sorusunu 
yanıtlamayı hedefleyen analizlere daha ziyade Husserl’in “değer öğretisi” (Wertlehre) 
üzerine derslerinde rastlarız.29 Eldeki makalenin konusunun dışına çıkmamak için 
kabaca şunları belirtmekle yetinelim: Husserl algılama veya salt düşünme faaliyetinde 
hissi veya akli nesnelerin kastedilmesi ile duygularda değerlerin hedeflenmesi arasında 
bir paralellik kurar. Fakat bu paralellik birtakım şartlara tabidir: Şayet algılama veya 
düşünme faaliyetlerinin iç yapıları gereği sahip oldukları bir nesneye yönelmiş olma 
karakteri ortadan kalksaydı duygunun değer açınlama işlevi sergilemesi de mümkün 
olmazdı. Zira bir değerin kaynak teşkil edici belirişi yalnızca ve yalnızca hissi veya 
akli deneyime konu olan bir nesneye ait değer-yüklemi kılığında gerçekleşebilir. Bir 
nesne karşısında yaşanan yönelimsel heyecan o nesneye ait bir değer-yüklemini açığa 

26  Husserl, a.g.e.. s.53.
27  Husserl, a.g.e.., s.54.
28  Husserl, a.g.e.., s.58.
29 Hua XXVIII.
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çıkarır. Bu kaynak teşkil edici deneyim daha sonra düşünümsel bir analiz yardımıyla 
nesneleştirilmelerine zemin hazırlamak suretiyle değerlerin kendi haklarını haiz bir 
varlık küresini tesis ettiklerini gün yüzüne çıkarır.

Üstte sıraladığımız üç etap bize pratik normlara temel teşkil eden teorik norm-
ların betimlediği ideal varlık küresini ideal nesnelerin (idealitelerin) doldurduğunu 
gösterir. Dolayısıyla saf mantığın konusu olması-gereken değil, (ideal) olandır. Yan-
lış bir anlamanın önünü almak için hemen vurgulayalım ki Husserl’in yaptığı gibi, 
idealitelerin mutlak ve a priori bir nesnelliğe sahip olduklarını teslim etmek, bu nes-
nel idealiteleri ancak ve ancak öznel yaşantıları katederek açığa çıkarabildiğimizi 
yadsımayı gerektirmez. Tam aksine, bilinci içeriden kuran öznelliğe ait iki farklı for-
mun arasında, başka bir deyişle, psişik öznellik ile noetik öznellik arasında esaslı bir 
ayrım gözetmek gerektiği anlamına gelir bu. Öyleyse her halükârda düşünce içerikle-
rinin mantıksal birliği ile ampirik bir zihinsel süreç olarak düşünme faaliyeti arasında 
dinmek bilmez bir gerilim baki kalır. Husserl’e bakılırsa, “idealite” kavramını öyle 
düşünmek lazım gelir ki hem öznellikle özce bağlı olsun hem de mutlak özerkliğin-
den taviz vermesin. Başta kulağa paradoksal gelen ve iki zıt ucu sıkıca birleştirmeye 
girişen bu epistemik talep Husserl’in “korelasyon” teriminden neden kariyeri boyun-
ca hiç vazgeçmediğini de anlaşılır kılar.

Psikoloji ve saf mantık normatif değil, teorik bilim olduklarına göre, Husserl’in 
gözünde eşit derecede temelleyici rol oynamaya muktedir disiplinlerdir. Psikolojizm 
yanlıları kadar karşıtları da (en azından bir kısım psikolojizm karşıtı) normatif mantı-
ğı olduğu gibi kabul etmektense ona bir temel aramak gerektiği konusunda uzlaşırlar. 
Aralarındaki asıl uzlaşmazlık farklı ‘olan’ türlerinden yola çıkmalarından kaynakla-
nır: Nitekim psikoloji real-psişik varlıkla; saf mantık, ideal-a priori varlıkla ilgilenir. 
Gelgelelim, psikolojizm tartışmasının tırmandığı dönemde bir başka idealist eğilim 
daha kendisinden sıkça söz ettirir. Yeni-Kantçılarda rastladığımız bu eğilim, Husserl 
ve Frege’ninkinden başka türlü, hatta onlarınkiyle çatışan bir psikolojizm aleyhtarı 
yaklaşımı cisimleştirir. Yeni-Kantçılar idealiteyi olması-gerekene indirgerler.30 Daha 
önce Husserl’den söz ederken “bir ülkü olarak ideal” adını vermiş olduğumuz pratik 
anlamdaki idealiteyi mantığın esas konusu haline getirirler. Yukarıda Husserl’in de 
normatif mantığa, teorik mantıkta temellenebildiği ölçüde, müsaade ettiğini görmüş-
tük. Oysa Yeni-Kantçılardaki hâliyle ideal yasalar, birer buyruktan ibarettir. Husserl 
kadar Frege için de bu türden bir indirgemede alttan alta işleyen bir psikolojizm teh-
didi yatar. İdeal olanı ideal yapanın tepeden tırnağa pratik olduğu varsayımı, psiko-
lojizmi kovmak şöyle dursun, sinsice tekrar içeri buyur eder. Şimdi bunun nedenle-
rini anlamaya çalışalım.

30 Psikolojizme karşı çıkmak için mantığın baştanbaşa normatif olduğunu öne süren bu eğilime, bilhassa 
Baden Okulu diye anılan Yeni-Kantçı hareketin temsilcilerinde, örneğin Wilhelm Windelband’ta ve 
Heinrich Rickert’te rastlarız. 
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Belirttiğimiz üzere, psikolojizme yöneltilen en yaygın eleştiri şöyle formüle 
edilegelmiştir: Psikolojizm, olanla olması-gerekeni karıştırır ve düşünme faaliyetini 
ampirik bir olgu biçiminde meydana getiren psiko-fizik süreçlerden, nesnel düşünce 
içeriklerini düzenleyen mantık kurallarını çıkarsayabileceğimizi zanneder. Bu genel 
eleştirinin altına imza atanların pek çoğu –mesela Yeni-Kantçı düşünürler–, “düşün-
menin fiziği” olmayı talep eden psikolojist mantık teorilerinin yerine “düşünmenin 
etiği” olmayı talep eden normatif bir mantık teorisini geçirmeye hevesli gözükür. 
Gelgelelim, yakından bakınca mantığa bir çeşit fizik gözüyle mi yoksa bir çeşit etik 
gözüyle mi bakmamız gerektiği etrafında dönen tartışmanın aldatıcı bir ikileme da-
yandığı belli olur. Nitekim her iki yaklaşımın da farklı biçimler altında mantığın nor-
matif yanını öne çıkardığı ileri sürülebilir. Değinmiş olduğumuz genel eleştiride psi-
kolojizme itiraz şu noktayadır: Psikolojist mantık teorileri olguların bağrında hiç sek-
meden ve mutlak zorunlu biçimde cereyan eden bir  düzenlilik bulgular ve bu düzen-
liliği betimler. “Nasıl düşünmek gerekir?” sorusunun cevabını böyle bir teori ışığında 
vermeye kalktığımızda ise önümüzde iki yorumlama stratejisi durur: Ya Husserl gibi 
psikolojiyi esas itibarıyla teorik-betimleyici bir bilim sayıp psikolojinin, “olması-ge-
rekeni” olgularda temellemeye çabaladığını öne süreriz. Ya da olguların bağrında hiç 
sekmeden cereyan eden düzenliliği bizzat olgusal bir “gerekirlik” diye yorumlamak 
suretiyle olması-gereken’i doğallaştırırız. İkinci stratejiye göre, bu teorilerde tehdit 
edilen mantığın normatifliği değil, normatifliğin ait olduğu mecradır.  Sıkıntı norm-
ları, düşünmenin etiğine değil de fiziğine mal etmekten doğar. Eleştiri, normatifliğin 
özü gereği etik-pratik yapıda olması gerektiğinin altını çizmekle yetinir. Bu durum 
ise eleştiriyi yöneltenlerin mantığın normatif olması gerektiği konusunda, düşünceye 
mahsus idealitelerden mantık işlemlerinin pratikte uyması icap eden talimatları anla-
mamız gerektiği konusunda en ufak bir tereddüt yaşamadığına işaret eder.

Oysa pratik bir disiplinden ibaret, trafik kuralları misali uyulduğu takdirde mantık 
işlemlerini kazadan uzak tutacak bir talimatnameye indirgenen bir mantık, Husserl’e 
göre, “nasıl düşünmek gerekir?” sorusuna yanıt aramakla yetinen bir teknoloji, bir or-
ganon olmaktan öteye geçmez. Hâlbuki Husserl ideallik ile normatifliğin birbirleriyle 
karıştırılmaması gerektiğinin altını çizer. Böyle bir karışıklıktan doğacak vahim netice 
mantık önermelerinin teorik içeriği ile pratik işlevi arasında hiçbir fark gözetemez hale 
gelmemiz olacaktır. Özetle, psikolojistler mantık yasalarını doğa yasaları gibi ele alır. 
Buna genel karşı çıkış, normatif yasaların doğallaştırılamayacağı yönünde olmuştur. 
Oysa Husserl mantık yasalarının idealliğini bu yasaların normatif karakter taşımalarına 
dayandırma, idealiteleri normlar üzerinden açıklama girişimlerinin başarısızlığa uğra-
yacağını savunur. Husserl bu noktada normatif anlamda ideal mantık yasaları ile teorik 
anlamda ideal mantık yasaları arasında canalıcı bir ayrım yapar.

 Dikkat edilirse, hem psişik-olgusal yasalar hem de normatif yasalar  düşüncenin 
içeriğini değil, zihin faaliyetini ilgilendiren yasalardır. Bu bakımdan ikisi de nesnel 
düşünceleri düzenleyen mantık ilkelerini öznenin psişik yetilerinin sınırlarına göre-
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li kılar. Sözgelimi, “Kuğular genelde beyaz olur” gibi ampirik bir önermeden yola 
çıkalım. Bunun bir gözlem tümcesi olduğu aşikârdır ve geçerliliğinin başkalarınca 
da paylaşılması oranında “Öyleyse tüm kuğular beyaz olur” gibi bir tümevarıma 
kaynaklık eder. Kuğuların genelde beyaz olmasından tüm kuğuların beyaz olduğu 
sonucuna geçiş kesin sayılmayacak denli aceleyle ve tahmin yürüterek gerçekleşir. 
Bu bakımdan hiçbir tümevarım acelecilik ithamından tamamen muaf tutulamaz ve 
tahminden daha sağlam bir sonuca ulaşması ilke gereği imkânsızdır. Şimdi de iki 
örnekten hareketle sahici mantık önermelerine göz atalım: i-“A A-olmayan değil-
dir.”;  ii- “2’nin 2 ile toplamı 4 eder.” Husserl’e göre, bu tarz önermeler idealdir ve bu 
sebeple, öznenin ampirik gözlemleri temelinde gerçekleşen psişik bir süreç gözüyle 
bakabileceğimiz tümevarım işleminin ürünleri sayılamazlar. Fakat bu önermelerin 
idealliğini nasıl yorumlamak gerektiği meselesi onların ideal oldukları tezinde henüz 
netleştirilmeden kalmıştır. Şayet idealite normatif bakış açısına göre yorumlanırsa 
önermeler şu şekli alır: i(n)- “A, A-olmayan olmamalıdır”; ii(n)- 2’nin 2 ile topla-
mı 4 etmelidir.” Husserl’in normatif yorumu yetersiz bulduğunu belirtmiştik. Peki 
ama normatif yorumun yetersizliği nereden kaynaklanır?  Yanıt son derece basit: Söz 
konusu “gerekirlik”, gökten zembille inmiş olamayacağına göre, temellenmeye muh-
taçtır. Şayet idealite baştanbaşa normatif ise neyin ideal olduğunu tayin etmek için 
tek yol kalacaktır ki o da idealiteyi bir “gerekirlik” olarak deneyimleyen öznenin 
isteme yetisine başvurmaktır. Mantık yasalarının idealliğini öznenin zihinsel süreçle-
rine (neyi ne kadar isteyebildiğine) dayandırmak demektir bu. Diyelim ki bu doğru; 
o zaman başka türlü psişik yetilerle donandığını, ya da hiç olmazsa sahip olduğu 
isteme yetisinin alışılmadık bir işleyiş sergilediğini tahayyül etmekte bir çelişki gör-
meyeceğimiz, insan-olmayan bir akıllı varlık için ideal olan ile biz insanlar için ideal 
olanın birbiriyle örtüşme zorunluluğu ortadan kalkacaktır. Başka türlü söylenirse, 2 
ile 2’nin toplamının 4 etmesi artık tüm mümkün dünyalarda doğru olmayacaktır. Zira 
bizimkinden farklı bir dünyadaki akıllı varlıklar pekâlâ bu önermeyi bir “gerekirlik” 
olarak deneyimlemeyebilir. 

Kahve içmeyi seven biri, kahve dükkânı önünden geçtiği sırada kahve kokusu-
nun etkisiyle kahve içmeyi bir “gerekirlik” (karşı konulmaz bir istek) olarak dene-
yimlerken kahve içmeyi sevmeyen biri kahve kokusuna kayıtsız kalacaktır. Mantık 
yasalarının idealliğinin baştan başa normatif olduğunu kabul ettiğimiz takdirde, ide-
aliteler meselesi kahve örneğindeki gibi gelişigüzel bir görünüm alır ki bu da kendine 
psikolojizm aleyhtarı bir kılıf uydurmuş psikolojizmden başka bir şey olmaz. Oysa 
bir mantık yasasına ideal nesnelerin betimlemeleri gözüyle bakmamızın sebebi, bu 
yasayı örnekleyen ampirik durumlar ne denli çeşitlenirse çeşitlensin, yasanın içeriği-
nin değişmez kalmak suretiyle ampirik durumları aşmasıdır tam da.
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SAYI, SONSUZLUK VE SÜREY VARSAYIMI: 
BİLGİNİN SINIRLARI ÜSTÜNE BİR ARAŞTIRMA

Özgüç Güven*

AN INQUIRY ON LIMITS OF KNOWLEDGE: 
NUMBER, INFINTY AND CONTINUUM HYPOTHESIS

ÖZ
Cantor’un sonsuzlukla ilgili çalışmaları insan ile bildikleri arasında özel bir ke-
site karşılık gelir. Bu kesitte matematiksel bilgiye en önemli katkılarından biri 
olarak değerlendirilebilecek sonluötesi sayılar (transfinite numbers) yaklaşımı 
bulunur. Böylelikle Cantor farklı büyüklükteki kümelerden yola çıkarak tek bir 
sonsuzluğun olmadığını, sonsuzluğun çeşitli düzeyleri olduğunu gösterir. Cantor 
bu zeminde sürey varsayımını ortaya atar. Sürey varsayımı “gerçel sayılar ile tam 
sayılar arasında bir sonsuzluk bulunur mu?” sorusuna yanıtı olarak Cantor’un 
sezgisel biçimde bulunmadığı yanıtını vermesidir. Gödel, sürey varsayımının 
yanlış olduğunun kanıtlanamayacağını gösterir. Cohen ise doğru olduğunun ka-
nıtlanamayacağını gösterir. Sonsuzluk düşüncesi üzerinden sürey varsayımının 
bizi bıraktığı nokta karar verilemezliktir. Bu çalışmanın amacı sürey varsayımı 
aracılığıyla insan bilgisinin sınır durumları olduğunu ortaya konulmasıdır. Anı-
lan sınırlılığın kaynağı olan sonsuzluk düşüncesinin yapısının yeterince anlaşıl-
ması insan aklının olanaklarının ve sınırlarının saptanması açısından son derece 
önemli görünmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sürey varsayımı, Küme, Sayallık, Cantor, Karar verile-
mezlik, Sonluötesi Sayılar.
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ABSTRACT
Cantor’s articles about infinity is a new approach to the limits of knowledge. 
This approach includes one of the most important progresses in mathematics, 
namely transfinite sets. Thereby Cantor shows us that there is not only one 
infinity but many others. Via transfinite numbers Cantor expresses continuum 
hypothesis which is the answer of the question “whether is there any set which 
has more elements than natural numbers and few members than real numbers?”. 
Cantor’s answer is no but he can not prove his answer. Later, Gödel proved 
that we can not disprove continuum hypothesis and Cohen showed we can 
not prove it. So the continuum hypothesis can never be proved that it is false 
and can never be proved that it is true. Consequently in this paper it is argued, 
continuum hypothesis teaches us that there are undecidable parts and limits of 
our knowledge. The source of this undecidableness is embodied in infinity. In 
order to understand why there are limits of knowledge, is a new and fruitfull way 
to discover new possibilities of reason. 
Keywords: Continuum Hypothesis, Sets, Cardinality, Undecidability, Cantor, 
Transfinite Numbers.

...

Giriş

Sonlu yeryüzünde sonlu bir yaşam sürsek de, sonsuzluğu düşünebilme olanağını 
taşıyoruz. Her ne kadar Kant, sonsuzluğu olanaklı deneyim dışında tutup bilmenin 
konusu saymasa da matematiksel bilgi gücünü sonsuzluk düşüncesinde bulur. Bu ne-
denle bilginin her alanında olmasa bile matematikte sonsuzlukla iş yapmak zorundayız. 
Matematikte sonsuzluk düşüncesine bizi ulaştıran, sayı tasarımıdır. Sayıların bir bir 
arttırılmasının sürekliliği bizi sonsuzluk düşüncesine taşır. Sayı tasarımının nasıl elde 
edildiği son derece tartışmalı olsa da kümelerle sayıların bağıntısı açıktır. Genellikle 
söylendiği biçimiyle herhangi bir sayı, elemanları birebir eşlenebilen kümelerde ortak 
olandır. Sözgelimi 4, üye sayısı dört olan tüm kümelerde ortak olandır. Şu durumda 
sayıdan söz edebilmemizin koşulu kümedir. Küme düşüncesinin kuramsal temelleri 
George Cantor (1845-1918) eliyle atılmıştır. Cantor kendi döneminin matematiksel 
düşünüşünün ötesine geçerek kümeler ve sonsuzluk ilişkisini kökten değiştirir. İşte bu 
çalışma bu köktenci değişikliğin taşıyıcısı olan sayı, küme ve sonsuzluk bağıntısında 
bir eşik olan sürey varsayımı (continuum hypothesis) hakkındadır. Çalışmamızın kap-
samı sürey varsayımının gelişimini ortaya koymak ve onunla ilgili temel tartışmaları 
serimlemektir. Bu yolla geliştirmeye çalışacağımız düşünce ise sürey varsayımının 
bilgide bir sınır durum olarak görülebilecek karar verilemezliğe karşılık geldiğidir. 
Söz konusu karar verilemezliğin aşılması ise kümelere ve nesnelere yeni bir tür bakışın 
olanaklı olup olmadığına bağlıdır. 
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Sürey Varsayımı Nedir?

Matematik tarihinin en büyük toplantılarından biri olarak görülen 1900 yılı Paris 
Uluslararası Matematik Kongresinde David Hilbert (1862-1943) matematik bilginin 
geleceği açısından çözülmesi gerektiğini düşündüğü 23 soruyu duyurur.1 Hilbert’in bu 
sorulara yönelik ilgisinin gerisinde matematiğe ilişkin “Bilmek zorundayız. Bilece-
ğiz” tutumu bulunur. Söz konusu anlayışı uyarınca matematiksel bilgi, önünde engel 
olarak duran bu 23 sorudan arındırılmalıdır. Sorulardan ilki, Hilbert’in matematikte 
çözülmesi gereken en önemli soru olarak nitelediği sürey varsayımı hakkındadır. 
Varsayım çeşitli biçimlerde dile getirilebilir. Örneğin, bir yorumuyla sürey varsayımı 
sonsuzluğun ne kadar büyük olduğuna ilişkindir. Bir başka yorumuyla sürey varsayımı 
“bir doğruda kaç nokta bulunur?”un yanıtını verir. Diğer bir dile getirişi ile “doğal 
sayılardan çok, gerçel (real) sayılardan az sayıda elemanı olan bir küme bulunur mu?” 
sorusuna yönelik olarak böylesi sonsuz bir kümenin bulunmadığı varsayımıdır. Başka 
bir dile getirilişi ile gerçel sayıların sayallığı olan C’nin 1א’e eşit olmasıdır. Sorunu 
1878 yılında Cantor ortaya atar.

Aradan yıllar geçtikten sonra 1938 yılında (makalesini 1940 yılında yayımlar) 
Kurt Gödel (1906-1978), ZFC (Zermalo-Fraenkel aksiyomları2 + seçim aksiyomu3) 

1 Soruların tamamına ulaşmak için David Hilbert, “Mathematical Problems”, Bulletin of the American 
Mathematical Society, Vol. 8, No. 10 , 1902, s. 437–479.

2 “1. Boş küme aksiyomu: Hiç elemanı olmayan bir küme vardır.
a 2. Küme eşitliği aksiyomu: Aynı elemanları olan iki küme birbirine eşittir.
a  3. Tanımlı altküme aksiyomu: x bir küme ve ϕ(z), kümeler kuramının dilinde yazılmış bir özellik 

olsun. O zaman x’in ϕ(z) özelliğini sağlayan z elemanları bir küme oluşturur.
a  4. Bileşim aksiyomu: Eğer x bir kümeyse, sadece ve sadece x’in elemanlarının en azından birinde olan 

elemanlardan oluşan bir küme vardır.
a  5. İki elemanlı küme aksiyomu: Eğer x ve y birer kümeyse, o zaman sadece ve sadece x’i ve y’i eleman 

olarak içeren bir küme vardır.
a  6. Altkümeler aksiyomu: Eğer x bir kümeyse, elamanları x’in altkümelerinden oluşan bir küme vardır.
a  7. Sonsuz küme aksiyomu: ∅’nin elemanı olduğu ve her x elemanı için Sx’in de elemanı olduğu en az 

bir küme vardır.
a  8. Temellendirme aksiyomu: Eğer x boş olmayan bir kümeyse, x’in öyle bir y elemanı vardır ki x ∩ y=∅ 

olur.
a  9.Yerleştirme aksiyom şeması: Eğer X bir kümeyse ve ϕ(x,y) bir formülse ve her x ∈ X için ϕ(x,y) 

formülünün doğru olduğu bir ve bir tane y varsa, o zaman elemanları, 
a  $x (x ∈ X için ∧ ϕ(x,y) )
a  özelliğini sağlayan kümeler olan bir küme vardır, yani
a [ y : $x (x ∈ X için ∧ ϕ(x,y) ) ]
a topluluğu bir kümedir.” Ali Nesin, Sezgisel Kümeler Kuramı, İstanbul: Nesin Matematik Köyü, 2013, 

s. 319.
3 Zermelo’nun 1904 yılında ortaya koyduğu seçim aksiyomu (Axiom of Choice) elemanları boş olma-

yan kümeler olan her kümenin bir seçim fonksiyonu bulunduğunu belirtir. (Ali Nesin, Aksiyomatik 
Kümeler Kuramı, http://www.acikders.org.tr/pluginfile.php/572/mod_resource/content/0/hafta_15.
pdf, s.219) Seçim aksiyomu bir fonksiyondan söz etmekte ancak bu fonksiyonun hangi fonksiyon 
olduğunu söylememektedir. 
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içinde sürey varsayımının yanlış olduğunun kanıtlanamayacağını kanıtlar. Daha sonra 
1963’te Paul Cohen (1934-2007), ZFC içinde sürey varsayımının doğru olduğunun 
kanıtlanayamayacağını kanıtlar. Cohen, sürey varsayımının katıldığı bir dizge ile sürey 
varsayımının değilinin katıldığı bir başka dizgenin hangisinin doğru olduğuna karar 
verilemeyeceğini gösterir. 

Anlaşılacağı üzere sürey varsayımının doğru olması da yanlış olması da kanıtlana-
maz. Eldeki matematiksel yordamlar aracılığıyla sürey varsayımının çözülemez olduğu 
ortaya konmuştur. Bu durum matematikte kimi soruların aradan yüzyıllar geçtikten 
sonra kanıtlanmış olmasına benzemez. Ne kadar süre geçerse geçsin, belli bir bakış 
açısında ve kavramsal çerçevede kalındığında kullanılan matematiksel yöntemler 
yoluyla sürey varsayımı çözülemez. Dolayısıyla tüm matematiğin temelinde yer alan 
küme kuramı içinde böylesine ‘basit’ bir sorunun yanıtsız kalması kuşkusuz matema-
tiksel bilgi hakkında kuşkulara yol açar. Peki bu noktaya nasıl gelindi? Bunun yanıtını 
aramak için sürey varsayımını ortaya çıkaran matematiksel gelişmeleri konu edelim.

Cantor’un Artalanı

Sürey varsayımı öncesinde 19. yüzyıl matematiğine baktığımızda durumun şu 
olduğu görülür. Bu dönemde eskisinden daha soyut biçimde ele alınmaya başlanan 
matematik için daha sağlam ve daha belirgin temeller aranır. Bu yönde çalışmalar 
özellikle kalkülüs, cebir ve geometri kapsamında yapılır. 1820’lerde Louis Cauchy 
(1789-1867) matematik için önemli kavramlardan biri olan limiti açık kılarak kal-
külüsü muğlak olmayan biçime (rigorous) getirerek bu alandaki en büyük işlerden 
birini yapar. Ardından Karl Weierstrass (1815-1897) limitin matematiksel ve man-
tıksal olarak sağlam bir tanımını verir.4 Bu noktada limitin sağlam bir tanımı gerçel 
sayıların sağlam bir tanımını gerektirir. İşte bu durum Cantor’un sonsuz kümelerle 
çalışmasının nedenidir. Buradan Cantor, Fourier serilerine yakınsamayı, özellikle de 
bir fonksiyonun trigonometrik seriler yolu ile tek bir yolla temsil edilip edilemeyece-
ğini araştırır. Daha sonra sayı topluluklarına (collections) ve özellikle farklı türdeki 
sayılar arasındaki bağıntılara eğilir. Sonuç olarak bu araştırmalar Cantor’un çağdaş 
küme kuramını geliştirmesine yol açar.5 

Cantor açısından kümenin tanımı oldukça basittir. Şöyle bir tanım verir: “ayrı 
nesnelerin bir tümlük oluşturan her birleşimi bir kümedir”6. Anlaşılacağı üzere küme 

4 Bu tanımın matematiksel olarak dile getirilişi lim x→a f(x)=L ancak ve ancak, her ∍

 > 0 için, bir δ > 0 
varsa ve 0<|x−a|<δ ise |f(x)−L|< ∍

 ‘dır.
5 Joseph W. Dauben, “The Development of Cantorian Set Tehory”, From the Calculus to Set Theory 

1630-1910, ed. I. Grattan-Guinness, New Jersey: Princeton University Press, 1980, s. 182-183.
6 George Cantor, Contributions to the Founding of the Theory of Transfinite Numbers, çev. Philip E. B. 

Jourdain, New York: Dover Publications, 1915, s.85.
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nesnelerin bir toplamıdır. Nesnelerin nasıl toplanacağı duruma göre değişir. Az sa-
yıda nesne içeren küme öğelerin tek tek sıralanmasıyla betimlenebilir. Buna karşın 
çok sayıda öğe içeren bir küme için bu olanak bulunmadığından böylesi bir küme 
bir özellik yoluyla tanımlanmalıdır. Beth, Cantor’un naif küme7 kuramına ilişkin şu 
özellikleri dile getirir:

“(i) Ortak olarak belli bir özelliği olan matematiksel varlıklar bir küme oluşturur. Küme, 
özellikler yoluyla tanımlanır ve bu özelliği sağlayan varlıklar da elemanlardır.
(ij) Kümeler matematiksel nesnelerdir ve böylece başka kümelerin de elemanları olabilirler.
(iij) Aynı elemanları içeren kümeler özdeştir. Bu nedenle bir küme elemanlarınca biricik 
biçimde belirlenir.”8

Cantor’un kümelerle ilgilendiği sırada bir başka büyük matematikçi filozof da 
kümelerle çalışmaktadır. Gotlob Frege (1848-1925) aritmetiğin temellendirilmesi çaba-
sında sayal sayıları küme ve kaplam bağıntıları üzerinden açıklar. Ne var ki, Frege’nin 
bu çabası Bertrand Russell’ın (1872-1970) dizgesinde bulduğu paradoks yüzünden 
başarısız olur. Bu durum aynı zamanda naif kümeler açısından da bir çıkmaza karşılık 
gelir çünkü tanımı gereği bir kümenin elemanlarının neler olduğunun belirlenebilmesi 
gerekir. Oysa “kendi kendisinin elemanı olmayan kümelerin kümesi kendi kendisinin 
elemanı mıdır, değil midir?” sorusunun yanıtı verilemez. Bu yanıt verilemezlik, ele-
manları saptanamayan kümeler olmasına yol açar bu ise kümenin tanımıyla çelişir. 
Böylece matematikte değişmez bir yeri bulunan küme düşüncesinden caymak yerine 
matematikçiler kümeleri paradokslardan arındıracak biçimde aksiyomatik bir temele 
taşır. Bu bağlamda yukarıda andığımız ZFC küme kuramı Russell paradoksunun ortaya 
çıkmasına izin vermez.9 

Cantor’un küme anlayışını konu ettikten sonra küme ve sonsuzluk bağıntısını 
nasıl ele aldığını araştıralım. 

Sonsuzluk ve Küme

Cantor’un matematiksel bilgiye en önemli katkılarından biri sonluötesi sayılar 
(transfinite numbers / transfinite Kardinazahl) yaklaşımını geliştirmesidir. Şöyle de-
mektedir: “Sonlu sayıdan oluşan kümelere ‘sonlu kümeler’ tüm diğerlerine ‘sonluötesi 
kümeler’ (transfinite Mengen) ve bu kümelerin sayal sayılarına ‘sonluötesi sayal sayılar’ 
adını veriyorum.”10 Böylece o farklı büyüklükteki sonsuz kümelerden yola çıkarak 

7 Yaptığımız naif vurgusu kümeler konusunda ilk kuramsal çalışmalar yapan Cantor’un küme anlayışını 
daha sonra ortaya çıkan aksiyomatik kümeler anlayışından ayırmak içindir.

8 Everth W. Beth, The Foundations of Mathematics, Amterdam, North Holland Publishing, 1959, s 366.
9 Hemen belirtmemizde yarar var ki, sürey varsayımı yalnızca naif kümelerle ilgili değil aynı zamanda 

aksiyomatik kümeler açısından da söz konusu edilir.
10 George Cantor, Gesammelte Abhandlungen mathematischen und philosophischen Inhalts, Berlin: Ver-

lag von Julius Sprinder, 1932. s. 292-293.
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tek bir sonsuzluğun olmadığını, sonsuzluğun çeşitli düzeyleri/büyüklükleri olduğunu 
göstermeyi başarmıştır. ‘Sonluötesi’ deyişi de sonsuzluğun farklı büyüklüklerini ni-
telemek için kullanılır.11

Farklı sayı türleriyle12 ilgilenen Cantor sayılar arasındaki bağıntılara eğilir. Bu bağ-
lamda sayıları, sayılabilir ve sayılamaz olmak üzere iki öbekte toplar. Sayılabilir sayılar, 
tam sayılar, doğal sayılar gibi üyelerini tek tek belirleyebileceğimiz türde sayılardır. 
Buna karşılık sayılamaz sayılar ise üyelerinin bazılarını bilebildiğimiz ama tamamını 
ortaya koyamadığımız sayılardır. Başka türlü dile getirilişi ile dökümü yapılamayan 
sayılamaz sayılar, bir doğru üzerinde kaç nokta olduğunu saymaya kalktığımızda tüm 
sayılabilir sayılar kullanılsa bile yeterli gelemeyen sayılardır. 

Sayılabilir sayılar ile sayılamaz sayılar arasındaki karşıtlığı anlamanın başlangıç 
yolu birebir eşleme bağıntısıdır. Birebir eşleme, eleman sayısının kaç olduğunu bilme-
den bile iki kümenin elemanlarının eş sayılı olduğunu anlayama yarayan yöntemdir. 
Birebir eşleme bağıntısı Cantor açısından sayı kümelerin büyüklüklerini anlamak 
açısından kilit işlev görür. İki küme elemanları birebir eşleniyor ise aynı büyüklüktedir. 
Cantor’un dile getirdiği biçimiyle

“Her küme kendi kendisine denktir/eş sayılı :
M ~ M [‘~’ denkliği simgeler] 
İki küme bir üçüncü kümeye denk ise birbirlerine de denktirler. 

11 Cantor’dan önce matematikte yer alan ‘sonsuzluk’ sonu olmayan bir dizinin ya da işlemin kısaltması 
olarak görülürdü (John D. Barrow, The Infinite Book A Short Guide to the Boundless, Timeless and 
Endless, New York: Pantheon Books, 2005, s. 8.) Sonsuzluğun böylesi bir yorumu matematikte ka-
nıtlama yapmak için kullanılmaz. Bununla birlikte Cantor sonsuzlukla ilgili kendi çalışmaları bir tür 
metafizik tavırla gerçekleştirir çünkü o matematiğin dışında da çeşitli sonsuzluklardan söz eder. Tan-
rısal bir tür sonsuzluk olan mutlak sonsuzluk, herşeyin tümlüğüdür. Bu tür sonsuzluk matematiğin, 
dolayısıyla bilmenin konusu olabilecek bir sonsuzluk değildir. Şöyle demektedir: “ Aktüel sonsuzluk 
üç bağlamda ortaya çıkar: ilk olarak, en tam biçiminde, bütünüyle bağımsız öte-dünya varlığı, mutlak 
sonsuzluk ya basit sonsuzluk dediğim Deo’da gerçekleştiğinde, ikinci olarak olumsal ve yaratılmış 
dünyada ortaya çıktığında, üçüncü olarak matematiksel büyüklük olarak ya da sıralama tipinde soyut 
olarak zihin onu yakaladığında. Mutlak sonsuzluk ile sonluötesi sonsuzluk arasındaki keskin ayrımı 
vurgulamak isterim. Öyle ki, olumsal sonsuzluk ve matematiksel sonsuzluk, açıkça sınırlıdır, daha 
ileri taşınabilmeye bağlıdır bu bakımdan sonluyla bağıntılıdır.” (Cantor’dan aktaran Rudy Rucker, 
Infinity and The Mind, London: Paladin, 1984, s. 9.). Her ne kadar ayırmış olsa da Cantor’a göre 
matematiğin konu ettiği sonsuzluğu araştırmakla Tanrısal sonsuzluk araştırılır. Barrow’un aktardığına 
göre Cantor çevresine, sonsuzlukla ilgili söylediklerini bulanın kendisi olmadığını, kendisinin yal-
nızca Tanrısal zihni anlatan bir sözcü olduğunu söylemiştir (John Darrow, The Infinite Book: A Short 
Guide to the Boundless, Timeless and Endless, s. 86.). Cantor’un bu tavrı onun son derece inançlı biri 
olmasıyla ilgili görünmektedir. Öte yandan, matematiksel sonsuzluk ile tanrısal sonsuzluk arasında 
bağ kurması onun matematiksel çalışmalarının mantıksal zemininden bağımsızdır. Metafizik ve teolo-
jik yüklenmesi bir yana Cantor’un matematiksel sonsuzluğu ele alışı yalnızca matematiğin sınırlarında 
kalarak gerçekleşir.

12 Başlıca sayı türlerini şöyle sıralayabiliriz: Doğal sayılar 1,2,3, 4, 5... Tam sayılar ..., -4, -3, -2, -1, 0, 1, 
2, 3, 4, ... Rasyonel ya da kesirli sayılar ondalık kısmı yinelenen sayılar, irrasyonel sayılar, ondalık 
kısmı düzensiz sayılar, gerçel (real) sayılar tüm ondalıklı sayılardır.
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M~P ve N~P’den M~N elde edilir.
M ve N kümeleri denk ise aynı kardinal sayıdadırlar. Böylece
M~N’den  M = N  elde edilir ve 
M = N ’den M~N elde edilir.
Böylece iki kümenin denkliği sayal sayılarının eşitliğinin zorunlu ve yeterli koşuludur.” 13

Sözgelimi sol elimdeki parmakların kümesi ile sağ elimdeki parmakların kümesi, 
elemanları birebir eşlenebildiğinden aynı büyüklüktedir. Böylesi kümeler aynı kuvvette 
(power/Machtigkeit) ya da aynı sayallıktadır (cardinality/Kardinalität).14 Ne var ki, 
sonlu kümeler için geçerli bu durum sonsuz kümelere uygulandığında şaşırtıcı sonuçlar 
ortaya çıkar.15 Örneğin elamanları sonsuz olan kümelerden doğal sayılar ile çift doğal 
sayıları göz önünde tutalım. Bilindiği üzere doğal sayılar, 1,2,3,4,... biçiminde, çift 
doğal sayılar ise 2,4,6,8... biçiminde süren sayılardır. Doğal sayıların her bir elamanına 
karşılık çift doğal sayılardan bir elamanı bulunabilir: 1-2, 2-4, 3-6, 4-8,... . Görüleceği 
üzere doğal sayılar ile çift doğal sayılar birebir eşlenebilir. Dolayısıyla doğal sayılar 
ile çift doğal sayılar aynı büyüklüktedir. Oysa çift doğal sayılar, doğal sayılarının bir 
alt kümesidir. İlk bakışta onun yarısı kadardır. Buradaki sorun, sonsuz kümelerin sonlu 
kümeler gibi olmamasından kaynaklanır. 

Sonsuz kümeler arasında aynı büyüklükte olan pek çok küme bulunur. Örne-
ğin asal sayıların kümesi, tam sayıların kümesi, rasyonel sayıların kümesi gibi. Bu 
tür sonsuz kümeler aynı zamanda sayılabilir sonsuzluklara karşılık gelir çünkü bu 
kümelerin elemanları doğal sayılar ile birebir eşleme yapma olanağı taşır. Örneğin 
rasyonel sayıları ele alalım. Cantor bulduğu köşegen yöntemi uyarınca bütün rasyonel 
sayıları sıralayabilir. Cantor her bir satırı 1’den başlayarak sonsuza kadar dizildiği 
ve bu satırlardaki sayıların, satır numaralarına böldüğü bir matris tasarlar. Örneğin 
birinci satırdaki sayılar 1, 2, 3, 4, 5, 6,... ikinci satırdaki sayılar 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 
6/2.. vb. Böylece Cantor tüm rasyonel sayıların dökümünün verilebileceğini gösterir. 
Dolayısıyla rasyonel sayılar da sayılabilir sonsuzluklara karşılık gelir.

Ardından Cantor irrasyonel sayıların durumunu ele alır. Bilindiği üzere irrasyonel 
sayılar ondalık kısmı düzensiz süren sayılardır. Cantor’un ulaştığı sonuç doğal sayılar 
ile irrasyonel sayılar arasında birebir eşleme yapılamayacağıdır çünkü tüm irrasyonel 
sayıların dökümü yapılamaz. Döküm yapılmaya kalkılsa bile listede olmayan onda-

13 George Cantor, Gesammelte Abhandlungen mathematischen und philosophischen Inhalts, s. 283.
14 Cantor sayallığı açıkladığı bölüm için bakınız George Cantor, Gesammelte Abhandlungen mathema-

tischen und philosophischen Inhalts, Berlin: Verlag von Julius Sprinder, 1932. s. 282-284. 
15 Cantor’un sonsuzlukla ilgili görüşleri yaşadığı dönemde olumsuz tepkilerle karşılaşır. Cantor bir Ya-

hudi’dir. Dönemin Almanya’sında en ünlü matematikçi Leopold Kronecker bir Yahudi karşıtıdır. Bu 
nedenle Cantor’un yaptığı çalışmaları kuşkuyla karşıladığı ileri sürülür. Kronecker, Cantor ‘bilimsel 
bir şarlatan’ olarak niteler. Bu yüzden Cantor üniversitede hiçbir zaman bir profesörlük kürsüsü ala-
maz. (John D. Barrow, The Infinite Book: A Short Guide to the Boundless, Timeless and Endless, s. 
80.)
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lıklı bir sayı gösterilebilir çünkü verilen sayı dışında başka bir ondalıklı sayı türetme 
olanağı her zaman bulunur. Cantor bu sonuca şöyle ulaşır:

Varsayalım ki, doğal sayılarla eşlemesi yapılan irrasyonel sayılar bulunsun. Bu 
irrasyonel sayıları gelişigüzel yazalım

1 ile x1 = 0. 356783... irrasyonel sayısı ile eşleşsin
2 ile x2 = 0. 456753... irrasyonel sayısı ile eşleşsin
3 ile x3 = 0. 156782... irrasyonel sayısı ile eşleşsin
4 ile x4 = 0. 556583... irrasyonel sayısı ile eşleşsin
5 ile x5 = 0. 234567... irrasyonel sayısı ile eşleşsin
6 ile x6 = 0. 356713... irrasyonel sayısı ile eşleşsin
...........
n ile xn= 0.a1a2a3a4a5a6...n... 
Şimdi öyle bir b irrasyonel sayısı oluşturalım ki, tüm listelenenlerin dışında olsun. 

Bu sayıya b diyelim ve şöyle gösterelim b=0.b1b2b3b4b5b6... . İlk irrasyonel sayımız 3 
ile başlıyordu yeni sayımızda 3 yerine 5 yazalım. İkinci irrasyonel sayımızda a2 5’ti. 
Onun yerine b2’yi 9 yapalım. Üçüncü irrasyonel sayımızda a3 6’idi. Onun yerine b3’ü 8 
yapalım. Bu işlemi sürdürdüğümüzde elde edeceğimiz bn an ile eşit olmaz. Dolayısıyla 
her irrasyonel sayıdan farklı başka bir irrasyonel sayı yazılabilir. Öyleyse irrasyonel 
sayılar, bütünüyle dökümü yapılabilen eş deyişle sayılabilen türde bir sonsuzluk değildir. 

İrrasyonel sayıların büyüklüğü rasyonel sayıların büyüklüğünden çok daha fazladır. 
Bu yaklaşımının sonucu olarak Cantor tüm sonsuz kümelerin aynı büyüklükte olmadı-
ğını gösterir böylece çeşitli düzeylerde sonsuzluklar olduğunu ileri sürer. Cantor’a göre 
sonsuz kümeler arasında bir sıradüzen (hiyerarşi) bulunur. א

0
א ,

1
א ,

2
א ,

3
, ... imleri 

sonsuz sayıların sonsuzluklarını simgeler. Nasıl, sonlu sayıların bir sonsuzluğu varsa, 
א

0
א ,

1
א ,

2
 sonsuz kümelerin sonsuzluğu da bulunur.16 Herhangi bir sonsuz ... ,3א ,

küme için bu kümenin alt kümelerinden yapılan yeni küme ilk kümeden daha büyük 
sonsuzluk taşır. Dolayısıyla bir sonsuzluktan her zaman daha büyük bir sonsuzluk 
türetilebilir. Farklı büyüklükte, sonsuz sayıda sonsuz küme elde edilebilir. Hilbert’in 
ünlü sonsuzluk oteli Cantor’un ulaştığı bu şaşırtıcı sonuçların bir uyarlamasıdır.

Hilbert sonsuzluk oteli varsayımında17, sonsuz sayıda odası bulunan bir otel 
tasarlar. Üstelik bu otelin tüm odaları doludur. Geç saatte bir müşteri gelip otelde oda 
bulunup bulunmadığını sorduğunda bu müşteriyi sokakta yatırmamak için nasıl bir 
çözüm yolu bulunabileceği araştırılır. Yanıt kolaydır, tüm otel müşterileri kaldıkları 
odanın bir sonraki numarasına geçerse aranan oda bulunur. Böylece, tüm müşteriler 
bir yana kayar, örneğin 35 numaralı odada bulunan müşteri 36 numaralı odaya geçer 

16 George Cantor, Gesammelte Abhandlungen mathematischen und philosophischen Inhalts, s. 296.
17 Hilbert bu varsayımı 1924’de verdiği bir derste anlatmış, her hangi bir metninde yer vermemiştir. 

Varsayımın ünlü olmasına katkı yapan George Gamow’dur. Gamow, One, Two, Three… Infinity: Facts 
and Speculations of Science, New York: Viking Press, 1947, s. 17-18’de Hilbert otelini konu eder. 
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ve 1 numaralı oda boşalır ve yeni gelen müşteri bu odaya yerleşebilir. Hilbert ikinci 
olarak sonsuz sayıda yolcu taşıyan otobüsün geldiğini varsayar. Bu sonsuz yolculu 
otobüs geldiğinde, odalarda kalan konuklar sırasıyla çift numaralı odalara geçerler: 1 
numara 2 numaraya, 2 numara 4 numaraya, 3 numara 6 numaraya... vb. Böylece tek 
numaralı odalar boşalmış olur. Yeni gelen otobüsteki yolcularda bu tek numaralı odalara 
yerleştirilir. Üçüncü olarak Hilbert varsayımını daha da büyüterek sonsuz yolcu taşıyan 
sonsuz sayıda otobüsün geldiğini tasarlar. Bu kez asal sayı katları kullanılır. Her bir asal 
sayının katları bir otobüsle eşleştirilir. Örneğin birinci otobüsteki yolcular 2, 4, 8, 16... 
numaralı odalar ile, ikinci otobüsün yolcuları 3, 9, 27, 81... numaralı odalar ile, üçüncü 
otobüsün yolcuları 5, 25, 125, 625... numaralı odalar ile vb. sürecek biçimde eşleşir. 

Hilbert’in oteli gibi sayılabilen sonsuz kümelerin (doğal sayılar, asal sayılar, 
tam sayılar vb.) sayallığını Cantor 0א olarak gösterir. Üstte dile getirdiğimiz gibi her 
bir א bir sonrakinden daha büyük sonsuzluğu belirtir. Daha büyük olan kendisinden 
daha küçük sonsuzu içerir. Böylece 1א = 1א + 0א ve 1א x 3א =3א olur. Bu bağıntıları 
Hilbert’in oteli açısından düşündüğümüzde 0א =1 + 0א ve 0א = 0א + 0א ‘dır.18 

Gerçel sayıların sonsuzluğu 0א dan farklı bir sonsuzluk olduğuna göre 3א ,2א ,1א, 
... dan hangisi gerçel sayıların sonsuzluğuna karşılık gelir? Yukarıda dile getirdiğimiz 
üzere Cantor süreyin 1א’e eşit olduğunu düşünmektedir. 

19 0א2=1א

Buna göre “gerçel sayılar ile tam sayılar arasında bir sonsuzluk bulunur mu ?” 
sorusuna Cantor, sezgisel biçimde bulunmadığı yanıtını vermiştir. Ne var ki Cantor 
bu düşüncesini kanıtlayamaz ve geride büyük bir bilmece bırakır. 

18 George Cantor, Gesammelte Abhandlungen mathematischen und philosophischen Inhalts, s. 294.
19 George Cantor, Gesammelte Abhandlungen mathematischen und philosophischen Inhalts, s. 288.
a N doğal sayıların sayallığı olsun ve c de süreyin sayallığı X=[0,1]
a  c = 20א 
a  binom açılım kullanılarak
a  x=f(1)/2+f(2)/4+ … +f(n)/2n+..
a  Dikkat edileceği üzere bir binom açılımdan çok daha fazla sayı bulunur. Örneğin
a      1.000… = 0.111… =1
a       0.100... = 0.011… =0.1
a  0.10100...= 0.10011..
a  Bu sayılar (2n+1)/2m <1’dır ve sayılabilirdir.
a  Buradan bir düzlemin sayallığının R2 ve hatta gerçel sayıların n boyutlu çarpımların Rn, R ile aynı 

sayallıkta olduğu görülür.
a 20א + 0א2  = 0א2 0א=
a cn = c
a 20א . 0א2 =0א(0א2) = 0א  

?
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Sürey Varsayımın Ardından

Bilindiği üzere matematik kesin ve idealize edilmiş bir alandır. Matematiğin 
kesinliği aksiyomlardan yapılan çıkarımlara dayanır. Kendisinden çıkarım yapılan 
aksiyomların ise doğru oldukları varsayılır. Varsayılır çünkü aksiyomların neye gön-
derim yaptıkları başlıca tartışma konusudur. Aksiyomların doğrulanmasını sağlayan 
matematik nesneler bir dizge oluşturur. Aksiyomların ortaya konulması bir seçime 
dayandığından ve doğrulukları varsayımsal olduğundan, aksiyomatik dizgeler için 
ölçüt tutarlılık olur. Tutarlılık aksiyomatik bir dizgede birbiriyle çelişik iki sonucun 
ortaya çıkmamasıdır. Bir diğer ölçüt ise tamlıktır. Tamlık ise tüm doğrulukların ka-
nıtlanabilir olması anlamına gelir. 

Yukarıda naif küme anlayışından sonra geliştirildiğini belirttiğimiz ZF küme 
kuramı Ernst Zermelo (1871-1953) ve Abraham Fraenkel (1891-1965) eliyle ortaya 
atılır. Ernst Zermelo 1908 yılında küme kuramı için güvenli bir zemin ortaya koymak 
amacıyla bir dizi aksiyom derler.20 Abraham Fraenkel’in bu aksiyom dizgesini elden 
geçirmesiyle Zermelo-Fraenkel (ZF) küme kuramı olarak bilinen dizge belirir. 

Geçen yüzyılın başında, Hilbert, tüm matematiği aksiyomatik bir yöntemle bi-
çimselleştirmeye çalışır. Buna göre, Hilbert aksiyomlara dayanan bir temelde simge-
ler arasında mantıksal bağıntılar kurarak tüm matematiği türetmeye çalışmıştır. Bu 
anlayışına koşut olarak bir algoritma yoluyla tüm matematiksel sorunların çözülüp 
çözülemeyeceği hakkında da çalışmalar yürütür. Bu çerçevede Hilbert, zamanının en 
önemli matematik sorunu olarak duyurduğu sürey varsayımı hakkında 1925 yılında 
bir kanıt vermeye çalışsa da, daha sonra kanıtın yanlış olduğu anlaşılır.21 

Sürey varsayımıyla ilgili önemli gelişmeyi sağlayacak ilk kişi, Gödel’dir. Gödel, 
1931 yılında aksiyomatik dizgelerin sınırlılıklarını ortaya koyan tamamlanamazlık 
teoremlerini öne sürer. Birinci tamamlanamazlık teoremi, aritmetiğin önermelerini 
ortaya koyacak kadar kapsamlı bir biçimsel dizgede, kendisinin ve değilinin kanıtı-
nın verilmesinin olanaklı olmadığı doğru önermelerin bulunduğunu, bu nedenle de 
böylesi bir dizgenin tam olamayacağını gösterir.22 İkinci tamamlanamazlık teoremi 
ise aritmetiksel önermeleri temsil edecek kadar kapsamlı bir biçimsel dizgenin tutarlı 
ise tutarlılığının kanıtlamasının dizge içerisinde verilemeyeceğini göstermektedir.23 

20 Ernst Zermelo. “Investigations in the foundations of set theory”, From Frege to Gödel: A Source Book 
in Mathematical Logic, 1879–1931. Ed. Jean van Heijenoort, Cambridge: Harvard University Press. 
1967, s. 201-202.

21 Hilbert’in çözüm denemesinde bulunduğu makale için bakınız: Hilbert, David, “On the Infinite”, Phi-
losophy of Mathematics: Selected Readings, Paul Benacerraf, Hilary Putnam, N. J. Prentice-
Hall:Englewood Cliffs, 1964, s. 183-200.

22 Kurt Gödel, “On Formally Undecidable Propositions of Principia Mathematica and Related Systems 
I” From Frege to Gödel: A Source Book in Mathematical Logic, 1879–1931. ed. Jean van Heijenoort, 
Cambridge: Harvard University Press. 1967, s. 607-608.

23 Bakınız Kurt Gödel, “On Formally Undecidable Propositions of Principia Mathematica and Related 
Systems I”, T s. 614-615’te teorem XI.
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Tamamlanamazlık teoremleri ile Gödel, Hilbert’in biçimci programının başarılı ol-
mayacağını gösterir. Bir başka deyişle Gödel, Hilbert’in aksiyomatik dizgesi içinde 
doğruluğu ya da yanlışlığı aksiyomlar yoluyla kanıtlanamayan ifadeler olduğunu 
ortaya koyar. Bununla birlikte, Gödel, sürey varsayımının çözülebileceği konusunda 
umutludur. Gödel, ilkin bu durumun, matematiksel doğruluğu sınırlandırmadaki ek-
siklikten kaynaklandığını ileri sürer. Bu doğrultuda durumu aşmak için büyük yeni 
aksiyomlar önerir. Fakat Gödel belli ölçüde başarılı olsa bile sürey varsayımı yine de 
çözümsüzdür. En sonunda 1940 yılında Gödel, sürey varsayımının en azından tutarlı 
olduğunu göstermiştir. Bunun anlamı ZFC içinde sürey varsayımının yanlış olduğunun 
kanıtlanamayacağıdır. Bir başka deyişle ZFC’de gerçel sayılar kümesinin 1א büyüklü-
ğünde olmadığının kanıtlanamayacağını gösterir. Gödel kanıtında sürey varsayımının 
doğru olduğu matematiksel bir model kurar. ZFC aksiyomlarına sürey varsayımı 
eklendiğinde tutarsızlık olmadığını ortaya koyar. Gödel’in modelinin zeminindeki 
kavrayış yapılandırılabilir/inşa edilebilir kümeler evrenidir (universe of constructible 
sets). Yapılandırma aksiyomu (axiom of constructibility) yoluyla Gödel her kümenin 
inşa edilebileceğini gösterir. Bu aksiyom için şunları yazar : “Yeni bir aksiyom olarak 
eklenen önerme, rastgele seçilmiş sonsuz bir kümenin belirsiz kavramını belirli biçimde 
belirlediği ölçüde küme kuramının aksiyomlarının doğal bir tamamlanışını veriyor 
görünmektedir.”24 Gödel’in sürey varsayımının tutarlılığına ilişkin kanıtı, sürey varsa-
yımının ZFC’ye yapılandırma aksiyomu eklenmesinden kaynaklanır. Küme kuramsal 
evren, inşa edilebilir evrene eşittir. Ne var ki, pek çok küme kuramcısı yapılandırma 
aksiyomunu kuşkulu bulur çünkü bu aksiyom sınırlandırıcı ve azaltıcı (minimizing) 
bir ilkedir. İşlevi bir evrendeki kümelerin sayısını azaltmaya çalışmaktır. Buna karşı-
lık ‘çoğaltıcı’ (maximizing) ilkeler küme kuramcıların daha çok ilgisini çekmektedir. 
Böylesi ilkeler ise sürey varsayımının değiliyle daha uyumludur.

Gödel sürey varsayımının yanlış olduğunun kanıtlanamayacağını göstermiş ol-
masına karşın bu varsayımın yanlış olduğunu savunur. Buna göre Gödel Cantor’un 
varsayımı hakkında geçerli üç durum olduğundan söz eder: kanıtlanabilir (demons-
trable), yanlış olduğu kanıtlanabilir (disprove) ya da karar verilemez. Karar verilemez 
olması Gödel açısından “en yüksek olasılıklı olanı ve bunun için bir kanıt aramak şu 
sıralarda probleme karşı çıkmak için en umut verici yolardan birisidir.”25 Gödel sürey 
varsayımına kendi yaptığı katkıdan söz ederek, yanlış olduğunun kanıtlanamaz oldu-
ğunun gösterildiğini anımsatır. Böylece o, sürey varsayımının kanıtlanamaz olduğu-
nun (undemonstrability) kanıtlanması (prove) durumunda bile (daha sonra Cohen’in 
gerçekleştireceği) sorunun bütünüyle çözülmüş olmayacağına dikkat çeker.26 Gödel, 

24 Gödel’den aktaran Penelope Maddy, “Believing the Axioms I”, The Journal of Symbolic Logic, Vol. 
53, No. 2. Jun.,1988, s. 492.

25 Gödel, “What is Cantor’s continuum problem?”, Philosophy of Mathematics: Selected Readings, Paul 
Benacerraf, Hilary Putnam, N. J. Prentice-Hall:Englewood Cliffs, 1964s. 181.

26 Gödel, “What is Cantor’s continuum problem?”, Philosophy of Mathematics: Selected Readings, Paul 
Benacerraf, Hilary Putnam, N. J. Prentice-Hall:Englewood Cliffs, 1964s. 181.
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bir Platoncu olduğundan küme kuramının aksiyom ve kavramlarının düzgün-belir-
lenmiş bir gerçekliği betimlemesi gerekliliğine inanır. Durum böyle olunca Gödel 
açısından doğru ya da yanlış olması söz konusu olmayan sürey varsayımı olduğu gibi 
bırakılamaz. Gödel’e göre varsayımda ortaya çıkan karar verilemezlik durumu eldeki 
aksiyomlarının andığımız gerçekliği betimlemekte yetersiz olduğu anlamına gelir. Bu 
bakımdan Gödel’in sürey varsayımındaki karar verilemezliği aşacak yeni aksiyomları 
ileri sürülmesini umduğunu söylemek olanaklıdır.

1963 yılında Paul Cohen geliştirdiği zorlama27 (forcing) yöntemiyle Zermelo-
Fraenkel aksiyomlarından sürey varsayımının türetilemeyeceğini kanıtlar.28 Bir başka 
deyişle sürey varsayımının değili küme kuramına eklendiğinde hiçbir çelişkinin ortaya 
çıkmayacağını gösterir. Bunu yaparken Cohen’in çıkış noktası bir model türetmektir. 
Bu öyle bir modeldir ki, ZFC aksiyomları burada sağlanır ancak sürey varsayımı sağ-
lanamaz. Cohen bu sonuca götüren zorlama yöntemi, bir V29 kuramsal evrenini daha 
büyük V* kuramsal evrenine genişletmekten oluşur. Bu yeni daha büyük evrende bir 
küme daha önceki evrende bulundurmadığı alt kümeleri edinebilir. Böylece Cohen, 
sürey varsayımın ZFC aksiyomlarından bağımsız olduğunu gösterir. 

 Gödel’in ulaştığı sonuçla birlikte düşünüldüğünde ZF içinde sürey varsayımı 
hakkında karar verilemezdir.

 

Seçim Aksiyomu ve Sürey Varsayımı

Sonsuzluk düşüncesinin matematikte sürey varsayımıyla ilgili bir başka ilgi çekici 
sonucu, seçim aksiyomudur. Seçim aksiyomu, yukarıda konu ettiğimiz üzere ZFC’nin 
C’sidir. Sonlu kümeler söz konusu olduğunda seçim aksiyomunun durumu tartışmalı 
değildir. Aynı durum sonsuz kümeler açısından geçerli değildir çünkü sonsuz kümeler 
içinde kimi kümelerin elemanları sayılabilir/ dökümü yapılabilir türden değildir. Bu 
nedenle elemanları sayılabilir türden olmayan bir küme için seçim fonksiyonu bulmak 
güçtür. Seçim aksiyomu bu güçlüğü aşmak için böylesi bir fonksiyonun ne olduğunu 
ortaya koymak yerine yalnızca böyle bir fonksiyonun var olduğunu benimser. 

Yukarıda dikkat çektiğimiz üzere seçim aksiyomu Zermelo eliyle 1904’te ortaya 
atılır. Zermelo seçim aksiyomunu, bütün kümelerin düzgün sıralanabilir (well-ordered) 
olduğunu göstermek için kullanır. Seçim aksiyomu yoluyla kanıtlanmak zorunda kalan 
fonksiyonlar açık seçik tanımlanamazlar.30 Ne var ki dönemin matematik filozofları 

27 Paul Cohen, Set Theory and the Continuum Hypothesis, New York: W. A. Benjamin, 1966, s. 113.
28 Bu kanıtlamayı Cohen yazdığı iki makalede ortaya atar. Cohen, P. J. “The Independence of the Conti-

nuum Hypothesis” Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 50, 1963, s. 1143/1148 ve Cohen, P. J. “The Inde-
pendence of the Continuum Hypothesis II” Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 51, 1964. s. 105-110. 

29 V içinde ZFC’nin olduğu bir modeldir.
30 Ali Nesin, Aksiyomatik Kümeler Kuramı, s. 212.
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bu aksiyoma kuşkuyla bakar. Örneğin Poincare ve görüselci okul Brouwer ve Weyl 
seçim aksiyomunu benimsemez. 

Buna karşılık Gödel 1938’te ZF tutarlıysa ZFC’nin de tutarlı olduğunu kanıtlar. 
Sürey varsayımıyla birlikte düşünüldüğünde Gödel, ZF aksiyom dizgesine sürey varsa-
yımı ve seçim aksiyomu eklenerek oluşturulan dizgenin tutarlı olduğunu gösterir. Daha 
sonra Cohen 1964’te seçim aksiyomunun ZF aksiyom dizgesinden türetilemeyeceğini 
gösterir. Bunun anlamı şudur: ZF tutarlıysa, ZF’ye seçim aksiyomunun değilinin31 
eklendiğinde de tutarlılık sürer. 

Gödel ve Cohen’in ulaştığı sonuçlar birlikte düşünüldüğünde ZF tutarlıysa, ZF’ye 
seçim aksiyomunun eklenmesi ya da seçim aksiyomunun değilinin eklenmesi de tu-
tarlıdır. Bu durum seçim aksiyomunun bağımsız olduğu anlamına gelir. 

Sürey varsayımının önümüze serdiği durum çeşitli tepkilerle karşılanır. Az sayıda 
olsa da sürey varsayımına karşı çıkanlar bulunur. Örneğin Brouwer, sürey varsayımı 
aracılığıyla ortaya konan sonuçlara, אs’lerin 0א’dan büyük olmasına karşı çıkar. Bu 
durumu anlamsız olarak niteler.32 Wittgenstein da benzer bir tutum takınarak “sonluö-
tesi küme kuramının gülünç olduğunu”33 ileri sürer. Bunlara karşın Hilbert “Cantor’un 
yaratttığı cennetten kimse bizi dışarı kovamaz”34 diyerek sonluötesi sayılar ve sürey 
varsayımını benimsediğini açık olarak dile getirir. Aksiyomatik küme kuramlarının 
kullanılan dizgeleri içinde kalındığı ölçüde çözümsüz olduğu düşünülen sürey var-
sayımına bir çözüm önerisi Ayhan Çitil’den gelir. Çitil, sürey varsayımına ilişkin 
tartışmanın zeminini kümelerden nesnenin kuruluşuna taşır. Bu bakımdan tartışma, 
çokluğun ontolojik bakımdan temellendirilmesine aktarılır.35

Sonuç

Başlarken dile getirdiğimiz üzere, çalışmamızda geliştirmeye çalıştığımız düşünce 
sürey varsayımının doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında karar verilemezliğin küme ve 
nesnenin kuruluşu açısından bir olanak olduğudur. Bu karar verilemezliğin kökenini 
ve nasıl ortaya çıktığını yukarıda gösterdik. Dolayısıyla sürey varsayımı hakkında 
karar verilemezlik aksiyomatik küme kuramı açısından kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu 

31  “Elemanları boş olmayan kümeler olduğu halde seçim fonksiyonu olmayan bir küme vardır.” A. e. s. 
213

32  Dirk van Dalen, L.E.J. Brouwer: Topologist, Intuitionist, Philosopher, London; New York: Springer, 
2013, s. 111-112. 

33 Ludwig Wittgenstein, Philosophical Grammar, çev. Anthony Kenny, Oxford: Basil Blackwell; Rush 
Rhees, 1974, 464.

34 David Hilbert, “On the Infinite”, Philosophy of Mathematics: Selected Readings, Paul Benacerraf,Hilary 
Putnam, N. J. Prentice-Hall:Englewood Cliffs, 1964, 183-200.

35 Ahmet Ayhan Çitil, Matematik ve Metafizik, İstanbul:Alfa, 2012, s. 229-252.
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sonuç matematiksel bilgiye yönelik olarak yeterli zaman ve çaba ortaya konduktan 
sonra çözümsüz hiçbir sorun kalmayacağına dönük yaklaşımı sarsıntıya uğratır. Bir 
başka türlü söylenişiyle insan aklı öylesine yapılar kurar ki kurduktan sonra yapının 
doğruluğunu saptayamaz. 

Sıklıkla dile getirildiği üzere geleneksel bilgi anlayışımız kapsamında bir önerme-
nin doğru ya da yanlış olması beklenir. Doğru ya da yanlış oluşu zamanla değişebilse 
de bir önermenin aynı anda hem doğru hem yanlış olması olanaklı görünmez. Sürey, 
doğru da yanlış da olamayacağı kanıtlanmış bir varsayım olarak geleneksel kavrayışı-
mızın dışında bir duruma karşılık gelir. Bu bakımdan insan bilgisinin sınır durumları 
olduğunu ortaya koyar. Bu sınırlılığın kaynağı olan sonsuzluk düşüncesinin yapısının 
yeterince anlaşılması, insan aklının olanaklarının ve sınırlarının saptanması açısından 
son derece önemli görünmektedir. Öyleyse sürey varsayımı aklın ve bilmenin sınırlarını 
yeniden düşünme olanağını ortaya çıkarır.

 İnsan aklına sınır çizme denemesi, felsefede daha önce –örneğin Kant’ta, Witt-
genstein’da– çokça yapılmış olmasına karşın sürey varsayımla ortaya çıkan durum 
diğerlerinden ayrıdır. Felsefenin önceki sınır çizme arayışları a priori ortaya konan bir 
sınır çizme çağrısı iken sürey varsayımı hem a priori çizilen sınırların ötesine geçme 
hem de sınırların a posteriori olarak yeniden araştırılması çağrısı olarak görülebilir. 
A posteriori derken bağlamımız sürey varsayımının olası bir çözümünün ortaya ko-
nulabilmesi için küme, sayı türünde kavrayışları yeniden düzenleme gereksinimidir. 
Bu gereklilik süreyin ortaya koyduğu sonuçları göz önüne getirmeden gerçekleşemez. 
Dolayısıyla matematiksel bilginin temeli olan küme kuramsal bakışı değiştirip yeni 
bir bakış açısının olanaklı olup olmadığını araştırmak sürey varsayımının doğurduğu 
bir sonuçtur. Böyle bir araştırma kümenin neliği, kümeyi nasıl bildiğimizi kapsamak 
durumundadır. Tam burada Tiles’ın şu saptaması anılmalıdır: “sayallıkların ya da sa-
yal sayıların, tek bir çizgisel sırada düzenlenebileceği varsayılmıştır. Fakat böyle bir 
varsayımı ortaya atmak, sayal sayı ‘dizi’lerinin doğası hakkında, verilen bir sayallığın 
bir doğruda nasıl bulunduğu hakkında ya da 0א’dan sonra bir sayal sayı bulunmasına 
ilişkin konuşmanın doğru olup olmadığı hakkında bir şey söylemez.”36 Bu saptamadan 
yola çıkarak sürey varsayımının karar verilemezliğinin nesne anlayışımızı yeniden 
kurmak açısından bir olanak taşıdığını düşünebiliriz. Nasıl ki, paralel postulatının 
doğru ya da yanlış olmasından söz etmiyorsak, sürey varsayımına ilişkin böylesi bir 
doğruluk arayışı da uygun olmayabilir. Her durumda sürey varsayımının bizi bıraktığı 
karar verilemezlik durumu ve bağımsız olduğu ortaya konan seçim aksiyomu bilginin 
geleneksel anlayışlarının dışında yer alır. 

Öyle görünmektedir ki sürey varsayımı ve sonsuzluk düşüncesinin çizdiği sınır, 
bilgimizin yapısı ve elde edilişi açısından yeni bir araştırma çağrısıdır. Bu çağrıya uyan 
düşünürler, bilginin sınırlarını ve zeminini yeniden düzenleme yolunda olacaklardır. 

36 Mary Tiles, The Philosophy of Set Theory, New York: Dover Publications, 2012, s 103. 
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Enis Doko*

THE MORAL ARGUMENT, MORAL DISAGREEMENTS AND 
THE THEORY OF EVOLUTION

ÖZ
Ahlak argümanları, ahlaki bir nitelikten hareketle Tanrı’nın varlığını gösterme-
ye çalışan argümanlardır. Makalemizin birinci bölümünde farklı ahlak argüman 
türlerinin büyük bir kısmının ahlaki realizmi varsaydığı iddia edilecektir. Maka-
lenin geri kalanında ahlaki realizme ve dolayısı ile ahlak argümanına, kültürler 
arası anlaşmazlıklar ile evrim teorisinden hareketle getirilen itirazlar incelene-
cektir. Ahlaki anlaşmazlıkların, doğa bilimleri ve matematikle analoji kurarak 
nesnellik aleyhinde kullanılamayacağı, dahası ahlaki realizmin bu anlaşmazlık-
ları öngördüğü gösterilmeye çalışılacaktır. Evrimci itirazın ise, doğalcılığı var-
sayarak Petitio Principii mantık hatasına düştüğü, bunun yanında doğa bilimle-
rine de uygulanabilirliği yüzünden kendi kendini reddeden bir argüman olduğu 
iddia edilecektir.
Anahtar Kelimeler: ahlak argümanı, din felsefesi, Tanrı’nın varlığı, ahlaki rea-
lizm, ahlaki anlaşmazlıklar, evrimci ahlak.

ABSTRACT
Moral arguments are arguments which try to show the existence of God from 
some feature of morality. In the first part of our paper I argue that, various types 
of moral arguments assume moral realism. In the rest of the paper I analyze the 
objections based on the moral disagreements of different cultures and theory of 
evolution against moral realism, hence against moral argument. We try to show 
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via analogy with mathematics and natural sciences that moral disagreements 
cannot be used against objectivity, besides we also try to show that moral 
disagreements are expected given moral realism. Evolutionary objection on the 
other hand I argue that begs the question against the moral argument by assuming 
naturalism, besides it is applicable to science and hence is self-refuting. 
Keywords: moral argument, philosophy of religion, existence of God, moral 
realism, moral disagreements, evolutionary ethics.

...

1. Ahlak Argümanı ve Ahlaki Realizm

Tanrı’nın varlığı ile ilgili argümanlar, din felsefesinin en temel tartışma konula-
rıdır. Tanrı’nın varlığı lehinde geliştirilen argümanlar geleneksel olarak dört grupta 
toplanır: evrenin varlığı ya da başlangıcına odaklanan kozmolojik argümanlar, Tanrı 
kavramı üstüne soyut düşünmeye dayanan ontolojik argümanlar, evrenin ya da canlıların 
tasarımı ya da onlardaki düzen örgülerine odaklanan teleolojik argümanlar ve ahlaki 
değerlerin varlığı ya da algısına dayanan ahlak argümanları. Felsefe tarihinin çok uzun 
bir döneminde bu argümanlar içinde en az dikkat çekeni ahlak argümanı olmuştur. Ar-
gümanın tarihi Thomas Aquinas’a kadar götürülür. Thomas Aquinas’ın “Beş yolundan” 
dördüncüsü olan derece argümanı1, değerlere atıf yaptığı için genelde ahlak argümanı 
olarak yorumlanır (bu argümanın farklı yorumlarının yapıldığını hatırlatmakta fayda 
görüyoruz). Ancak bu argüman yoğun bir şekilde Antik Yunan metafiziğine bağımlı 
olduğu için modern çağlarda etkili olmamıştır. Muhtemelen en etkili ve bazı felsefe 
tarihçilerine göre ilk ahlak argümanı Kant’a aittir. Tanrı’nın varlığı lehindeki teorik 
argümanları reddeden Kant, onun yerine ahlaki davranışın rasyonalitesine dayanan 
Tanrı’nın varlığı lehinde pratik bir argüman önermiştir2. Kant’a göre, ahlaki davranış-
lar rasyoneldir. Bu rasyonellik, eğer nihai bir adalet sağlanırsa geçerlidir ve adalet de 
sadece Tanrı varsa gerçekleşebilir. Ayrıca summum bonum ancak Tanrı’nın ve ahiret 
yaşamının varlığı varsayıldığında gerçekleşebilir ve ahlaki eylemde bulunmak için 
summum bonum’un gerçekleşeceğine inanç şarttır. Dolayısıyla, ahlaki davranışın 
rasyonelliğinin gereği olarak Tanrı ve ahiret postüle edilmelidir. 

19. yüzyılda kardinal John Henry Newman, vicdandan hareketle yeni bir ahlak 
argümanı geliştirmiştir3. 20. yüzyıla geldiğimizde W. R. Sorley4, Hastings Rashdall5, 

1 St. Thomas Aquinas, Summa Theologica, New York: Benziger Brothers, 1265/1948, I, 1, 3.
2 Immanuel Kant, Critique of Practical Reason, Indiana: Bobbs-Merril, 1788/1956.
3 John Henry Newman, An Essay in Aid of Grammar of Assent, London: Burns, Oates and Co., 1870.
4 William Sorley, Moral Values and the Idea of God, Cambridge: Cambridge University Press, 1918.
5 Hastings Rashdall, “The Moral Argument for Personal Immortality”, King’s College Lectures on Im-

mortality, London: University of London Press, 1920.
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A. E. Taylor6 gibi felsefeciler argümana yeniden can vermiş, 20. yüzyılın sonlarında 
İlahi buyruk teorilerinin yükselmesi ile Robert Adams7, John Hare8 ve Stephen Evans9 
tarafından teorik ahlak argümanları olarak bilinen yeni nesil ahlak argümanları geliş-
tirilmiştir. Ahlakın kendisinden ziyade, ahlak algımıza odaklanan ahlak argümanları 
da vardır. Bu ahlak argümanı türüne, ahlaki farkındalık argümanları diyebiliriz. Bu 
argüman türüne Richard Swinburne10 ve Angus Ritchie’nin11 savunduğu argümanlar 
örnek gösterilebilir. Pratik, teorik ve ahlaki farkındalık argümanları dışında bir de insan 
onuruna dayanan ahlak argümanları mevcuttur. Bu argümanların belki de en ünlüsü 
Mark Linville’in argümanıdır.12 

Teorik ahlak argümanları şu şekilde özetlenebilirler:
1. Nesnel ahlaki önermeler vardır. 
2. Nesnel ahlaki önermelerin varlığının en iyi açıklaması Tanrıdır. 
3. Demek ki Tanrı vardır. 
Birinci öncül ahlaki realizmi savunmayı gerektirir. Ahlaki realizm bazı (ya da en az 

bir) ahlaki yargıların, nesnel olarak doğru (ya da yaklaşık olarak doğru) ya da yanlış (ya 
da çoğunlukla yanlış) olduğunu iddia eden felsefi görüştür. Ahlaki önermelerin nesnel 
(objektif) olduğu iddiası, onların doğruluk değerinin toplum ve bireylerin ahlaki görüş 
ve teorilerinden bağımsız olduğu anlamına gelir. Ahlaki realizm, bilimsel realizme,13 
matematiksel realizme14 benzetilebilir. Ahlaki realizmin savunucusuna göre; nasıl ki 
bilimsel, matematiksel ve mantıksal önermelerin doğruluk değeri toplumun inançları 
ve bizim teorilerimizden bağımsızsa aynı şekilde ahlaki önermelerin doğruluk değeri 
de toplumun inançları ve bizim teorilerimizden bağımsızdır.

İkinci öncül genellikle başarılı bir İlahi Buyruk Teorisi geliştirip bu teorinin 
alternatif doğalcı meta-etik teorilere kıyasla daha iyi olduğu gösterilmeye çalışılarak 
savunulur. İlahi Buyruk Teorileri, ahlakı Tanrı’nın emir, niyet ya da sıfatlarına bağ-
layan meta-etik teorilere verilen isimdir. Çağdaş versiyonları Robert Adams15, Philip 
Quinn16 gibi felsefeciler tarafından geliştirilip savunulmuştur. İlahi Buyruk Teorisi, 

6 Alfred Taylor, The Faith of a Moralist, London: Macmillan, 1930.
7 Robert Adams, “Moral Arguments for Theism,”, The Virtue of Faith and Other Essays in Philosophi-

cal Theology, New York: Oxford University Press, 1987, s.144–163.
8 John Hare, The Moral Gap, Oxford: Clarendon Press, 1996.
9 Stephen Evans, Natural Signs and Knowledge of God: A New Look at Theistic Arguments, Oxford: 

Oxford University Press, 2010, s. 107-149.
10 Richard Swinburne, The Existence of God, Oxford: Oxford University Press, 2004. 
11 Angus Ritchie, From Morality to Metaphysics: The Theistic Implications of Our Moral Commitments, 

Oxford: Oxford University Press, 2012. 
12 Mark Linville, “The Moral Argument”, The Blackwell Companion to Natural Theology, ed. W. L. 

Craig, J. P. Moreland, West Sussex: Willey Blackwell, 2009. 
13 “Bilimsel realizm” bilimin doğru ya da yanlış önermeler ürettiğini iddia eden görüştür.
14 “Matematiksel realizm” matematik önermelerinin icat değil, keşif olduğunu iddia eden görüştür.
15 Robert Adams, Finite and Infinite Goods, New York: Oxford University Press, 1999. 
16 Philip Quinn, Divine Commands and Moral Requirements, Oxford: Clarendon Press, 1978.
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doğalcı olmayan bir ahlaki realist teoridir. Bütün teorik ahlak argümanları, özel bir İlahi 
Buyruk Teorisi’ni varsaymasa bile, hepsi ahlaki realizmin doğru olduğunu varsayar. 
Ahlaki realizmi varsayan tek ahlak argümanı türü teorik ahlak argümanları değildir. 
Mesela, ahlaki farkındalık argümanlarının bir kısmı da ahlaki realizmi varsayar. Me-
sela, Richard Swinburne’un argümanı, İlahi Buyruk Teorisini varsaymasa da nesnel 
bir ahlak olduğunu varsayar. Swinburne’un savunduğu ahlaki farkındalık argümanı, 
öncüller halinde şu şekilde özetlenebilir:

1. İnsanlar nesnel ahlak bilgisine sahiptir.
2. Muhtemelen, eğer Tanrı yoksa, insanlar nesnel ahlaki bilgiye sahip olamazlar.
3. Muhtemelen Tanrı vardır.17

Argümanın odak noktası, birinci öncülden de görebileceğimiz gibi, ahlaki öner-
meler değil, insanın ahlak bilgisi yani ahlaki farkındalığıdır. Ancak insanların ahlaki 
farkındalığı nesneldir ve ahlaki realizmin doğru olduğunu varsayar. Dolayısı ile Swin-
burne’un argümanının başarılı olması da ahlaki realizmin başarısına bağlıdır. 

Benzer şekilde insan onuruna dayanan ahlak argümanı da ahlaki realizm ile 
yakından ilişkilidir. Linville’in argümanı öncüller halinde şu şekilde özetlenebilir:

1. İnsanlar, bizim onur dediğimiz özel bir içsel değere sahiptir.
2. İnsanların onura sahip olmasının en iyi açıklaması, onların fevkalade iyi bir 

Tanrı tarafından yaratılmasıdır. 
3. Muhtemelen Tanrı vardır.18 
 Argümanın ilk öncülünün başarılı olabilmesi için, en az bir nesnel ahlaki özellik, 

insan onurunun var olması gerekir. Dolayısı ile, bu argümanın ilk öncülü ancak ahlaki 
realizm doğru ise doğru olabilir. Bu analizimizden görüldüğü gibi, ahlak argümanlarının 
büyük çoğunluğu ahlaki realizmin doğruluğunu varsayar. Ahlaki realizmi reddeden 
biri, yukarıda örneklerini verdiğim ahlak argümanlarından etkilenmeyeceklerdir. Do-
layısıyla, ahlak argümanlarının başarılı olması için ahlaki realizmin başarılı olması 
gerekir. 

Ahlaki realizm aleyhinde literatürde iki güçlü argüman mevcuttur. Birincisi kül-
türlere ya da insanlar arası anlaşmazlıklara dayanan argümandır, ikincisi ise evrim 
teorisinden hareketle ahlakın nesnel olamayacağını göstermeye çalışır. Bu makaledeki 
amacımız, bu iki itirazı incelemek ve bunların ahlaki realizmi dolayısıyla de ahlak 
argümanlarının büyük bir çoğunluğunu etkileyip etkilemediğidir. Analizimize ilk itiraz 
olan kültürler arası anlaşmazlık argümanı ile başlıyoruz. 

17 Swinburne, Existence of God, s. 192-218.
18 Linville, “The Moral Argument”.



Ahlak Argümanı, Ahlaki Anlaşmazlıklar ve Evrim Teorisi 413

2. Kültürler Arası Anlaşmazlık Argümanı

Ahlaki realizme yapılan en yaygın ve güçlü itiraz, kültürler ve insanlar arası ahlaki 
anlaşmazlıklara dayanmaktadır.19 Bu itiraza göre farklı kültürler ya da toplumlar belirli 
ahlaki konularda anlaşamamaktadırlar. Mesela, geçmişte insan kurban etmeyi ahlaka 
aykırı bir durum olarak kabul etmeyen kültürler olmuştur, ama bugün bu ahlaki olarak 
kabul edilemez bir pratiktir. Hatta aynı kültür içerisinde bile ahlaki anlaşmazlıklar 
mevcuttur. Kürtajın ahlakiliği tartışması buna örnek olarak gösterilebilir. Ahlaki rea-
lizme itiraz edenlere göre, bu kültürler ya da insanlar arasındaki ahlaki anlaşmazlıklar 
ahlakın nesnel olmadığını, yani ahlaki realizmin yanlış olduğunu göstermektedir. 

Bir konuda görüş ayrılığı olması elbette ki o konuda nesnel bir gerçek olmadığı 
anlamına gelmez. Bundan dolayı anlaşmazlıklar bizi göreceliğe götürmek zorunda 
değildir. Anlaşmazlıklar her disiplinde, hatta bilim ve matematik gibi nesnel olduğu 
noktasında çoğunlukla hem fikir olduğumuz disiplinlerde bile açığa çıkar. Mesela, 
Dünya’nın şekli konusunda farklı kültürler farklı tasavvurlara sahip olmuş olabilir-
ler. Bu, dünyanın nesnel bir şekli olmadığı anlamına gelmez. Benzer şekilde, ahlaki 
konulardaki tartışmalar da tartışılan konuda nesnel bir gerçek olmadığını göstermez. 
Mesela bir pedofille çocuk tecavüzünün doğru olup olmadığını tartışabilirsiniz, ama 
bu durum, çocuk tecavüzü tartışmasında bir haklı taraf olmayacağı anlamına gelmez. 
Görüş ayrılığı olması nesnel ahlak olmadığını göstermez. Dolayısıyla itirazı sunanın 
anlaşmazlıklar dışında ek bazı gerekçeler sunması gerekir. 

Bu noktada anlaşmazlık argümanının savunucusu, bilimdeki anlaşmazlıklar ile 
ahlaktaki anlaşmazlıklar arasında bazı temel farklar olduğunu iddia edebilir. Bilim ve 
matematikteki anlaşmazlıkların bilgimiz arttıkça çözülebilir olmalarına karşın, ahlaktaki 
bazı tartışmalar ne kadar araştırma yaparsak yapalım çözülmezmiş gibi gözükmektedir. 
Yani bu itirazı sunanlara göre bilim ve matematikteki anlaşmazlıklar ile ahlaki anlaş-
mazlıklar arasında mahiyet farkı vardır. Ancak bu yaklaşım doğru gözükmemektedir. 
Bilim ve matematikte de çözülemeyecek anlaşmazlıklar vardır. Mesela fiziği örnek 
alalım. Hareket göreceli midir yoksa mutlak mıdır? Diğer bir deyişle mutlak bir boş 
uzay var mıdır? Newton’dan günümüze kadar hareketin göreceli mi yoksa mutlak 
mı olduğu sorusu fizik felsefesi alanında tartışılmaya devam etmektedir 20. Newton 
gibi mutlak hareketi savunanlara göre boş uzay vardır ve hareket bu boş uzayda yer 
değiştirmeye tekabül eder. Göreceli hareketi savunan Mach gibi fizikçilere göre ise 
boş uzay diye bir şey yoktur, hareket bir cismin başka bir cisme göre göreceli olarak 
yer değiştirmesidir. Dolayısıyla birinci cismi hareket ettirmekle, ikinci cismi ters 

19 Argümanın tarih boyunca farklı savunmalarına örnekler için bakınız: Christopher Gowans, Moral 
Disagreements: Classic and Contemporary Readings, London: Routledge, 2000. 

20 Mutlak ve göreceli uzay tartışmaları için bakınız: John Earman, World Enough and Space-Time, Bos-
ton: A Bradford Book, 1992. 
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yönde hareket ettirmek eşdeğer şeylerdir. Einstein önce Mach’ın görüşünü savunsa 
da hayatının sonlarına doğru mutlak uzay olabileceğini yazmıştır. Mutlak uzayın olup 
olmadığı hâlâ tartışılan bir sorudur. Yüzyıllarca tartışılan bu soruya bir gün kesin bir 
cevap bulacağımızı düşünmek için hiçbir gerekçe yoktur. 

Fizik içindeki çözülmesi güç, belki de çözülemeyecek başka bir tartışma örneği 
de kuantum mekaniğinin yorumu ile ilgilidir. Kuantum mekaniğinin mevcut deneylerle 
uyumlu bir düzine yorumu mevcuttur. Bu yorumlardan hangisinin doğru olduğunu 
belirlemek deneysel olarak şu aşamada mümkün gözükmemektedir. Belki de hiçbir 
zaman bu konudaki tartışma bitmeyecek olabilir. 

Bilim felsefesinde eksik belirlenim olarak bilinen bir sorun mevcuttur. Buna göre 
herhangi bir deneysel veriyi eşit derecede başarılı açıklayan çok sayıda hatta muhte-
melen sonsuz teori vardır. Deneylere atıf yaparak bu alternatif teoriler arasında ayrım 
yapmak mümkün olmadığı için, iki farklı bilim adamının iki farklı teoriyi savunması 
pek ala mümkündür. Bu iki bilim adamı deneysel veriler dışında bir kriterde anlaşa-
mazsa hangi teorinin evreni doğru tarif ettiği noktasında hemfikir olması mümkün 
değildir. Yani bilim içinde de cevabı üstünde mutabık olunmasında ciddi zorluklar 
gözüken tartışmalar mevcuttur. Ancak bu tartışmaları (çoğunda ikiden çok alternatif 
var) çözemememiz, bunların nesnel bir çözümü olmadığı anlamına gelmez. Mesela 
hangisinin doğru olduğunu bilemesek de elbette ki hareket ya mutlak ya da görecedir. 

Matematik ilk bakışta anlaşmazlıklara yer olmayan bir disiplin gibi gözükse de 
aslında matematikte birçok çözülmesi çok zor, hatta çözülemez ikilem mevcuttur. 
Matematikte bu tarz anlaşmazlıklara, “Süreklilik Hipotezi” ya da “Seçim Aksiyomu”21 
gibi “karar verilemez önermeler” örnek olarak verilebilir. Gerçek hayatta bir sonsuzdan 
bahsetsek bile, matematikteki bütün sonsuzlar birbirine eşit değildir. Doğal sayılar 
kümesi de reel sayılar kümesi de sonsuz sayıda eleman içermektedir. Ancak reel sayılar 
kümesi, doğal sayılar kümesinden daha çok eleman içermektedir. Ünlü matematikçi 
George Cantor, 19. yüzyılda, doğal sayılar kümesinin eleman sayısına ℵ0 dersek, 
reel sayılar kümesinin eleman sayısının doğal sayılar kümesinin alt kümeleri kadar 

21 “Seçim Aksiyomu”, standart küme teorilerinden birinin temel aksiyomlarından biridir. Tychonoff Te-
oremi gibi çok önemli matematiksel teoriler bu aksiyomun yardımı ile ispatlanmıştır. Ancak bu aksi-
yomun doğruluğu da matematikçiler arasında hâlâ tartışma konusudur. Bu aksiyoma göre eğer elimiz-
de boş olmayan sonlu ya da sonsuz kümeler topluluğu varsa, her bir kümeden birer eleman seçebiliriz. 
İlk bakışta bu apaçık bir gerçek gibi gözükebilir ama bu aksiyomu kabul ettiğimiz zaman çok garip 
sonuçlarla karşılaşırız. Mesela bu aksiyomu doğru kabul edersek, üç boyutlu uzaydaki bir küreyi son-
lu sayıda parçalara bölüp, bu parçaları başka şekilde birleştirip ilk küreye eşit büyüklükte iki küre 
elde edebileceğimizi ispatlayabiliriz. Hatta aynı prosesi devam ettirip, bir küreden sonsuz tane eşit 
büyüklükte küre elde etmemiz bile mümkün görünmektedir. Bu matematikte Banaç-Tarski paradoksu 
olarak bilinir. Bu paradoks kimi matematikçileri “Seçim Aksiyomu”nun yanlış olduğu konusunda ikna 
etse de başka matematikçiler, aksiyomu, çok önemli teoremlerin ispatında kullanıldığı gerekçesi ve 
matematikte bazı garip sonuçların çıkabileceği gerekçesi ile doğru kabul etmektedirler. Seçim Aksi-
yomu’nun da doğru olup olmadığına, Süreklilik Hipotezi gibi Zermelo-Fraenkel Kümeler teorisinde 
cevap vermek mümkün değildir. 
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eleman, yani 2ℵ0
 eleman içereceğini ispatlamıştır. Doğal olarak aklımıza gelecek ilk 

soru, “2ℵ0
 ile ℵ0 arasında bir sonsuz var mıdır?” şeklindedir. Diğer bir deyişle doğal 

sayılar kümesinden çok, reel sayılar kümesinden az eleman içeren bir küme var mıdır? 
George Cantor’a göre böyle bir küme bulmak mümkün değildir, ikinci büyük sonsuz 
ℵ1, şu eşitliği sağlar ℵ1=2ℵ0. İşte George Cantor’un bu iddiasına “Süreklilik Hipo-
tezi” denilmektedir. 1940 yılında Gödel soruya vereceğimiz negatif cevabın kümeler 
teorisi ile tutarlı olduğunu22, 1964 yılında ise Paul Cohen soruya vereceğimiz pozitif 
cevabın da kümeler teorisiyle tutarlı olduğunu ispatladı23. Diğer bir deyişle, Zermelo-
Fraenkel Kümeler teorisinde bu soruya cevap vermek mümkün değildir. Hipotezin 
yanlış olduğu da doğru olduğu da ispatlanamaz. Söz konusu hipotezin doğru olup 
olmadığı, matematikçiler ve felsefeciler arasında hâlâ tartışma konusudur. Gödel gibi 
büyük matematikçiler, hipotezi reddederke, Cantor gibi diğer bir dev matematikçi 
savunmuştur. Bu sorun, matematikte ortaya çıkan çözülmesi çok zor sorunlara güzel 
bir örnektir. Benzer şekilde mantık içinde de çözümsüz tartışmalara rastlamak müm-
kündür; mesela Hegel ya da tutarlılık ötesi mantığın savunucuları mantığın çelişmezlik 
ilkesini reddetmişlerdir. Çelişmezlik ilkesinin doğruluğu konusundaki tartışma, bu 
ilkeyi sezgilerle temellendirme reddedildiğinde çözümsüz gibi görünmektedir. Sonuç 
olarak bu örneklerin de gösterdiği gibi, ahlaktaki anlaşmazlıklar ile diğer disiplinler 
arasındaki anlaşmazlıklar arasında temel farklar olduğu iddiası yanlıştır. 

Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da anlaşmazlığın, meta-etik de dahil 
felsefenin her disiplini içinde hep var olan bir olgu olduğudur. Felsefi tartışmaların 
ciddi bir kısmı da çözümsüz gözükmektedir. Bir kişi eğer “Çözülemez anlaşmazlık 
olan konularda nesnel gerçek yoktur” gibi bir ilke kabul edilirse, o zaman “nesnel ahlak 
önermeleri yoktur” iddiasının kendisi de nesnel bir gerçeklik olarak kabul edilemez. 
Çünkü nesnel ahlaki önermelerin var olup olmadığı konusunda da anlaşma yoktur. Bu 
konu meta-etik tarihi boyunca hep tartışıla gelmiştir. 

Ahlakla, bilim ve matematik arasında analoji kurarak yaptığımız analizin en zayıf 
noktası, bilimsel anti-realistler ile formalistler gibi matematik konusunda anti-realist 
yaklaşımı benimseyenleri ikna edemeyebileceğidir. Zira bu çeşit yaklaşımları benimse-
yen felsefeciler bilimin de matematiğin de nesnel doğrular üretmediğini iddia edebilirler. 
Bundan dolayı bir sonraki bölümde bu analojinin ötesine geçip ahlaki anlaşmazlıkların 
ahlaki realizm perspektifinden de beklendik olgular olduğunu göstermeye çalışacağız. 
Eğer ahlaki anlaşmazlıklar, ahlaki realizm perspektifinden beklendik olgularsa o zaman 
bu anlaşmazlıkların ahlaki realizmi geçersiz kıldığı iddia edilemez. 

22 Kurt Gödel, The Consistency of the Continuum-Hypothesis, Princeton: Princeton University Press, 
1940. 

23 Paul Cohen, “The Independence of the Continuum Hypothesis”, Proceedings of the National Academy 
of Sciences of the Uninted States of America, c. 50-6, 1963, s. 1143-1148; Paul Cohen, “The Inde-
pendence of the Continuum Hypothesis II”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
Uninted States of America, c. 51-1, 1964, s. 105-110.
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3. Ahlaki Anlaşmazlıklar Niye Vardır? 

Ahlaki önermelerin doğruluk değeri çoğu durumda a priori olarak belirlenemez. 
Çoğu zaman ahlaki bir yargıda bulunmak için kişinin, söz konusu eylemin sonuç-
larını incelemesi gerekmektedir. Bu incelemenin sonucu, araştırmayı yapan kişinin 
ontolojik inançları ile yakından ilişkilidir. Dolayısıyla bizim ontolojik görüşlerimiz, 
ahlaki yargılarımızı ciddi biçimde etkiler. Örnek olarak kürtaj tartışmasını ele alalım, 
iki taraf da “yaşama hakkı” ile “özgürlüğün” önemli haklar olduğunun farkındadır. 
İki kampın asıl görüş ayrılığına düştüğü yer fetüsün hangi aşamada kişi olarak kabul 
edilmesi gerektiğidir. Ancak kişilik tartışması, ahlaki bir tartışmadan ziyade ontolojik 
bir tartışmadır. Dolayısı ile ontolojik inançlarımızın değişmesi, ahlak teorimiz aynı 
kalsa bile, bazı ahlaki yargılarımızın değişmesine neden olabilir. Ahlaki inançların, 
ontolojik inançlarımıza olan bu bağlığı farklı zamanlardaki toplumların bazı ahlaki 
doğrular üstünde anlaşamamalarının en önemli sebeplerindendir. Çünkü farklı zaman-
lardaki toplumların, ontolojik inançları da farklıdır. Örnek olarak, insan kurban eden 
çoğu kabile insan öldürmenin ahlaki olarak doğru bir şey olduğunu düşündüğü için 
insan kurban etmeyi haklı görüyor değildir. Tam tersine, bu kabilelerin insan kurban 
etmesine sebep olan inanç bu eylemleriyle binlerce insanın hayatını kızgın tanrılar-
dan kurtaracakları olmuştur. Bu kabileler bu tanrılara inanmayı bıraktıklarında, yani 
ontolojik görüşleri değiştiğinde, insan kurban etmeyi de bırakmışlardır. Bu durum 
çoğu ahlaki tartışmanın neden çözümsüz olduğunu da açıklar. Zira ontoloji alanında 
yapılan tartışmaların, bütün insanları ikna edecek şekilde sonuçlanamaması yaygın 
bir durumdur. Mesela insan fetüsünün, insan olup olmadığı tartışılan bir ontolojik 
sorudur. Bu soruya verilen farklı cevaplar, ahlaki bir tartışma olan kürtajın meşruluğu 
sorununu da tartışmalı kılmaktadır.

Gözden kaçan önemli bir nokta, bazı bilimsel ve matematiksel soruların, doğruluk 
değeri olmayacak derecede muğlâk tanımlanmış olmasıdır. Mesela “İki proton birbirini 
itecek mi” sorusu böyle muğlâk bir sorudur. Çünkü iki proton arasındaki mesafeyi 
bilmeden bu soruya cevap vermemiz mümkün değildir, eğer protonlar atom çekirde-
ğindeki gibi birbirine çok yakınlarsa birbirini çekecek, eğer birbirlerinden yeteri kadar 
uzak iseler elektromanyetik kuvvetin etkisi ile birbirlerini itecektir. Ayrıca iki protonu 
etkileyecek başka proton ya da kuvvetlerin olup olmadığı da belirlenmelidir. Dolayısıyla 
yukarıdaki soruya cevap vermek için ek bilgilere ihtiyacımız vardır. Benzer şekilde 
bazı ahlaki sorular da cevabı olmayacak kadar muğlâk olabilir. Örneğin “Bir kişinin 
hayatını kurtarmak için başka birine işkence yapmak ahlaki olarak kabul edilebilir mi” 
sorusu da açık bir cevaba sahip olamayacak kadar muğlâktır. Bu soruya cevap vermek 
için bahsedilen kişiyi kurtarmak için alternatif yöntemlerin olup olmadığı, işkenceden 
ne kast edildiği gibi şeyleri bilmemiz gerekir. Cevap verilemeyen birçok ahlaki soru 
üstüne dikkatlice düşünülürse, bu soruların aslında cevaplanamayacak kadar muğlâk 
oldukları fark edilecektir.
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Anlaşmazlıkların bir başka kaynağı da birden fazla ahlaki özellik olmasıdır. Bazı 
felsefeciler sadece tek bir ahlaki özelliğin, “İyi”nin var olduğunu savunmuşlardır. 
Ancak bu görüş bizce yanlıştır, birden fazla ahlaki özellik vardır ve kimi zaman bu 
özellikler birbirleri ile çelişebilir. Bu çelişkiler de gerçek ahlaki anlaşmazlıklara yol 
açabilir. Birbiriyle çelişmesi mümkün ahlaki özelliklere örnek olarak “adalet” ile 
“merhamet” verilebilir. 

İlaveten, bazı ahlaki sorulara vereceğimiz cevaplar bazı gruplara çeşitli yararlar 
sağlayabilir. Bu da belli ahlaki sorulara taraflı yaklaşılmasına neden olabilir. Hatta bazı 
ahlaki doğruları gizlemek amacıyla birden fazla ahlaki özellik olmasından faydala-
nılması mümkündür. Buna “ahlaki propaganda” diyebiliriz. Örnek vermek gerekirse, 
soykırımı haklı çıkarmak için Naziler şöyle bir propagandaya başvurdular: “Soykırım 
yanlıştır” önermesini karşılamak için, Yahudilerin olmadığı bir dünyanın daha iyi ol-
duğunu savunmaya çalıştılar. Yani başka ahlaki özelliklere atıfta bulundular. Bu tarz 
ahlaki propagandalar normal şartlarda net olan ahlaki sorularda bile anlaşmazlıklara 
neden olabilmektedir. Yahudi soykırımı buna güzel bir örnektir. Ancak kimi durumlarda 
ahlaki özelliklerin birbiri ile gerçekten çelişebileceğinin ve bunun çözülmesi çok zor 
gerçek ahlaki önermelere yol açacağının da farkında olmak gerekir. Elbette ki çeşitli 
ahlaki özelliklerin var olduğu göz önüne alındığında, bu tarz anlaşmazlıkların ortaya 
çıkması beklendik bir durumdur.

Diğer dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, toplumun bizim ahlaki yargı-
larımızı etkileyebileceğidir; fakat toplumun, ahlaki önermelerin doğruluk değerini 
etkilemesi, bundan tamamen farklıdır ve mümkün değildir. Toplumların çeşitli adet 
ve gelenekleri vardır, kimi zaman bu adetler ahlaki gerçeklikler gibi algılanabilir. 
Örnek olarak günümüz toplumlarında kendisine uzatılan eli sıkma bir adettir. Bir 
kişinin, hijyen konusundaki aşırı titizliğinden dolayı kendisine uzatılan eli sıkmayı 
reddettiğini varsayalım. Şüphesiz bu davranış ne ahlaki ne de ahlaksız bir harekettir. Bu 
kişinin, “medeniliğin simgesi” olan toplumsal bir âdeti reddettiği için kaba olduğunu 
söyleyenler olabilir, ancak ahlaksız olduğu söylenemez. Medenilik ya da geleneğe 
uymakla, ahlaklı olmak iki farklı kavramdır, bunları birbirine karıştırmamak gerekir. 

Sonuç olarak, ahlaki anlaşmazlıklar ahlaki realizmle çatışmaz; çünkü ahlaki 
realizmde bile farklı nedenlerden dolayı ahlaki anlaşmazlıklar çıkması beklendik bir 
durumdur. 

4. Ahlaki Realizme Evrimci İtiraz

Ahlaki realizm ve dolayısıyla ahlak argümanlarına getirilen bir başka itiraz evrim 
teorisine dayanmaktadır. Bu itiraza göre “ahlak” dediğimiz şey, herhangi bir organımız 
gibi evrim süreci boyunca gelişmiş, tek amacı çoğalma ve türü hayatta tutmak olan 
bir içgüdüdür. Buna göre nesnel ahlaki önermeler yoktur, bilim felsefecisi Michael 
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Ruse ve sosyobiyolojinin babası kabul edilen Edward Wilson bu durumu şu şekilde 
özetlemektedir:

“Ahlak, bizim çoğalmaya yönelik amaçlarımızı güçlendirmek için oluşmuş bir adap-
tasyondur... Anladığımız haliyle ahlak, iş birliği yapmamız için genlerimiz tarafından 
oluşturulan bir illüzyondur.”24 

İlk dikkat etmemiz gereken şey, bu itirazın bilimsel olmaktan ziyade felsefi ol-
duğudur. Söz konusu iddiayı deneysel olarak sınamak ya da doğrulamak mümkün 
değildir. Zaten standart evrim teorisi, insanın biyolojik yönünü açıklar; bizce, canlıların 
davranışlarını veya psikolojisini açıklamak, standart evrim teorisinin sınırlarının dı-
şındadır. Bu evrimsel psikolojinin alanıdır ve bu alanın ne kadar bilimsel olduğu hâlâ 
tartışma konusudur. Ancak evrimsel psikolojiyi bilimsel bir alan olarak kabul etsek 
bile, gene de bize ahlakın doğası hakkında fazla bilgi sunamaz. Bu durumu şöyle bir 
örnekle anlatabiliriz; mesela evrimsel psikoloji ve fizyoloji, insanın gökteki yıldız-
lara baktığı zaman hissettiklerini, algıladığımız görüntünün beyine nasıl ulaştığını, 
gözümüzdeki hangi mekanizmalarla algılandığını evrim teorisine atıfla açıklamaya 
çalışabilir. Ancak böyle bir açıklamayı ortaya atan hiçbir evrimsel psikolog, aynı za-
manda bize, yıldızların ve gökyüzünün yapısı ya da doğası hakkında bilgi verdiğini 
iddia etmez. Açıklama sadece algıların kendisi ile alakalı olabilir, algılanan objeyle 
alakalı olamaz. Aynı şekilde bir evrimsel psikolog, ahlaki algılarımızın nasıl geliştiği 
hakkında bize makul açıklama sunduğunu varsaysak bile, ahlakın yapısı ve nesnelliği 
gibi temel özellikleri hakkında açıklama sunamaz. Böyle bir açıklama yaptığı anda, 
çalıştığı bilimin sınırlarının dışına çıkar. 

Söz konusu itiraz bir de şu açıdan sorunludur; mantıkta “kökensel hata (genetic 
fallacy)” olarak bilinen mantık hatası işlenmektedir. Bu mantıksal hatayla işlenen 
yanlışlığın özelliği, bir şeyin kökeni ya da tarihine referans verilerek bir iddianın 
yanlışlanmaya çalışılmasıdır. Ancak bu her zaman mümkün değildir. Örnek vermek 
gerekirse şöyle bir iddia “kökensel hataya” sahiptir: Bilim adamı olan Kekule, benzen 
molekülünün yapısını rüyasında gördü. Dolayısıyla Kekule’nin benzen molekülü teori-
sine inanmamalıyız. Kekule’nin benzen molekülünü rüyasında gördüğü doğrudur, ancak 
bu durum molekülün o şekilde olduğunu göstermez. Nitekim benzen molekülünün o 
şekilde olduğunu düşünmemiz için elimizde ciddi kanıtlar vardır. Bu mantık hatasına 
verilecek diğer bir örnek de şöyle bir iddia olabilir: “Sen demokrasiyi savunuyorsun 
zira sen demokratik bir toplumda doğdun”. Bir iddianın doğru ya da yanlış olduğu o 
iddianın nasıl ortaya çıktığına bakarak bulunamaz. Konumuza dönersek “Çocuklara 
işkence yapmak yanlıştır” iddiasının kökeni, evrimsel mekanizmalar olabilir. Ancak 
bu söz konusu iddianın yanlış ya da yanılsama olduğunu göstermez. Mesela bir akıl 
hastasını alalım, bu kişi etrafta uçan atlar görüyor olsun. Aldığı bir ilaç sayesinde bu 
atların gerçekten var olmadığına inanmaya başlasın. Onun bu inancının ilaç etkisinden 

24 Michael Ruse ve Edward Wilson, “The Evolution of Ethics”, New Scientist, 1989 s. 51.
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oluşması bu inancının doğru olduğunu, gerçekten de uçan atlar olmadığı gerçeğini 
değiştirir mi? Tabii ki hayır. Aynı şekilde ahlakın kökeninin evrimsel mekanizmalar 
olduğunu göstermek, ahlaki iddiaların gerçek olmadığını göstermez.

Ancak ikinci bir evrimsel argüman daha mevcuttur. Elbette ki ahlak algımızın 
kökenine atıf yaparak ahlakın kesin olarak nesnel olmadığı iddia edilmekle kökensel 
mantık hatası işlenir. Ancak gene de evrim teorisinin, ahlakın nesnel olması ihtimalini 
ciddi olarak düşürdüğü iddia edilebilir. Bu yeni argümana göre, insan ahlakı doğal 
seçilimin bir sonucu olduğuna göre, hayatta kalma mücadelesinin bir ürünü olarak 
ortaya çıkmıştır. Böyle bir mücadele sonucunda, nesnel ahlaki prensiplerin ortaya 
çıkması çok düşük ihtimaldir. Buna göre ahlaki realizm büyük ihtimal yanlış olmalıdır. 

 Her şeyden önce ahlakın gerçekten de evrimsel mekanizmalarla gelişip gelişmediği 
tartışılabilir. Sosyobiyologlar her şeyi evrimle açıklamaya çalışmaktadırlar. İnsanın 
bütün davranışlarını evrime bağlamak şüphesiz yanlış olacaktır. Ünlü evrimci felse-
feci Daniel Dennett’in örneğini kullanırsak; insanların kullandığı tüm mızraklardaki 
uç sivri olmuştur25. Bu seçimi evrime bağlamak, insanda bir çeşit mızrak ucu geni 
olduğunu iddia etmek, elbette ki komik olacaktır. Mızraklar uçları sivriyken daha çok 
işe yaradıkları için, zeki bir varlık olan insan, hep sivri uçlu mızraklar kullanmıştır. 
Kökende evrimsel bir mekanizma söz konusu değildir. Buna göre aynı şekilde ahlak 
da evrimsel süreçlerden bağımsız olabilir.

Ahlakın, gerçekten de çoğalmayı ve hayatta kalmayı destekleyip desteklemediği 
de tartışmalı bir konudur. Tecavüzün serbest olduğu bir toplumda, insanların daha hızlı 
çoğalacağı savunulabilir. Zayıflara yardım etmenin, onlara zarar vermemenin, “güçlüler 
ayakta kalır” ilkesiyle çeliştiği savunulabilir. Mesela yabancı biri için hayatımızı feda 
etmemizin hiçbir şekilde bizim ya da genlerimizin hayatta kalmasına faydası olmadığı 
açıktır. “Tecavüz” ve “zayıflara yardım etmemek” evrimle uyuşmasına rağmen, ahlakla 
açık bir biçimde çelişmektedir. Bu da ahlakta, evrimsel süreçlerden fazlası olduğunu 
göstermektedir. 

Ancak bu sorunları görmezden gelsek bile, söz konusu evrimsel itirazın iki bü-
yük sorunu vardır ki bu ikisi bu itirazı geçersiz kılmak için yeterlidir. Birincisi, söz 
konusu itirazın başarılı olması için doğalcı (ateist) evrim teorisini kabul etmemiz 
gerekmektedir. Evrim teorisi iki farklı şekilde yorumlanabilir. Bu iki felsefi yorum da 
deneysel verileri aynı başarıyla açıklar. Birinci yoruma göre doğa dışında hiçbir şey 
yoktur. Bu iddia metafizik doğalcılık (natüralizm) olarak bilinir. Buna göre insan, kör 
tesadüfî süreçlerle, şans eseri ortaya çıkmış bir hayvan türüdür. Bu evrimin doğalcı-
ateist yorumudur. Doğalcılık tezi bilimsel metotlarla doğrulanıp yanlışlanamadığı için 
felsefi bir iddiadır. Bu iddiaya dayanan evrimin doğalcı yorumu da dolayısı ile felsefi 
bir yorumdur. Bazıları evrim teorisinin hayatın rasgele olarak ortaya çıktığını göste-

25 Daniel Dennett, Darwin’s Dangerous Idea, New York: Simon and Schuster, 1995, s. 486.
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rerek, aslında doğalcılığı doğruladığını iddia edebilir. Ancak bilimsel evrim teorisinde 
kullanılan “rastgele” (random) kelimesi ile günlük hayatta kullandığımız “rastgele” 
kelimelerinin birbirinden farklı anlam taşıdıklarına dikkat etmek gerekir. Çağımızın 
önemli biyologlarından Ernst Mayr, biyolojide kullanılan “rastgele” kelimesini şu 
şekilde tanımlamaktadır:

“Mutasyon ya da değişim rastgeledir dediğimiz zaman kastettiğimiz şey yeni genetik 
özellikler ile verilen ortamdaki organizmanın adapte olma ihtiyacı arasında bir ilişki 
olmadığı iddiasından ibarettir.”26 

Önemli biyoloji felsefecilerinden Eliot Sober de Mayr’a benzer bir “biyolojik 
rastgelelik” tanımı vermektedir:

“Mutasyonların yararlı olacağını saptayıp, mutasyonun gerçekleşmesine neden olan fiziksel 
bir mekanizma (onların içinde veya dışında) yoktur.”27

Hatta bu itirazın önemli savunucularından, yukarıdaki alıntının sahibi Michael 
Ruse da bu tanımlara çok yakın bir rastgelelik tanımı vermektedir:

“Biyolojik evrimin “ham maddesi” (diğer bir deyişle mutasyonlar) rastgeledir, ki bundan 
kasıt onun ihtiyaca göre gerçekleşmemesidir.”28

Fakat “rasgeleliği” bu anlamda anladığımız zaman, evrimin Tanrı’nın varlığı ile 
çelişmediği açıkça görülebilir. Daha ziyade burada “tesadüf” ifadesiyle kastedilen şey, 
canlılarda Lamarckçı bir yapının olmadığıdır. Yani canlılar dış koşulları sezip, genetik 
yapılarını koşullara göre değiştirmezler. Genetik değişimler çevre koşullarından ba-
ğımsız bir şekilde gerçekleşir ve çevre kendine uygun olmayan mutasyonları eler. Bu 
tarz bir iddia ise hiçbir şekilde Tanrı’nın bu dış koşulları yaratıp canlıları bu yöntemle 
ortaya çıkardığı iddiası ile çelişmez. Bu da evrimin ikinci bir yorumunu mümkün 
kılmaktadır: Teist evrim görüşü. Bu görüşe göre Tanrı, insanı, Evrim Teorisi’nde 
bahsedilen mekanizmalarla yaratmıştır. Teist evrim ile doğalcı evrim, bilimsel olarak 
eşdeğerdir, ikisi de aynı deneysel öngörülerde bulunur. Nitekim bazılarına göre evrim 
teorisinin ilk versiyonunu ortaya atan Cahız, Evrim Teorisi’nin babalarından sayılan 
Alfred Wallace, modern evrim teorisi’nin kurucularından Theodosius Dobzhansky, 
günümüzde Evrim Teorisi’nin en ünlü savunucularından Francis Collins gibi birçok 
önemli evrimci biyolog, evrimin teist yorumunu kabul etmişlerdir29. Teist yorumu kabul 

26 Ernst Mayr, Towards a New Philosophy of Biology: Observations of an Evolutionist, Cambridge: 
Harvard University Press, 1988 s. 98.

27 Eliot Sober “Evolution Without Metaphysics?”, Oxford Studies in Philosophy of Religion c.3, ed. J. 
Kvanvig, 2011.

28 Michael Ruse, Philosophy of Biology Today, Albany: State University of New York Press, 1988, s. 75.
29 Ateizmden Deizm’e dönen Anthony Flew, evrim teorisi yorumunu doğalcı evrim teorisinden teistik 

evrim teorisine döndürmüştür. Flew’in fikir değişikliğinin gerekçeleri için bakınız: Emre Dorman, 
“Kanıtın Götürdüğü Yeri Takip Eden bir Filozof: Anthony Flew’in Ateizmden Vazgeçişi Üzerine”, 
Felsefe Dünyası, c. 60, s.2, 2014, s. 157-176.
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ettiğimiz zaman30, yukarıdaki söz konusu itiraz geçersiz olur. Çünkü Tanrı, bize, pekâlâ 
nesnel ahlakı görmeye yarayan sezgileri evrimsel süreçlerle vermiş olabilir. Teist evrim 
yorumunda, nesnel ahlakın ortaya çıkma ihtimalinin düşük olduğunu varsaymak için 
hiçbir gerekçemiz yoktur. Tam tersine eğer Tanrı varsa, muhtemelen nesnel ahlak vardır 
ve Tanrı’nın insanların bu nesnel ahlakı algılayacak şekilde evrimleşmesini sağladığı-
nı düşünmek makul bir yaklaşım olur. Dolayısıyla evrim teorisini kullanarak nesnel 
ahlakın var olmadığını iddia etmek için doğalcılığın doğru olduğunun kabul edilmesi 
gerekmektedir. Ancak ahlak argümanı savunucusu zaten doğalcılık doğru ise ahlakın 
var olmadığını kabul etmekte, hatta tam da bunu iddia etmektedir. Doğalcılık doğru 
ise zaten nesnel ahlak olmayacağı için, evrimin doğalcı yorumunda da nesnel ahlak 
olmayacaktır. Evrim teorisi durumu daha kötü yapmaz. İşin kötüsü, evrim teorisine 
doğalcılığı eklemek, ateizmi dolayısıyla ahlak argümanının yanlış olduğunu varsaymayı 
gerektirir. Ahlak argümanının yanlış olduğunu varsayıp, ahlak argümanını eleştirmek 
ise petitio principii, yani döngüsel mantık hatasına yol açacaktır. Bu ise kabul edilemez 
bir durumdur. Dolayısı ile evrim teorisine atıf yapılarak ahlak argümanı reddedilemez. 

İkinci önemli probleme gelirsek, ahlakın evrim kökenli olduğunu savunanlara göre, 
matematiksel sezgilerimiz (ki sayelerinde matematiği biliriz), tümevarım yeteneğimiz 
(ki sayesinde bilim yaparız), duyu organlarımız (ki sayelerinde dış dünya hakkında 
bilgi alırız) da evrim kökenlidir. Ancak eğer ahlaki sezgilerin kökeni evrimsel süreçler 
olduğu için ahlakı yanılsama (illüzyon) olarak değerlendireceksek o zaman, evrimsel 
süreçlerden gelen yeteneklerimizle geliştirdiğimiz matematik, bilim hatta dış dünya 
algımız da yanılsamadır. Ancak bir kere bilimin yanılsama olduğunu iddia edersek o 
zaman bilimsel bir teori olan evrimin kendisi de yanılsama olacaktır. Evrim yanılsa-
maysa o zaman söz konusu itiraz evrim üstünden geliştirilmeye çalışıldığı için geçersiz 
olacaktır. Yani itiraz kendi kendini reddettiği için kabul edilemezdir. Evrim teorisini 
kullanarak ahlaki realizmi reddetmek başarılı bir yaklaşım olarak gözükmemektedir.

5. Sonuç

Bu makalede, ahlak argümanının çoğu versiyonunun temel varsayımı olan ahlaki 
realizme getirilen iki temel itiraz olan kültürler arası anlaşmazlıklar ile evrimci itiraz 
incelendi. İlk bölümde ahlak argümanı ile ahlaki realizm arasındaki bağı vurgulamaya 
çalıştık. Daha sonra kültürler arası anlaşmazlık argümanını inceledik. Önce ahlaki 
anlaşmazlıklara benzeyen türde anlaşmazlıkların, matematik ve doğa bilimlerinde 
ortaya çıktığını göstermeye çalıştık. Eğer ortaya koyduğumuz analiz doğru ise bilimin 

30 Evrimin teist yorumunun imkanını kabul etmek için evrim teorisine inanmak gerekmez. Evrimi redde-
dip, ancak bunun teizmle uyumlu bir şekilde yorumlanabileceğinin güzel bir örneği için bakınız: Alper 
Bilgili, “An Ottoman response to Darwinism: Ismail Fenni on Islam and Evolution”, The British Jour-
nal For History of Science, c.48, S.4, 2015, s. 565-582.
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ya da matematiğin nesnel doğrular ürettiğine inanan kişiler, anlaşmazlık argümanına 
atıfla ahlaki nesnel ilkeler olduğunu iddia edemezler. Üçüncü bölümde, ahlaki anlaş-
mazlıkların kökenlerini tespit ederek, ahlaki realizm aleyhinde başarılı bir argüman 
kurulmasında kullanılamayacağını göstermeye çalıştık. Ahlaki bir yargıda bulunmak 
için, söz konusu eylemin sonuçları incelenmelidir, böyle bir inceleme ise ontolojik 
inançlarımızla ilişkilidir. Temel ahlaki ilkeleri kabul eden iki kişi, farklı ontolojik inanç-
lardan dolayı ahlaki ikilemlerin çözümü noktasında anlaşamazlar. Anlaşmazlıkların 
bir kısmı, söz konusu ahlaki sorunun muğlaklığı ya da o konuda bilgi eksiliğinden de 
kaynaklanabilir. Diğer taraftan, ahlakın çoğulcu yapısı yüzünden, iki farklı ahlaki ilke 
çatışabilir, bu da gerçekten çözülmesi zor ahlaki anlaşmazlıklara yol açabilir. Sonuç 
olarak, ahlaki bir realist, dikkatli bir analizle bütün ahlaki anlaşmazlıkları açıklayabilir, 
nitekim anlaşmazlıkların büyük çoğunluğu ahlaki ilkelerdeki anlaşmazlıktan değil, 
ontoloji gibi ahlak dışı gerekçelerden kaynaklanmaktadır. Dördüncü bölümde, evrim 
teorisinden hareketle nesnel ahlak olmayacağı yönünde getirilmeye çalışılan argümanı 
inceledik. Söz konusu argüman ancak evrim teorisinin doğalcı yorumunda başarılı 
olabilir. Zaten doğalcılık doğru ise hem teizm yanlıştır hem de nesnel ahlak yoktur. 
Doğalcılığı argüman içine gizli bir şekilde sokarak bu itiraz petitio principii mantık 
hatasına düşmektedir. Dolayısıyla felsefi ön kabullerle donatılmamış evrim teorisi, 
ahlaki realizmle uyumludur. Bunun dışında, eğer ahlaki sezgilerin kökeni evrimsel 
süreçler olduğu için ahlakı sübjektif olarak değerlendireceksek o zaman, evrimsel 
süreçlerden gelen yeteneklerimizle geliştirdiğimiz matematik, bilim hatta dış dünya 
algımız da sübjektif olarak yorumlanmalıdır. Ancak böyle bir yaklaşım, evrim teorisinin 
kendisini de sübjektif yapacak ve evrimsel itirazın hareket noktasını geçersiz kılacaktır. 
Yani evrimci itiraz, kendi kendini reddedecek şekilde formüle edildiği için geçersizdir. 
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ÖZ
Gilles Gaston Granger, Cavaillès ve Lautman düşüncesine giriş mahiyetindeki 
bu makalesinde, öncelikle iki düşünürün öğretilerinin oluşmasında etki sahibi 
20. yüzyılın başındaki entelektüel ortama değindikten sonra, onların kavram, 
görü, deneyim, tarihselliklik gibi temel felsefi kavramları geliştirme biçimlerini 
açıklamaya girişir. Eldeki makale aynı zamanda, Kantçı form ve içerik karşıtlığının 
Cavaillès ve Lautman tarafından eleştirisini vurgular. İçerikten bağımsız öznel 
formel bir zorunluluk yoktur, tersine madde ve formun ayrıştırılamazlığı söz 
konusudur. Ayrıca İki düşünür de felsefe yapmada matematiği ayrıcalıklı bir 
örnek olarak ele alır. Ancak özellikle tarihsellik sorununa getirdikleri yaklaşım 
itibarıyla bakış açıları farklılaşır. Lautman’nın matematiğin evrimine olan ilgisi, 
idelerin gücünün bir dışa vurumunu yakalamak iken Cavaillès, tarihin, yapıları 
matematik örnek alınarak okunabilecek bir iç dinamiğe sahip olduğunu düşünür. 
Cavaillès’de tarihsel zorunluluk içeriklerin özerk bir ilerleyişi olarak anlaşılır.
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developed in the writings of Jean Cavaillès and Albert Lautman and thereby 
serves as an introduction to their thought. But firstly the intellectual setting of the 
beginning of the 20th century, which influenced the formation of the teachings of 
the two thinkers is briefly depicted. The article also lays emphasis on the critique 
of Kantian form-content contrast as it is presented by Cavaillès and Lautman. 
According to that critique, there is no subjective formal necessity which is 
independent of the content. On the contrary, the unity of matter and form is 
indissociable. Besides, both philosophers take the mathematics as a distinguished 
example in philosophizing. However, their point of view differs especially on 
their approach to the problem of historicity. Lautman’s interest on the evolution 
of mathematics aims at catching an expression of the force of ideas, whereas 
Cavaillès thinks that the history has an internal dynamic whose structure can 
be understood by taking the mathematics as an example. In Cavaillès, historical 
necessity is grasped as the autonomous advance of the contents.
Keywords: Philosophy of mathematics, historicity, consciousness, concept, 
Jean Cavaillès, Albert Lautman. 

...

Jean Cavaillès ve Albert Lautman 20. yüzyılın ilk yıllarında dünyaya geldi. Öğ-
renciliklerini École Normale Supérieure’de geçirip birbirlerine arkadaşlık bağıyla 
bağlandılar. Direnişin birer parçasıydılar ve Cavaillès ulusal liderlerden biriydi. İkisi 
de Naziler tarafından kursuna dizildi. Öldürüldüklerinde Lautman 36, Cavaillès ise 
40 yaşındaydı. Gaston Bachelard, Lautman’a 1938 yılının ocak ayında gönderdiği bir 
mektupta, Lautman’ın Cavaillès’le birlikte “felsefeyi, zorlu düşüncenin kahramanca 
vazifelerine taşıyacak ekibin bir temsilcisi” olduğunu yazar.1 

Bachelard, onların talebe yetiştirmelerine dair umudunu ifade etmekteydi; bu 
dilek ne yazık ki sadece kısmen gerçekleşebilmiştir. Cavaillès’in öğrencisi olma ay-
rıcalığını yaşadığımdan, genç yaşta ve trajik şekilde hayata gözlerini yuman bu iki 
düşünürün, birbirlerini tamamlayıcı mahiyetteki, matematiğin tarihsel ve felsefi yo-
rumuna getirdikleri katkının içeriğini ve kapsamını ana hatlarıyla ortaya koymaya 
girişeceğim. 

1 G. Bachelard, “Lettre inédite de Gaston Bachelard à Albert Lautman”, in. Revue d’histoire des 
sciences, XV,1, 1987, s. 129.
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Çıkış Noktası 

Çıkış noktası ifadesini, çift anlamda, ayrışma noktası ve başlangıç noktası an-
lamlarında kullanıyorum. Cavaillès’in ve Lautman’in eğitim gördükleri yıllardaki 
Fransız matematik felsefesi şu üç özellikle tanımlanır: 

1. Léon Brunschving’in Fransız üniversitelerini hâkimiyeti altına alan öğretisi-
nin önemi. 

Brunschving’in temel çalışması, matematiğin tarihsel sorunlarını hiç şüphesiz 
ayrıntılı olarak inceler;2 fakat bunu, matematik eserlerini tek tek analiz etmeden ger-
çekleştirir. Brunschving’in akılcı felsefesi, matematik düşüncesini model alır. Ancak 
aklın evrimsel yanını vurgulamasına rağmen, Brunschving’in mantıki ve akli olana 
dair idealist kavrayışı fazlasıyla sınırlayıcı kalır. Ayrıca matematiğin tarihsel gelişi-
mine dair öne çıkardığı kavrayışın kendi felsefi idealizminin hâkimiyeti altında olma-
sı bazen yorumlarında dolambaçlı yollar izlemesine sebep olur.

2. Henri Poincaré’nin matematik biliminin doğasını tartışan otorite olarak etkisi. 
Poincaré mantıkçılığa sert bir karşıtlık sergiler; öyle ki mantıkta sembollerin 

basit kullanımıyla dahi alay eder. Matematikte sentetik a priori öğelerin gerçekliği 
üzerinde ısrarla durur. Kendi kavrayışını “pragmatizm” diye niteler ki bununla kas-
tettiği, matematiksel nesnelerin soyut mefhumlar değil tekil nesneler gibi doğrudan 
ulaşılabilir tanımlar olduklarıdır. Ancak işi Hadamard’ın “Platonculuğuna” katılma-
ya kadar vardırmaz ve matematiğe özgü inşaların fiilî karakterini öne çıkarır. 

3. Öte yandan, Hilbert, Emmy ve Noether gibi Alman Okulundan matematikçi-
lerin etkisi.

Cavaillès ve Lautman, Almanya’nın Göttingen ve Hamburg şehirlerinde kalırlar. 
Fakat aynı zamanda Bourbaki okulundan H. Cartan, Cl Chevalley, J. Dieudonné, Ch. 
Ehresmann, André Weil, J. Herbrand vb. gibi çağdaşları olan genç Fransız matema-
tikçilerle iletişimlerini de sürdürürler:  

Cavaillès’in ve Lautman’ın düşüncesi, bu felsefi bağlamdan kısmen etkilenmiş 
olmakla birlikte, yeni yollara da fazlasıyla açıktır. Paylaştıkları ortak sorun matemati-
ğin verimliliğini [fecondité] temellendirmek ve açıklamaktır. Bununla birlikte yapıt-
larında farklı iki felsefe yapma tarzı ortaya koyarlar. Lautman’da çağdaş matematiğe 
yönelik geniş çaplı bir bakış açısı bulsak da matematik teorilerinin analizi yüzeysel 
kalır. Cavaillès’in çalışmaları ise dikkatli okura Dedekind veya Cantor gibi, güncel 
ama şimdiden klasikleşmiş bazı matematikçilerin matematiğe katkılarının derinleme-
sine bir incelemesini sunar. 

Lautman’ın düşüncesi, örnek alınan matematiksel olgularla ilintili geniş pers-

2 L. Brunschving, Les étapes de la philosophie mathématique, Paris: Felix Alcan, 1912.
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pektiflerden ileri geliyor gibidir ve bu genelleme bazen maceraperest, gevşek ve hat-
ta biraz karışık görünebilir. Cavaillès, derinlemesine incelenmiş belli matematiksel 
olgulardan yola çıkar ve buradan hareketle bir felsefi yorum önerir. Klasik felsefenin 
matematiğe özgü bir perspektiften yenilenen ve yeniden formüle edilen temalarıyla 
sık sık karşı karşıya gelir. Değerlendirmeleri bazen yeterince açık gözükmese de her 
zaman derin bir anlayışa tanıklık eder.

Özetle, matematik felsefesi ve tarih yapmak üzerine, birbirini tamamlayan, ne 
yazık ki kesintiye uğramış, Fransa’da ve yurt dışında hak ettiği karşılığı çok geç ve 
nadiren almış, iki farklı, yeni ve verimli öğretiyle karşı karşıyayız. 

Bu iki düşünürün karşılıklı katkılarını tanıtmak ve birbirlerinden ayırmak için üç 
önemli nokta üzerinde duracağım: 

1. Matematiksel nesnelerin gerçekliği
2. Matematiğin ve mantığın ilişkileri
3. Tarihsellik ve matematiğin iç hareketi. 

Matematiksel nesnelerin gerçekliği 

1. Cavaillès: Görü ve deneyim

Cavaillès’e göre, deneyim, başka bir deyişle matematiksel deneyim, nesnelerin 
üretiminin temel itici gücüdür. Babasına “matematiksel deneyimi Spinoza’ya yasla-
narak tanımlamaya çalıştım” diye yazar.3 1938 yılında da Fransız filozof topluluğun-
da arkadaşı Lautman’ın tezini tartışırken de şunları söyler: “Deneyimden, bir kural 
tarafından yönetilen ve davranışlardan bağımsız koşullara tabi bir davranışlar siste-
mini [ un système de gestes] anlıyorum.”4 Elbette ki burada söz konusu olan ne fiziki 
deneyim ne de –bir oksimoron kullanma riskini göze alırsak– ampirik deneyimdir. 

Cavaillès, “ampirizm” dediğinde bundan ne anlamalıyız? Aksiyomatik Yöntem 
ve Formalizm adlı eserinde Cavaillès “ampirizm” sözcüğünün “matematik ile mate-
matik üstüne yapılan güncel çalışmalar arasındaki zamandaşlığa, yani fiili çalışmayı 
betimlemenin ötesinde olmadığından yeniden ampirizme ama matematiğin öngörü-
lemez dönüşümünden başka bir atıf olmaksızın iş üstündeki [en acte] düşüncenin 
ampirizmine” atıfta bulunduğunu açıklar.5

Matematiksel nesnelerin deneyimi ne Kantçı görüyle (Cavaillès Mantık ve Bilim 
Teorisi ile Sonluötesi ve Sürekli’de [Transfini et continu] analiz ettiği Kantçılığın ba-

3 J. Cavaillès, “23 Janvier 1938”, in. G. Ferrières, Jean Cavaillès, philosophe et combattant, 1903-1944, 
Paris: PUF, 1950.

4 J. Cavaillès, Œuvres complètes de philosophies des sciences, Paris: Hermann, 1994, s. 601.
5 J. Cavaillès, Méthode axiomatique et formalisme, Paris: Hermann, 1962, s.18. 
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şarısızlığını beyan eder) ne de fazlasıyla statik Husserlci görüyle ilintilendirilebilir. 
Eğer görü indirgenemez ve mutlak biçimde verili olsaydı, düşünce içermeyen bir 
durma noktası [un arrêt sans pensée] olurdu.6 Cavaillèsçi deneyim anlayışına göre, 
kelimenin tam anlamıyla bir a priori mevcut değildir; bir prosedürü doğrulamaktan 
müteşekkil mantık dahi bir deneyimdir. Matematiksel nesnelerin hesabını verme tarzı 
olması itibarıyla görü sürekli gelişime tabidir. Bu anlamda görü matematiksel nes-
nelerin momentlerini ve yeni kavramların zorunlu yaratımını takiben matematiksel 
nesnelere eklenen yeni nesne düzeylerini inşa eder. 

2. Lautman: Yapı ve varoluş. 

Yapı ve varoluş terimlerinin karşıtlığı Lautman’ın matematiksel nesne meselesi 
karşısındaki konumunu ifade eder. Soyut yapılar, doğurgandır [seminal] ve nesne 
alanlarının doğasını belirler. Örneğin, Riemann’ın gözünde bir alanın yapısı, o alana 
özel türdeki cebir işlevlerini doğurur. Genel bir bakış açısından ele alınırsa formel 
sistemlerin yapısal özellikleriyle onlara tekabül eden nesne bölgelerinin “kaplamsal” 
[“extensives”] özellikleri arasında karşılıklı bir ilişki vardır.

Daha da önemlisi, matematiksel nesneler ve yapılar “ideleri” vücuda getirir. Bu 
açıdan, Lautman öncelikle nesnelere ilişkin karşılıklı görüşlerin ayrıntılandırılışını 
hükmü altına alan büyük yapısal şemaları gün yüzüne çıkarmaya girişir. Örnek olarak 
lokal olan ile global olan arasındaki karşıtlığı verebiliriz (Riemann ve Cauchy analitik 
işlevlerin global olduğunu öne sürerken Weierstrass’ın yakınsak seriler [séries con-
vergentes] aracılığıyla verdiği tanım lokal karakterdedir). Bunun yanı sıra Lautman, 
bir olanın [entité] varoluşunun temel olarak alınan bir alanın yapısal olarak ayrıştırıl-
masından ortaya çıktığı oluşum şemaları [schèmes de genèse] önerir.7 Başlıca örnek, 
temel alınan bir cismin idelerini sınıflara ayrıştırmayı görev edinen “sınıflandırılmış 
alan teorisindeki” [la théorie des corps de classes] varoluş teoremlerinden alınmıştır. 
Buradaki esinlenmenin tamamen özgün bir anlamda bir Platonculuk olduğu aşikârdır. 
Bununla birlikte, Lautman’ın yapıtlarının bazı yerlerinde, nesnelerin oluşumuna dair 
kendi kavramsallaştırmasını Heideggerci bir varlık teorisiyle fazlaca muğlak biçimde 
ilintilendirmeye çalıştığını gösteren kısa atıflar buluruz: “Heidegger’in felsefesinde ol-
duğu gibi, bize göre matematik felsefesinde de temel faaliyetin gerçeklik hakkındaki 
mefhumların oluşumuna dönüştüğü görülebilir.”8 Arkadaşı Cavaillès, 7 Kasım 1938 
tarihli bir mektubunda, bu çalışmaya gönderme yapar ve tüm iyi niyetiyle Heidegger’e 
yapılan bu atıfların “yanlış anlamalara sebep olabileceğini” belirtir. 

6 J. Cavaillès, “Transfini et continu”, in. Philosophie mathématique, Paris: Hermann, 1962, s. 21.
7 A. Lautman, Essai sur les notions de structure et d’existence en mathématique, Paris: Hermann, 1937, 

s.100. 
8 A. Lautman, Nouvelles recherches sur la structure dialectique des mathématiques, Paris: Hermann, 

1939, s. 226.
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Ne olursa olsun, Lautman da Cavaillès de ikisinin de motivasyonları nesnelli-
ğin bir çeşit yorumu temelinde çakıştığı ölçüde ve hatta bunun da ötesinde, genel 
itibarıyla akılcılık üstüne bir bakış açısı önerirler. Bu perspektifi oluştururlarken 
Lautman Platon’dan, Cavaillès ise derinlemesine ve alttan alta Spinoza’dan ilham 
alır. 

Mantık, formel düşünce ve matematik

Öyleyse aklın ve özellikle matematik işlemlerinde formel düşüncenin yeri nedir?

1. Lautman: Formel düşünce mantıkla sınırlı değildir. 

Lautman matematiği saf bir mantığın totolojik gelişimine indirgeyen Viyana 
çevresinin pozitivist mantık tezini kuvvetle reddeder: “Mantık şemaları bir mate-
matik teorisinde edimselleşmelerini öncelemezler.”9 Felsefe, teorilerde ortaya çıkan 
“mantık dramını” gerçekleştirmek zorundadır. Felsefenin ödevi, klasik metafiziğin 
mantık sorunlarını matematik alanında keşfetmenin aksine, mantığın sorunlarına 
ulaşmak için teorilerin yapısını anlamayı başlangıç noktası almaktır.10 Bu gözlem ko-
laylıkla Cavaillès’in bir eleştirisi diye yorumlanabilir. Lautman için formel düşünce, 
kendine özgü bir konuma sahip gibi gözükmez. Aslolan saf mantıki olmayan formel 
işlemlerin bütünü ile bir nesneler alanı arasındaki bağlılıktır.11 

Hatta mantık alanında bile Lautman, sentaktik (yapısal) ve semantik (maddi, 
kaplamsal) değerlendirmelerin karşılıklı bağımlılıkları üzerinde ısrarla durur. “Bir 
formun özü, yarattığı bir maddede edimselleşir, bir maddenin özü ise kendi yapısının 
öngördüğü formları üretir.”12 

2. Cavaillès: Model ve temalaştırma 

Madde ile form arasındaki bu bağlılık üzerinde Cavaillès de farklı bir tarzda 
ısrarla durur. Cavaillès’in gözünde, matematiği temellendirmek, matematiği gerçek 
anlamda formelleştirmek demektir. Mantık ve Bilim Teorisi Üzerine’de bilim teorisi 
için vazgeçilmez olan “mantıksal form” mefhumunu gün yüzüne çıkarır. Cavail-
lès’in bu eserde ele aldığı temel sorun, düşüncenin hangi anlamda ve ne ölçüde 
formel olduğunu açıklığa kavuşturmaktır. Ancak “mantıksal” sıfatına rağmen, Ca-
vaillès’te bilim teorisinin formu saf mantığın formuna indirgenemez. Dostane bir ta-

9 A. Lautman, Essai sur les notions de structure et d’existence en mathématique, a.g.e., s.142.
10 A. Lautman, a.g.e., s. 142.
11 A. Lautman, a.g.e., s. 95.
12 A. Lautman, a.g.e.
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vırla Hilbert’i yorumlarken “saf mantık düşüncesi diye bir şey yoktur; mantık hakiki 
anlamda iş başında olan [fonctionnant] her düşüncenin yalıtılamaz bir bileşenidir.” 
diye yazar.13 

Mantıksal düşüncenin bağrında dahi içerikler mevcuttur: “Yaratım kombinatorik 
uzayı [espace combinatorial] temsil eden duyumsanır olan bir şeyde konumlanmak 
zorundadır (…) Duyusal olan ile düşünsel olanın bir karışımı olarak ime [signe] dü-
şen çifte rol budur.”14

Bu “ mantıksal” form düşünce edimleri esas alınarak betimlenir. Mantıksal form 
matematiksel nesneler için kurucudur ve içeriklere karşıtlığının sadece göreli olduğu 
ve hiçbir suretle mutlak olmadığı açıktır. Matematiksel nesnelere ait kavramların in-
şası düzeyinde, “paradigmatik” form, değişken içerikleri soyutlanmış prosedürün iş 
yürütme veçhesini ifşa eden kanonik bir indirgemedir. Örneğin, parametrelerle değiş-
kenleri birbirinden ayıran cebir denklemi kavramı paradigmatik bir yapı meydana ge-
tirir. Fakat iş yürütme formunun [forme opératoire] kendisi işe koşulduğunda, tema-
laştırıldığında veya çeşitli edimselleşmelere yol açan yeni formel özelliklere sahip 
yeni türden bir değişken nesne olarak ele alındığında, daha soyut yapılar veya daha 
ziyade, cebir örneğini göz önüne alırsak grup, çember, cisim vb. gibi mefhumların 
inşa kanunlarını elde ederiz. Bir metafor kullanmamız gerekirse, paradigma “yatay”, 
temalaştırma ise “dikey” bir süreçtir. Bu iki süreç, çeşitli verilerin basit bir birleşimi 
olmadıkları gibi, önceden var olan bir formdan içeriklerin çıkarılması da değildir. 
Tam aksine ikisi de yaratıcı düşünce edimlerinin ürünleridir. 

Formları içerikten çözen bu ikili prosedür bir “anlamı özgürleştirir”. Bu demek-
tir ki serimlenen her form mümkün içeriklerin virtüel bir yenilenişi olarak anlaşılma-
lıdır. Öyleyse bu tezi nesneleri onların inşa edilme tarzlarına hapseden Wittgensteincı 
bir yoruma tabi tutmak hatalı olacaktır. Aslında bu nesneler işlemlerin izidir. Fakat 
bu iz, bir üst düzeyde yeni bir işlemin kalkış noktası olarak hemen sabitlenir. Mate-
matikte felsefe, bir ikili hareketi aydınlatmak zorundadır; bu hareket hem kanonik 
formların “paradigmatik” inşası, hem de onların aktif ilkesinin “temalaştırıcı” ifşası 
yoluyla yapıların belirtik kılınması olarak anlaşılır. Bu belirtik kılma hareketi, her 
ne kadar özgür bir faaliyette edimselleşse de matematiksel nesneler için kurucu bir 
zorunluluğu açığa çıkarır. 

13 J. Cavaillès, Méthode axiomatique et formalisme, a.g.e., s. 92.
14 J. Cavaillès, a.g.e., s. 94.
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Tarih ve matematiğin gelişiminin iç hareketi.

Matematiksel nesnelerin bu iç zorunluluğu tarihte kendini nasıl ifşa eder? 

1. Lautman: Matematiksel bir “diyalektik” mefhumu. 

Lautman “diyalektik” kelimesini Platoncu bir anlamda kullanır: “Soyut ve mate-
matiğe üstün diyalektiğin ideal ilişkileri matematikte somut bir şekilde gerçekleşir”.15 
Lautman’ın niyeti, bir iç zorunluluğun matematik teorilerinin evriminde doğrudan iş 
başında olduğunu göstermek değil, bu evrimde idelerin gücünün yansımalarını teşhis 
etmektir. Zira bu idelerin insan aklı üzerindeki tesiri matematik alanının ötesine uza-
nır. Lautman’ın tarihe ilgisinin azlığı bundan dolayıdır. 

Tarihsel karakterdeki momentlerle ilgilenmek yerine, Lautman “katışık” [mix-
te] mefhumunu takdim eder. “Katışık” mefhumu Kantçı olmaktan çok Platoncudur. 
Nesnelerin yukarıda belirtilen formel yapılarca belirlenme süreci sıklıkla “alan ile 
olan” arasında bir arabulucu [intermédiaire] gerektirir. Bu tür “katışıkların” yapıları 
katıldıkları alanın yapılarını taklit eder, öğeleri ise zaten alanda doğan olanlarla aynı 
cinstendir.16 Lautman “katışıkları” Kant’ın transandantal şemalarına benzetir. Laut-
man’ın bu “katışıkları” anlaşılır kılmak için verdiği örnek, Herbrand’ın yüklem man-
tığındaki nicelenmiş önermeleri önermeler hesabının yalın önermelerine indirgeme 
girişimi olacaktır. Herbrand değişken değerlerin sonsuz alanına tekabül eden meta-
matematiğin değerlerinin sonlu bir alanını takdim eder.17 Keza Lautman Hilbert’in 
uzay mefhumunu hem topolojik yapısının sonsuz olduğu hem de sonlu ve kendine 
has vektörlerce belirlenmiş cebirsel yapıdaki bir “katışık” diye yorumlar.

2. Cavaillès: Kavramların tarihine içrek bir zorunluluk 

Lautman’in aksine, Cavaillès Hegelci bir akıl kavramlaştırmasına katılmaya asla 
yanaşmaksızın tarihte tarihe içrek bir değer bulur. Matematik kavramlarının peş peşe 
gelişini belirleyenin, olsa olsa tali bir role sahip dışsal bir nedensellik olduğu iddiasını 
reddeder. Fakat aynı zamanda tarihsel ardışıklığın salt transandantal biçimde belirlen-
diği iddiasını de reddeder ki bu ikinci iddiaya göre tarih, “sahici anlamları ifşa etmek-
ten” öte bir şey yapmayacaktır.18 Kavramların idrakinde ilerleme ampirik bir araz ol-
mak şöyle dursun, bilakis özseldir, “akledilir olanın karakteristiğidir”.19 Bu tez, sonlu 
kipler ve ikinci tür bilgi hakkındaki Spinozacı idelerden derinden etkilenmişe benzer.

15 A. Lautman, Nouvelles recherches sur la structure dialectique des mathématiques, a.g.e., s. 204.
16 A. Lautman, Essai sur les notions de structure et d’existence en mathématique, a.g.e., s. 106.
17 A. Lautman, a.g.e., s. 108.
18 J. Cavaillès, Sur la logique et la théorie de la science, Paris: Vrin, 1976, s. 76.
19 J. Cavaillès, a.g.e., s. 36.
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Cavaillès esasen matematik kavramlarının ilerleyişini bir kuralın uygulanmasın-
da çıkan engellerin bir yeniden yapılanmayı telkin ettiği veya daha ziyade dayattığı 
münferit örnekler üzerinden betimler. Zira “ diyalektik zorunluluk bir başarısızlık kı-
lığına bürünür”. O halde matematiksel nesne “sahici bir tam algının pozitif çabasında 
kendini veren bir deneyimde” yeniden inşa edilir.20 Cavaillès’in “deneyim” sözcüğü 
üzerindeki ısrarı, bir “kavram felsefesini” savunduğuna ilişkin verdiği tüm beyanların 
aksine, Cavaillès felsefesinin bir bilinç felsefesi olduğu yönünde yanlış bir izlenim 
uyandırabilir. Fakat yukarıda da belirtildiği gibi, onun için deneyim bir bilinç durumu 
değil bir eylemler sistemidir ve kavramlar ise emekle ve zahmetli düşünme faaliyetiy-
le varlığa getirdiğimiz ürünlerdir; öte yandan, bir kez inşa edildiler mi kavramlar artık 
hem zorunlu hem de düşünme faaliyetinden bağımsızdırlar. Matematik düşüncesi boş 
değildir, gerçek içerikleri ifşa eder. Kavram ile bilinç arasındaki hiç de net olmayan 
karşıtlığı yorumlamaya kalkışacak olursam “bilinç” sözcüğünün zorunlu olarak öz-
neye raptedilmiş boş sentetik bir birliği meydana getiren yalıtık düşünce işlemleri 
için kullanıldığını söyleyebilirim. Halbuki kavram iş üstündeki [opérateur] edimle-
rin sistematikleştirilmesi olacaktır. Bu sistematikleştirmede içerikler devreye girer ve 
bir özneden ileri gelmeleri bakımından edimlerin ötesine geçilir. Belki de bu önerim 
Sonluötesi ve Sürekli’nin sonunda yer alan ve hala muammasını koruyan, “[kavramla-
rın] kurallı gelişimlerinin fiilî dayanışması” hakkındaki şu ifadeyle birlikte okunabilir: 
“akli [intelligible] doğrulama, hem tamamlanmış olmak için insani koşulların dışına 
çıkmalıdır ama hem de hiç olmazsa ide olarak muhtemelen insanın özsel karakteris-
tiklerinden biridir.”21 Bana öyle geliyor ki bu metin, bütüncül bir akıl felsefesini yeni-
lenmiş bir Spinozacılığın perspektifinden geliştirme imkânını sezinletir.

Hem Cavaillès hem de Lautman, kuşkusuz her biri farklı bir yoldan giderek 
ve hatta belki de birbirlerinden gitgide ayrışarak, bilim yapıtlarının bir tür yorumu 
üzerinde temellenen bir akılcılık fikri önerir. İkisinin de tesiri mütevazı kalmıştır ve 
hiç şüphe yok ki düşünceleri büyük iletişim aygıtları tarafından hiçbir zaman dolaşı-
ma sürülmemiştir. Ancak bununla birlikte, yakın dönemdeki bazı bilim insanları ve 
filozoflar arasında Gaston Bachelard’in “zor düşüncenin kahramanca vazifelerinin” 
çekimi diye adlandırdığı bir yenilenmeye tanıklık etmek mümkündür. İki düşünür de 
kendilerine has tarzlarıyla bu yenilenmenin öncüleridir.22 
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ABSTRACT
In this article, Nekita and Malenko are making a psychoanalytic study of the 
Russian mentality basing themselves both on the religious dilemma between 
paganism and Christianity and the political one between the pluralist Novgorod 
Republic (old) and the Russian Empire (new). According to them, what lies at 
the basis of Russian mentality are the matriarchal tendencies and the balance 
between the archetypal symbols of “Mother” and “Father”. However, with the 
transformation of Old Russia into the Russian Empire, this epistemological 
principle has been deprived of its content, preserving only its appearance and 
society has surrendered to patriarchal tendencies.
Keywords: Russian mentality, Ancient Russia, Russian empire, Russian 
paganism, Orthodoxy, archetypical symbols. 

...

1
Eski Rus’a dair bilgilerimizin kısıtlı olmasına rağmen, erken dönemde olduğu 

gibi Ortaçağ boyunca da kültürümüzde anaerkil temayüllerin son derece güçlü olduğu 
söylenebilir. Her ne kadar bu temayüller çoğu durumda kendiliğinden ortaya çıkmış 
olsa da bizatihi var olmaları bile, bir bütün olarak Eski Rus kültüründe Ortodoksluğun 
gelişimi noktasında arketipik anaerkil muhtevanın öneminin tespit edilmesini mümkün 
kılmaktadır. Klasik psikanalitik araştırmalar, bu gibi durumlarda, önemli antropolojik 
sembollere dayanan Ana arketipi temelli sosyo-kültürel yönelimlerin varlığından söz 
eder: “Ana, ilk insanın atalarının ruhlarının da içinde bulunduğu toprağa mistik ka-
tılımını simgeleyen ebedi ve ölümsüz, bilinçsiz unsurun bir tezahürü olan arketiptir” 
(Malenko 2006: 40). Ana, bu açıdan, tıpkı Kaderin kendisi gibi, kaçınılmazdır, fakat 
aynı zamanda da tıpkı Tabiatın kendisi gibi, sınırsızdır; sevgi doludur ancak bir o 
kadar da sert ve titizdir, mutlu ve aralıksız bir Hayat vericidir. Ana figürü, insanın 
tabiata uyumlu bir şekilde nüfuz etmesinin şartlarını oluşturan ilk önemli arketipik 
bilinç motifidir. Bu sebepledir ki Meryem ikonlarına sitayiş, Rus Ortodoksluğunda 
en önemli ritüellerden birisidir; öyle ki bu ritüeli her gün ve sıkça gerçekleştiren bir 
kimse, sanki Himaye, İnayet, Sevgi ve Ahenge ilişkin toplu ve genel bir tasavvurun 
bir parçası oluvermektedir. 

Putperest Rus’ta1 tabiatın yüceltilmesi, insan ile çevresi arasındaki etkileşimin 
hiyerarşik olmayan niteliğini ortaya koymaktadır. Çok daha eski zamanlardan bu yana 
Rus Slav’ının dinî duygularının temelinde Yer bulunmaktadır ki bunu da, en dar anla-
mıyla, çiftçinin uyuyan tohuma hayat yeren tarlası olarak görmek gerekir. Bu bağlamda, 

1 Burada “Rus” deyimi, bir sıfat olarak değil, Doğu Slavlarının ilk devletçilik tecrübesini simgeleyen bir 
yer ismi olarak kullanılmaktadır (çev.).
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ağaçlara, taşlara, kuyulara, suya karşı saygı da “Ebedî Kadınlık” olarak Ana-Toprak 
mitolojik anlayışın özümsenmesinin kaçınılmaz bir sonucudur. Ana-Toprak ve farklı 
tecellileri her zaman insan dostu olmayabilir ancak bu durum, Eski Rus’ta asla bir 
korkuya yol açmamıştır. Doğal mekân, Novgorod ülkesinin kuzey ormanlarının soğuk 
ve tehlikeli yüzüne rağmen, her zaman Rus insanı için bir ilham kaynağı olmuştur. 

Hıristiyanlık öncesi tasavvurlarla mukayese edildiğinde farklı tezahürlerinin 
yanı sıra Ortodoks tabiat anlayışları da Slav dünya-görüşünün oluşumunda olumlu 
bir rol üstlenmiştir. Bu tespit, bireysel farkındalıktan öteye, daha ziyade dinî ve lâdinî 
kültür ilişkisi bağlamında değerlendirilebilecek toplumsal ruh hali, heyecan ve duy-
gular alanında geçerlidir. Sert tabiat, sadece Rus insanının ilkin hayat şartı ve günlük 
yaşantısının kaçınılmaz mekânı değil, aynı zamanda, S. Bulgakov’un da haklı olarak 
üzerinde durduğu gibi, Evrensel Rus ile temas noktasıdır ki ancak bunun farkına 
varmak insana özgürleşme fırsatı sunmaktadır. Böylece, asırlarca süren tabiatın dinî 
ya da lâdinî idraki pratikleri, gerek idrak nesnesinin kendisi, gerekse de iletkenleri 
ya da sonuçları açısından bütüncül bir kutsal ya da profan tasavvurların oluşumunda 
etkili olmuştur. Ana arketipinin benimsenmesinin ilk aşamaları olarak bakir tabiata 
karşı saygı ve sitayişten ilhamla, kuzey-batı Rus topraklarında Ortodoksluğun ilk 
temsilcileri, söz konusu anaerkil arketipik muhtevanın dolaysız ve etkin bir şekilde 
özümsenmesinin bir aşaması olarak kendi manevi hizmetlerini tabiatın fedakâr ve 
emekçi bir tasavvuruna dönüştürmüşlerdir. 

Putperestlikten farklı olarak Ortodoksluk, kendi öğretisinin ortaya konulmasında 
tabiat biçimli sembolleri açık ve dolaysız bir şekilde kullanamazdı, bu yüzden de, bu 
noktada, Ortodoks topluluk ve Rus Ruhunun oluşumunun ferdî başlangıcına işaret eden 
hayali ve tecessüme dayalı mitolojiler devreye girmektedir. Sözgelimi, menkıbelerde 
kadın karakterler, ilk olarak tabiata, üretkenliğe ve Ana-Toprağa karşı putperest sita-
yişin türlü biçimlerini simgelerken, daha sonralar Bakire ve kutsal rahibeler olarak 
resmedilmeye başlanmıştır. Rus Ortaçağında kadın-ana figürü de J. D. Grossman’ın 
ifadesiyle, bir tarafta kilisenin (sınırlayıcı), bir taraftan da halkın (özgürleştirici) yön-
lendirmesiyle böylece ortaya çıkmış oldu.

Eski Rus topraklarındaki arketipik ve anaerkil belirlenim, Batı Avrupa’daki devletçi 
ve ataerkil geleneklerden farklı olarak, Rus insanının günlük pratiklerinde olduğu gibi 
ekonomik, kültürel ve sosyo-politik hayatında da karşılık bulmaktaydı. Bu sebepledir 
ki Eski Rus tarihi üzerine araştırmasında N. Puşkareva şöyle der: “Genellikle Eski 
Rus kadınının sadece günlük ev işleriyle ilgilendiğinden şikayet ederiz, halbuki bu 
tamamen günümüzün bir algısıdır. Ev, Ortaçağ hayatının merkezinde bulunmakta ve 
her türlü üretimi de içerecek şekilde insan hayatını kuşatan şahsi bir mekânı ifade 
etmektedir. Yetişen yeni kuşakların görüşleri de bu mekândaki kadın-ananın etkisi 
altında oluşmuştur” (Puşkareva 1991: 96). 

Rus kadınının bilgi ve görgüsü, Eski Rus devletlerinin toplumsal ve kültürel 
hayatında etkin bir şekilde işlevsellik kazanmıştır. İlk Novgorod kroniği, Novgorod 
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ülkesinde kadınların sosyo-ekonomik ve politik rolünü gözler önüne sermektedir. 
Metinden anlaşıldığı üzere, Kilise ve müştemilatı yapımlarında pek çok tanınmış 
kadın yer almıştır. Kuşkusuz ki bu tür katılımlar, kadınların aynı zamanda maddi ve 
manevi anlamda güç sahibi olduklarını göstermektedir. Bu türden çok sayıda tarihsel 
verilerin fenomonolojik analizi, Eski Rus zihniyetinde anaerkil temayüllerin çok bas-
kın olduğunu açık bir şekilde kanıtlamaktadır. Bu temayülleri ortaya çıkaran tarihsel 
şartlar da putperest dünya görüşü ile Ortodoks tasavvurların kadın kutsiyeti noktasında 
birbirini tamamlamış olması ve Tabiat, Kadın, Ana, Vatan ve Kilise figürleri aracılığıyla 
Dişilik arketipinin sembolik bir yansıması olarak Sobornost2 aşamasında bütünlüğe 
ulaşmış olmasıdır. 

2
Rus zihniyetinin epistemolojisi üzerine araştırmalar, erken dönem putperest inanış 

biçimleriyle daha sonraki dönem Ortodoksluğun ideolojik katmanlarıyla ilişkisinin 
belirlenmesinin zorunluluğuyla karşılaşmaktadır. Her ne kadar Eski Rus’a dair çok 
fazla bilgi sahibi değilsek de yine de dolaylı yollardan, gerek Slav putperestliği ge-
rekse de geç dönem Ortodoks tutumlarının öz-bilincinin temelini oluşturan birtakım 
epistemolojik ilkelerden söz etmek imkânsız değildir. Slav zihniyetinin esası, ilk başta, 
maneviyat ve kültüre yönelik toplu bilinci oluşturan arketipik ilke olarak anaerkil ve 
ataerkil sembolizmin uyumuna dayanıyordu. Gerçekten de bu arketipik denge, Eski 
Rus’ta son derece işlevseldi; kaldı ki söz konusu putperest unsurların yüzyıllar boyunca 
sadece Orta ve Yeniçağ Rus’unda değil, aynı zamanda günümüz Rus kültüründe de 
canlı bir şekilde varlığını sürdürmesi, bu işlevselliğin hâlâ bir belirli ölçüde muhafaza 
edildiğinin bir göstergesi olarak okunabilir.

Ayrıca kroniklerde bu fikri destekleyen pek çok tanıklık söz konusudur. Özellikle, 
bu kroniklerden hareketle, putperest aile yapısı içerisinde hem kadınların hem de erkek-
lerin, Eski Rus’ta tarihsel olarak biçimlenmiş olan aile ve akrabalık ilişkisi bağlamında 
“eşit” olduklarını görmekteyiz. Bu olgun eşler sadece olası aile içi ve genel anlamda 
toplumsal çatışmaları önlemekle kalmamış, aynı zamanda yüzyıllar öncesinden Eski 
Rus zihniyetinin belirlenmesine de katkıda bulunmuşlardır.

Anlaşılan o ki Eski ve Ortaçağ Rus’unda aile hayatının arketipik kutsiyeti, aile 
bireylerinin her birine ayrı bir sorunluluk yüklemiş ve uyumlu bir toplumsallaşmanın 
yanı sıra mesleki ve toplumsal faaliyet anlamında farklılaşmanın elverişli şartlarını 
sunmuştur. N. Puşkareva da bu hususiyete dikkat çeker. Ona göre, “toplumsal hayatın 
savaş ve siyaset gibi öyle aşamaları vardı ki burada üstünlük erkeklere aitti; fakat evin 
ve ailenin ekonomik durumunun tanzim edilmesi, çocukların terbiyesi ve aile içi iliş-

2 Соборность: Kilise etrafında birleşme, birlikte yaşama. Sobornost anlayışı, bireysel olarak mutlulu-
ğun imkânsız olduğunu savunan bir Ortodoks Rus toplum anlayışıdır (çev.).
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kiler gibi hususlarda salt anlamda kadın hâkimiyeti de yok değildi. Evde anaerkillik, 
hayatın tüm alanlarında ortaya çıkan ataerkilliği dengeleyen bir unsur olarak karşımıza 
çıkmaktadır” (Puşkareva 1991: 25).

Aynı zamanda, Bizans’tan ödünç alınan ataerkil Ortodoks kilise modelinin daha 
Eski Rus topraklarındaki ilk faaliyetinden beri kadınların kültürel ve dahası sosyo-politik 
hayatta etkin rol olmalarından pek hoşnut olmadığı da bilinmektedir. Rus’ta Hıristi-
yanlığın ilk kabulü ile birlikte Bizans modeli, kadınların toplumsal hayattaki rolünü 
inatla ve maksatlı bir şekilde sınırlamaya çalışıyordu. A. Şşapov, bu ikili standartlara 
dikkat çekmektedir: bir taraftan, “kilise başından beri kadını kendi muhafazası altına 
alıyor, annenin şanını yüceltiyor”, diğer taraftan da “kutsiyete inancını pekiştirmeye 
çalışıyor ve kilise nikâhı ile kocasına bağlılığının asla sorgulayamayacağını telkin 
ediyordu” (1906: 55-101).

Aslına bakılırsa, Ortaçağ Rus’unda Ortodoksluğun kuruluşu -bilhassa da Tatar-
Moğol istilasından sonra çok belirgin bir şekilde görülen- farklılıklar arz etmekte-
dir. Sosyal ekonomi ve mukayeseli tarih uzmanları K. Claus ve D. Atkinson’a göre, 
Rus’ta kadının statüsünün düşürülmesi, esasında Moğol istilasıyla ilişkilidir. Ancak 
ilave faktörleri de dikkate aldığımızda, Moğol hakimiyeti sonrasında, daha ziyade 
erkek gücüne ihtiyaç duyan yeni üretim araçlarının ortaya çıkışıyla birlikte kilisenin 
ideolojik rolünün daha da güçlendiği görülmektedir (Puşkareva 1991: 202). Zamanla, 
özellikle de istilalara maruz kalmış bölgelerde, günlük hayatta olduğu gibi resmi ve 
sivil kurumlarda da ataerkil temayüller öne çıkmaya başlamıştır. Rus’un kuzeyinde, 
yani Novgorod topraklarında yaygınlık kazanmış özgür kadın ideali, Moskova’ya 
inildiğinde önemini kaybetmeye yüz tutmuştur. Şöyle ki artık meşhur kanunlar toplusu 
Pçela’da3 kadının itaatkâr, sessiz ve sakin olması gerektiğinden söz ediliyor: “Kadın 
dürüst, sakin ve mütevazı olmalı; evine hayat, kocasına kurtuluş olmalı.”

Bir taraftan farklı toplumsal gruplara ait sosyal ve ekonomik üstünlükleri haiz 
kadınların sayılarının artması, diğer taraftan da geleneksel putperest zihniyet ile yeni 
Ortodoks ideoloji arasındaki çatışma, Eski Rus toplumunda bir aile krizine yol aç-
mıştır. Bu durum, özellikle de Kiev Rus’undaki karmaşık manevi-politik durumla 
birlikte esaslı sosyo-kültürel dönüşümün ön şartlarını hazırlamıştır. Slav putperest 
panteonunun ideolojik ve günlük hayat anlamında kutsaldan arındırılması, geleneksel 
toplumsal kurumların ve temel zihinsel ilkelerin değersizleşmesine neden olmuştur. 

Yaşanan bu süreçler, öyle görünüyor ki uzun süreli ve kanlı iç çatışmaların da 
habercisi olmuştur. Sonuçta, bir taraftan dönemi itibariyle son derece güçlü olan Kiev 
hâkimiyeti son bulmuş, diğer taraftan da, geleneksel Slav kültür iklimi topyekun ide-
olojik erozyona maruz kalmıştır. Nitekim bu kültürün iki arketipik sembolü olan Ana 
ve Ata, herkesçe anlaşılan ve kabul edilen canlı bir erk arayışı içinde olan geleneksel 

3 Пчела (harfiyen: Arı): Bizans kökenli bir ahlak metni olup özellikle Slav halkları arasında yaygınlaş-
mıştır (çev.).
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değerler üzerine kurulu insan ve çevresi arasındaki içsel bütünlüğün korunmasının 
sadık güvencesi rolünü üstlenmişlerdi. Kuşakları birbirine bağlayan ve dahası Yurt 
anlayışını herkes için eşit kılan “atalar”ın çağları ve “analar”ın mekânları arasındaki 
bu arketipik ahengi oluşturmanın dolaysız aracı tam da hayatta olan anne ve babalardı. 
Amerikalı Doğu Slav tarihi araştırmacısı N. Kollmann, Eski Rus’ta sosyo-kültürel 
ilişkilerin dönüşüm karakterini şu şekilde açıklar: “Doğu Slavları, özgür bir toplum 
oluşturmuşlardı ancak bu özgürlük zamanla tedrici bir gerilemeye yüz yuttu: parça-
lanma dönemi, Novgorod ve Pskov’un işgali, Moskova otokrasisinin ortaya çıkışı 
vs.” (Kollmann 1983). Kollmann’a göre, kadınların toplumdan yalıtılmaları fikri, 
on dördüncü yüzyıldan itibaren, “terem sistemi”4 pratiğinde olduğu gibi, gerçeklik 
kazanmaya başladı (Nekita 2015: 118). Bu ise “Rusya’da otokrat iktidar tipinin oluş-
masına” ve boyar elitinin keyfi tutumunun pekişmesine yol açtı. Buna ilaveten, böyle 
bir sistem, politik anlamda önem arz eden tüm aile ve soylar üzerinde “geleneksel” 
ataerkil denetimin sağlanmasını mümkün kıldı. 

Böylece, arketipik yapıların gerçekleşme tarzlarının yönetim biçimleriyle (cum-
huriyetçi Novgorod ya da otokratik Moskova) doğrudan ilişkili olduğu şeklindeki 
tezimiz, farklı müelliflerin farklı tarihsel dönemler üzerine yaptıkları yeni araştırmalar 
tarafından da açıkça desteklenmektedir.

3
Rus tarihinin müteakip trajik sayfaları, zihniyetin dişil ve eril muhtevası arasındaki 

arketipik dengenin geleneksel muhafazasından topyekun imtina ile yazıldı ve bunun 
yerine Ortodoks Kilisesi ve yeni oluşturulan Moskova devleti tarafından bütünüyle 
desteklenen ataerkil ve erkeksi kült ikame edildi. M. Ditrih ve E. Şşepkina da Ortaçağ 
Rus’unda kadının sosyo-kültürel statüsünün düşmesini ataerkil temayüller, Hıristiyan-
lığın etkisi ve Bizans yazınıyla izah ederler. Onlara göre, “Rus kadınının tarihi”nde 
kronolojik aşamalar da değişmemiştir: putperest özgürlük ve bunu takip eden “tedrici 
köleleştirme”; on altıncı yüzyıla kadar üst sınıftan kadınların aile hayatına yabancı-
laşması; on altıncı yüzyıldan itibaren inzivanın güçlendirilmesi ve “kadın kişiliğinin 
değeri”ne yönelik yükselen ilgi; Petro’dan bu yana da özgürleştirme ve kadınların 
kamusal yaşama dâhil edilmesi (Ditrih 1904: 306-307; Şşepkina 1914). Yalnız şunu 
belirtmekte yarar vardır ki Petro’nun emperyal Rusya’sında kadınların etkin bir şekilde 
sosyalleşmesi fikri, ciddi anlamda teyide muhtaç bir iddiadır.

Muhakkak ki on sekiz ve yirminci yüzyıllar arasında doruk noktasına ulaşmış 
Rus İmparatorluğunda sözünü ettiğimiz arketipik dilemma daha da keskin bir hâl 
almıştır. Kaldı ki Ana ve Ata sembolleri arasındaki dengenin doğal zemini olan aile 

4 Терема (taş yapı konak): Geç dönem Ortaçağ Rusya’sında soylu kadınların ikamet ettiği, erkeklerin 
giremediği konaklar, Doğu toplumlarındaki “harem” göreneğine yakın bir anlayışı ifade eder (çev.).
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mefhumunu gözden düşürmek suretiyle putperest zihniyetin epistemolojik modelini 
yıkan da bizzat emperyal yönetim biçiminin kendisiydi. Ancak bu zihinsel durumdan 
bütünüyle kurtulmanın mümkün olmadığını gören Rus iktidarı, bu arketipik karşıtlığı 
imparatorluğun tüm ulaşılabilir alanlarına siyasi bir dönüşümüne yöneldi. Bu yolla 
da bütüncül ve uyumlu mekân olarak kutsal Rus Toprağı düşüncesini yeniden can-
landırmayı başardı. 

Ne var ki zihniyetin böyle bir emperyal restorasyonu, canlı, arketipik geleneğin 
çok uzağında tamamen resmi güç ihtiyacı ve “toplumsal sözleşme” fikri üzerine poli-
tik-diplomatik spekülasyon baskısıyla gerçekleşmiştir. Bu ideolojik tutum içerisinde 
temel rolün, bu sefer düşünce ve eylemden ve dolayısıyla da uygulanışını mümkün 
kılan doğal ortamından mahrum bırakılmış “ata” ilkesine verilmiş olması da pek şa-
şırtıcı değildir. Bu ilkenin bilinçsiz nesneleştirmesinin, ataerkil iktidar, güç ve otorite 
şeklindeki genel kültürel sembol olarak imparatorun şahsında ifade edilmesi kaçınıl-
mazdı ki bu da S. Malenko’ya göre, “insanlığın bütün tabiat ile ebedi vahdeti anına 
işaret eder, ancak yine de onun iyilik ve kudreti biricik kozmogonik ilke olarak kabul 
edilemez” (2016: 239).

İşte bu sebepledir ki Ata-İmparatorun sınırsız emelleri, kendi denetimi altında 
bulunan topraklar üzerindeki sonsuz gücünü zorunlu bir biçimde yüceltilmiştir. Fakat, 
“ana” ve “ata” arasındaki doğal arketipik dengeden mahrum olan sayması bile güç olan 
farklı bölgeler, bunların dilsel, kültürel, dinî ve coğrafî özellikleri dikkate alındığında, 
imparator, bunlar üzerinde hâkimiyet alanını tesis etmesinin yanı sıra aynı zamanda 
ilkelerini de belirlemek zorundaydı. Böylece, Eski Rus coğrafyası tedricen Rus İm-
paratorluğunun haritasına dönüşmeye başlamıştır ki bu da imparatorluk hegemonyası 
açısından kaçınılmaz bir durumdu. 

Tarihin bize gösterdiği üzere, tüm imparatorlukların şahsiyetin toplumsal iştirak 
ve sorumluluk ile değil de görev ve rütbe ile ölçüldüğü bu türden semyotik bir şemaya 
dâhil olmaları mantıksal bir sonuçtur. Şöyle ki emperyal hâkimiyet biçiminde “Ata”, 
ağır bir yük üstlenilerek “Ana” ve “Ata” sembolleri arasındaki arketipik dengeyi 
bozmanın bir bedeli olarak ortaya çıkar. Bunun bir sonucu olarak da arketipik fonk-
siyonların emperyal “Ata” tarafından yönetilmesi, yukarıda sözünü ettiğimiz zihinsel 
denge fikrinin sadece varlığına göndermede bulunan resmi söylemlerde var olabilirdi. 
Bu tür zihinsel kurguların zaman ve mekândaki belirli hükümranlığı, Rus hakimiyetini 
istibdadın güçlü ve baskın bir aracına dönüştürmüştür; halk ise teşebbüs, serbestlik, 
yaratıcılık ve özgürlüğün sürekli bir şekilde marjinal bir alana itilmesi hasebiyle em-
peryal keyfiliğin esirine dönüşmüştür. 

Son olarak, şunu da ilave etmek gerekir ki bu tür epistemolojik emperyal ilkeleri 
ikrar eden her devlet, er ya da geç, kaçınılmaz olarak “bacakları demirden bir dev”e5 

5 İncil’deki bir hikayeden alıntı (Daniel 2: 31-35); görünüşü itibariyle büyük ve güçlü, içeriği ya da 
işlevi itibariyle zayıf bir şeyi ifade etmek için kullanılan bir deyim (çev.).
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dönüşür. Bu tezat öylesine bir keskin hal almıştır ki hatta bugün bile, yani yirmi birinci 
yüzyılın başında, gelişmiş Batı devletlerinde olduğu gibi Rusya Federasyonu’nda da 
her türlü sosyo-ekonomik ve politik reformlar, yalnızca çevre ile girilen geleneksel 
epistemolojik biçimlerin yıkılması aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
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AKADEMİNİN SEFALETİ ÜZERİNE

Özgür Koç*                                                                           

Jan D. Matthews, Akademinin Sefaleti Üzerine, Çev.: Çağrı Barış Kasap, İstanbul: SUB 
Yayınları, 2016, 112 sayfa.

Jan D. Matthews’in, Sitüasyonist bir bakış açısıyla ele aldığı bu kitapta “öğrenim” üzerinden 
yola çıkılmıştır. Matthews’e göre öğrenim, dışarıda var olan iktidarı işlemden geçirerek içeriye 
alan ve iktidarı içimizde kurmamızı sağlayan bir burjuva icadı ve tekniğidir. Dolayısıyla da 
akademiler, iktidarın devamlılığını sağlayacak olan bireylerin yetiştirildiği, bireylerin otorite 
için yeniden şekillendirildikleri kapitalist sistemin aygıtlarından ibarettirler. Sitüasyonist 
Enternasyonalciler için öğrenme aynı zamanda sınıfsal bir dayatmadır. Bunun neticesinde de 
yazara göre, öğrenci, öğrenim ile kendisine ait bir şey olmadığını topluma ait bir mülk olduğunu 
öğrenir. Matthews, bu kitabında öğrenimi, birçok filozofun öğretilerine değinerek ve Sol’un 
tarihsel gelişim süreci içinde ele alarak, sert bir üslup ile açıklamıştır.

 Sitüasyonist Enternasyonalcilerin öğrenim üzerinde önemle durmalarının nedenini daha iyi 
idrak edebilmek için onların beslendiği ideolojiye kısaca değinmek yerinde olacaktır.  Sitüasyonist 
Enternasyonalciler, 20. yüzyılda kapitalizmin, toplumsal ve günlük yaşama müdahalesi üzerine 
yaptıkları analizler ile Marksizm’ i çağ dışılığından kurtarıp radikal sola yeni bir rota çizmişlerdir. 
Dolayısıyla politikada beslendikleri ideolojiler; anti-otoriteryen Marksizm ve anarşist sosyal 
demokrasidir. Ayrıca bu kitapta ünlü bir Sitüasyonist olan Guy Debord’un “Gösteri Toplumu” 
nitelendirmesi ile öğrencinin modern kapitalizm içindeki konumu betimlenmiştir. Debord’un 
gösteri toplumundan kastettiği şey,  sosyal yaşantının, oluştan sahip olmaya ve sahip olmaktan 
da görünmeye evrimleştiğiydi. Gösteri, insanları ihtiyaçları olmayan şeylere ihtiyaçları olduğuna 
inandırmakta, onlara hiçbir realitesi olamayan kaygılar yüklemektedir. 

Sitüasyonist Enternasyonalcilerin, kim oldukları, neler yapmak istedikleri ve Sol’un 
dünya tarihi içindeki yeri bellidir. Fakat Sitüasyonist’lerin, Sol’un geri kalanıyla (kendi 
nitelendirmeleriyle, Stalinist Sol ile) anlaşamamış olmalarının en önemli nedenlerinden biri, 
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aynı zaman da bu kitabın yazılma nedenlerinden biridir. Bu neden, Sol’un içinde barındırdığı 
romantik bir ideal olan “insancıllık” idealidir. Sitüasyonist’lere göre bu “insancıllık” ideası 
metafizik ve aşkın bir kavramdır. Sitüasyonist’ler, bu ideanın, öğrenim sayesinde içimize 
işlendiğini ileri sürerler. Bu nedenle, bu kitap, insancıllık kavramının aracı olan “öğrenim” e 
karşı bir savaş ilanıdır. Çünkü Sitüasyonist’lerin amaçları, devrimin ilk öncelikle kafanın içinde 
ve insanın kendisinden başlamasıdır. Fakat insancıllık ideasıyla bezenmiş pedagoji, daha iyi 
bir insanlık ve daha iyi bir gelecek için insanın kendisini bastırmıştır.

Modern kapitalizm ve gösterisi, herkese, genel bir hareketsizlik içinde belirli bir rol verir. 
Öğrencide bu geçici rolünü, ileride yer alacağı pazar toplumundaki konumuna hazırlık için 
şimdiki hayatı ile gelecekteki hayatı arasındaki konumu olan öğrencilik anında prova eder. Yazar, 
Fransa’daki öğrenciyi, rahip ve polisten sonra evrensel olarak en hor görülen yaratık olarak 
nitelendirir. Yine Fransa’daki öğrenci profilinden yola çıkarak öğrencilerin gelmiş oldukları 
sınıfların ekonomik durumlarının işçilerden daha vahim olduğunu belirtir. 

Kitapta, öğrenci fakirliğinin yeni bir işçi sınıfının, yeni bir fakirliğini oluşturmakla kalmayıp 
öğrencinin başlı başına bir ideoloji olarak bile gündem dışı olduğu belirtilmiştir. Yazar aynı 
zamanda öğrenciyi stoacı bir köle olarak görür ve şöyle der:  “Otorite onun üstünde daha büyük 
bir baskı kurdukça, o, kendi fantezi dünyasında daha da özgürleşir”. Kitapta bunun nedeni olarak 
gençliğin yaratıcılığını baskılayan, daha çocukluğundan beri asıl benliğini baskı altında tutan 
eğitimin ve ailenin genç üzerinde oluşturduğu ön yargılar ve otorite gösterilir. Yazar özellikle 
okulun tıpkı ordu gibi uyguladığı eğitim-öğretimin, daha işlevsel ve kalıcı olması için insanın 
her faaliyetini düzenleyen ödül ve ceza ile yani çeşitli disiplin kuralları ile öğrencinin, kendisini, 
cezalandırılabilen ya da zaten cezalandırılan bir varlık olarak görmesine neden olduğunu 
savunur.  Dolayısıyla yazar, öğrenciyi artık bir birey olarak değil varlığının tek amacı kapitalist 
sisteme uyum sağlamak olan tahsilli bir köle olarak görür. Evet! Burada yazara katılmamak 
elde değil. Çünkü öğrenci, ne beyaz yakalılar gibi henüz sistem tarafından sömürülen ve bir o 
kadar da sistemi var eden kafa emekçisidir ne de harcadıkları kol emeği ile sistemin gövdesini 
oluşturan mavi yakalılar gibidir. Bu özelliği itibarıyla öğrenci, doğası gereği sisteme henüz tam 
anlamıyla adapte olamamıştır. Bu durumu onu, hem devrim için bir umut vaat eden bir sınıf 
yapmakta hem de sistemin dışına çıkmasını sağlayacak karşıt düşünceleri sebebiyle, sürekli 
gelecek kaygısı taşıyan bir kitleye dönüştürmektedir. Çünkü öğrenci, sistemin biraz dışına 
çıktığı an bir kriz durumunun içinde bulur kendini. Bu duruma onu öğrenim sokmuştur. Yazar 
için öğrenci, artık aldığı eğitimle yaşama iradesi kırılmış sirk hayvanı gibidir. Bu, gayet doğal 
bir şeydir. Çünkü, öğrenci, üniversitede, herhangi bir meselede, bilimde ve fiziksel dünyada 
yenilikçi olması gerektiğini öğrenir ama toplumsal dünya ile karşılaştığında ise uyum sağlama 
eğilimindedir. Yazar için üniversite, bizi kendimize yabancılaştıran öğrenimin gelişmiş şeklini 
sağlayan, sermayenin hizmetinde olan öğrenim kurumlarıdır.

Jan D. Matthews’in akademinin tarih içinde gelişen bu durumunu izah ederken uzmanlar 
için de söyleyecek sözleri vardır. Kitapta, akademisyenlerin ve eğitim sisteminin içinde yer 
alan tüm uzmanların niteliğini belirten şu ifade önemlidir: “Mekanik bir şekilde üretilmiş 
olan uzmanlar, eğitim sisteminin amaçlarının yerini almışlardır”. Matthews’e göre modern 
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ekonomik sistem böyle uzmanların ürettiği, eleştirel düşüncesi yeterli vicdan ile bastırılmış, 
eğitimi olmayan öğrencilerin kitlesel olarak üretilmesini ister. Matthews, bu noktada, öğrenimin, 
gösteri toplumu içinde oluşturduğu yanılgıyı başarılı bir şekilde analiz etmiştir. Çünkü, gösteri 
toplumunda kişilerin statüleri sadece sahip oldukları nesneler ile değil, sahip oldukları öğrenimle 
de doğru orantılıdır. İnsanlar ne kadar eğitimli olursa o kadar insancıllaşacaklardır, öğrenim 
artık bir erdem ölçütü olmuştur. İşte öğrenim evriminin geldiği bu noktadan çok daha önce, 
yazara göre, bir zamanlar üniversiteler saygı gören yerler idi, öğrencide orada bulunduğundan 
kendini ayrıcalıklı hissediyordu. Yazarın bir zamanlardan kastı burjuva kültürünün geçmişteki 
mükemmelliğinin henüz ortadan kalkmadığı dönemler. (18. yüzyıl aydınlanmasının etkilerinin 
henüz silinmediği Hegel’in ya da Ansiklopediciler kültürü dönemi) Kitapta günümüz yüksek 
kültür anlayışının ve ilerici zihniyetin, toplumun üretim ritmini ele geçirdiğini dolayısıyla da 
yazarın sert üslubuyla söyleyecek olursak: “Üniversite hocalarının zekâ özürlü çocuğun dikkatini 
çekebilecek nitelikte olan adamlara dönüştüğünü ama yinede önemli olanın saygılı bir şekilde 
dinlemek olduğu” vurgulanmıştır. 

Kitabın içeriğinde, iktidarın kadim Grek kültüründen bu yana insanlara işlediği “öğrenim” 
ile okullarda öğrettiği en önemli hayat becerisinin, itaat etmek olduğu vurgulanmıştır. Yazar, bu 
doğrultuda sürekli tartıştığımız - akademiler nasıl daha iyi olabilir? - sorunu yerine -akademiler 
veya okullar gerekli midir? - sorununu ele almamız gerektiğini bildiriyor bize. Akademilerin 
gerekli olduğu fikri, modern ruhun içine yerleştirilmiş bir yanılgıdan ibaret ise ve tüm bu; yaygın 
eğitim, zorunlu eğitim, okul öncesi eğitim, okula başlama çağının beş yaşına indirilmesi vs. bizi 
daha çok köle yapmak ise yazarın okuyucuya betimlemeden ziyade tatmin edici bir alternatif 
sunması gerekmektedir. Özellikle eğitim alanında önemli olan kuramcılar (B. Frederic Skinner, 
İvan Pavlov, F. Winslow Taylor, John Dewey, Benjamin Bloom, Sigmund Freud gibi) iktidarın 
uygulayıcıları olarak ve bu kişilerin ürettikleri kuramlar da insan davranışlarının ve düşüncesinin 
iktidar için nasıl kontrol edilebileceğinin anahtarı olarak görülüyor kitapta. Bu büyük iddialar 
somut çözüm önerileriyle desteklenmediğinden kitabın bir bölümü serzeniş yığını olarak 
kalmıştır. Dolayısıyla yazar, gerçekten okuyucusuna borçlu kalacak şekilde sonlandırmıştır 
kitabını. Çünkü yazarın dediği gibi “Öğrenci zaten başlı başına kötü bir şakadan ibarettir”. Bu 
konuda yazara katılıyorum, fakat artık öğrenci, kendisinin vahim durumunun tasvirinden ve 
kendisine sürekli içinde bulunduğu durumunun nedeninin anlatılmasından bıkmış durumdadır. 
Öğrenci halen gerçek bir çözüm önerisini dikkate almak için sabırla beklemeye devam etmektedir.

Yazara göre, öğrenci, politik olarak tam bir zavallıdır. Özellikle Fransa’dan yola çıkarak 
genelleme yapan Matthews, öğrencinin pasif politikliğinden gayet mutlu olduğunu ve her türlü 
manipülasyona açık olduğunu belirtir. Türkiye’de ki öğrencinin durumu da bu konuda pek 
farklı değildir. Öğrenci için daha vahim olan ise teoride zayıf ve geçersiz olan bir devrimci 
sınıf örgütlenmesi kılığına bürünmesidir ki dolayısıyla pratikte de zayıf (tam da sermayenin 
istediği gibi) bir sınıf olmaktan öteye gidemeyecektir. Bu kadarıyla da kalmayacak ve zamanla 
öğrencinin politiklik yanılgısı yerini fanatikliğe bırakacaktır.

Matthews, asıl suçlu olan Sol’un, kendini güncelleyemeyişi ve öğrenci konusunu 
eleştirmemiş olmasından dolayı, öğrencilerin halen Sol’un geride kalmış olan bütün paramparça 



464 Özgür Koç

kalıntılarını birleştirerek ‘Sosyalist’ bir yapılandırmacılıkla ve Stalinist karşı-devrimle, yıllar 
öncesinin cahilliğinden doğan suçluluğu, yeniden hissettiğini belirtir. Bu noktada yazar asıl 
tehlikeyi fark etmiştir. Çünkü bu şekilde politikleşen öğrencinin gerçekleştirmiş olacağı her 
eylem, özünde boyun eğici davranış olmaktan öteye gidemeyecektir. Sermayeye özür dileme 
hakkı veren bu tür naif girişimler, iktidarın başka bir alanda daha güçlü olarak karşılarına 
çıkmasına neden olacaktır. Ve bu şekilde yetişen kendini devrimci addeden veya Sol’un herhangi 
bir işe yaramaz türevi olacak nesil, ileride hiçbir zaman sistemi ele geçirmeye çalışmayacak, 
sistemden bir şeyler koparmaya çalışacaktır. Kapitalist sisteme karşı en ufak hak kazanımı elde 
ettiğinde (Sefil işçinin sefil hayatına layık maaş zammı gibi) bunu kendine zafer sayacaktır. 
Öğrencilerin adalet için ayağa kalktığı anlar vardır, sosyalist tavırlarla veya herhangi bir Sol 
görüş kisvesi altında buldukları ideolojik kaçış yollarıyla örgütlenirler. Yazar, öğrencinin bu 
tarz “kitleyi kazan” militanlığını onun zavallılığının dışavurumu olarak görür.

Kitapta özellikle üzerinde durulan konulardan biri de tıpkı iktidarın etkisi gibi dinin 
etkisinin de akademilerden uzak durması gerektiğidir. Kitapta, yazarın bu konuda oldukça 
kesin bir çizgi çekilmesi gerektiğini vurguladığını görmekteyiz. Yazar, eğitimi, dini bir çağrı 
olarak; akademisyenleri ise püritenler olarak görmektedir. Bu benzetme abartılı gibi görünse 
de maalesefki özünde doğru bir çıkarımdır. Kitabın içeriğinde, günümüz akademilerinin, 
öğrenciyi sadece bilgisiz değil aynı zamanda günahkâr olarak da gördüğü anlatılmaktadır. Bu 
nedenle sermaye (yani gerçek tanrı), öğrenciye yeterli vicdan ve insancıllık kazandırarak, onun, 
günahkâr olmaması için veya kendisinin istediği gibi bir günahkar olması için,  akademisyenleri 
(peygamberlerini) görevlendirmiştir. Yazar, öğrenimi din etkisinden kurtarmanın tek yolunun, 
dini, insan hayatından çıkarmak olduğunu savunur çünkü devletler ile dinlerin var oldukları 
sürece, öğrenimle ilgili bir şeyler yapmaya devam edeceklerini belirtmiştir. Yazar bu görüşüyle, 
kitap genelinde eleştirdiği Sol’un romantik ideali olan ve öğrenimin asıl sorunu olan “insancıllık” 
kavramının içine kendisi düşmüştür. Dinin etkisinin tüm toplumsal hayattan silinmesini istemek 
gayet Sitüasyonist bir tavırdır ama bu çözüm önerisini uygulanabilir bir yöntem olmadan dile 
getirmek, gayet insancıl bir ideadır ve kendi fikriyatına sadık kalmamaktır. Çünkü toplumsal 
dayanışma yani toplum var olduğu sürece din de varlığını sürdürecektir. Tarihsel süreç içinde 
dinin biçimleri değişse de  özü aynı kalacaktır. Yazar için bir yöntem var, evet, toplumsal 
otoritenin, tahakkümün, erkin ve hiyerarşinin tüm şekillerinin bertaraf edilmesi olan, anarşizm. 
Matthews’e göre, aslında çocuk, öğrenim ile ilk karşılaştığında çoktan her türlü sömürüye açık 
bir varlık haline gelmişti zaten...

Matthews, akademinin ve tüm toplumun içinde bulunduğu sefaletten kurtulabilmesi için 
kapitalizmi ve devlet mekanizmasını yok ederek, sadece yeni kurumlar kurup, eskilerin izlerinin 
silinmesini bekleyerek bir yere varılamayacağını belirtmektedir. Bu, sadece sisteme nefes 
aldırmak olacaktır. Akademilerin şu anki halleriyle de asla bir “karşı toplum” üretmeyeceği, 
her zaman  “alternatif toplum” üreteceği yani sermayeyi her zaman çağın gerektirdiği bilimsel 
gelişmelere uygun ve daha güçlü şekilde var edeceği malumdur. Ayrıca yazar, tüm okulların, insanı 
toplumdan soyutladığını belirtmek için Ivan Illich’in, Okulsuz toplum adlı kitabından bir alıntı 
yapmıştır. Illich kitabında, “Okullar, toplumsal gerçekliği bölerler böylece eğitim dünyasallıktan 
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uzaklaşır ve dünya eğitimsizleşir”  diyerek yazarın görüşüne dayanak oluşturmaktadır. Matthews 
gibi bende Illich’in bu tespitine katılıyorum. Çünkü akademiler artık, “insan için bilim” üreten 
yerler olmaktan ziyade “bilim için bilim” üreten kurumlardır. Yani önemli olan gücün ilgi 
alanlarına hizmet etmek ve öğrencinin sermayenin bazı unsurlarını içselleştirmesini sağlamaktır. 
Bu durum akademisyenlerin, bilimi, akademinin kürsülerinden, kendi fildişi kulelerinden aşağı 
indirmeyi, halka nüfuz ettirmeyi başardıkları güne kadar böyle devam edecektir. 

Kitaba göre, kurtuluş için benimsenmesi gereken yöntem şudur; sadece merkezsiz bir 
şekilde örgütlenerek kapitalizmin dışında hareket edilebilir ve ona toplumsal bir sistem olarak 
saldırılabilir. Yazar ek olarak kitabını şu tavsiye ile sonlandırmıştır, “Kapitalist toplumsal 
ilişkiler sürekli rahatsız edilmelidir ve kapitalist mantığı üreten öğrenime karşı durularak, 
okullar, dolayısıyla da öğrenciler özgürleştirilmelidir.”  

Jan D. Matthews’in, bu kitabının yanı sıra Ken Knabb ile birlikte kaleme aldıkları  
Sitüasyonist Enternasyonal adlı bir kitabı daha mevcuttur. Ayrıca “The Anarchist Library” 
adlı internet sayfasında, “Öğrenimin Yerle Bir Edilişine Doğru” ve “Toplumda Okullaşmanın 
Rolü “ adlı yazıları yer almaktadır.  Hayatın her alanında,  modern kapitalizmin “gösterisine” 
katılmış olan topluma karşı bir tavır olan Sitüasyonizm, bu kitap sayesinde modern kapitalizm 
çağındaki “öğrenimi” de es geçmemiştir. Bu kitap, literatür bağlamında, akademilerin Sitüasyonist 
tarzda eleştirisi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için ideal bir kaynak teşkil etmektedir.





MEDENİYET VE KÜLTÜR: YENİ BİR YAKLAŞIM

Ziya İnci*

Selahaddin Halilov, Medeniyet ve Kültür: Yeni Bir Yaklaşım, çev. Behram Hasanov, Nebi 
Mehdiyev, Ankara: A Kitap, 2016, 178 sayfa.

Çağdaş Türk düşüncesinin önemli temsilcilerinden biri olan Selahaddin Halilov, 1952 
yılında, şu anda Gürcistan sınırları içerisinde bulunan Borçalı ilinin Şarvan (Marneuli) ilçesinde 
doğmuş, 1968 yılında liseyi birincilikle bitirdikten sonra aynı yıl Azerbaycan Devlet Üniversitesi 
Fizik Bölümünü kazanarak 1973 yılında üniversiteyi de birincilikle bitirmiş, doktora eğitimine 
ise felsefe alanında devam etmiştir. Halilov, henüz 24 yaşındayken Sovyetler Birliği’nin en 
genç felsefe doktoru unvanını almış, felsefenin hemen hemen bütün alanlarında önemli eserler 
vermiştir. Şu an itibarıyla, sosyal bilimler ve felsefe alanındaki eserleri başta İngilizce, Almanca 
ve Rusça olmak üzere pek çok dile çevrilmiş olup dünya ölçeğinde bilinen önemli düşünürlerden 
birisi olarak kabul edilmektedir.

Yazarın Türkiye Türkçesine aktarılan eserinden sonuncusu olan Medeniyet ve Kültür: 
Yeni Bir Yaklaşım ile daha önce çoğu Batı düşünürleri tarafından da cevabı aranan “Medeniyet 
nedir?”, “Medeniyet ile kültür arasında nasıl bir ilişki vardır?” gibi sorulara dil, din ve toplum 
açısından da yaklaşılarak Doğu ile Batı medeniyetleri arasındaki farklılıklar ile bireyin medeniyet 
içerisindeki yeri ve gelişimi konularına değinilmiştir.

Medeniyet ve Kültür: Yeni Bir Yaklaşım; önsöz, giriş ve sonuç kısımları haricinde dokuz 
ayrı bölümden oluşmuştur. Kültür ve mahiyetinden tutun da küreselleşme ve medeniyet ilişkisi, 
dinlerle medeniyetler arasındaki bağlantılara, medeniyet ve kültürlerin toplumsal örgütlenme 
ve toplum üzerindeki etkilerine ve medeniyet tarihinde Türkler konusuna da yer verilmiştir. 

Kitabın ilk sayfasından son sayfasına kadar akıcı bir üslupla yazıldığından okuyucuların 
zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağı yönünde bir intiba bıraktı bende. Konular, okuyucuyu 
detaylarda boğmadan ve can alıcı noktalara değinerek aktarılmıştır. Kitapta iki ayrı çizgide 
yürütülen araştırmalar bir araya getirilmiştir. Birincisi, “medeniyet”, “civilization”, “kültür” 
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kavramlarının mahiyeti ve birbirleriyle olan alakalarının belirlenmesi; ikincisi de “Türk 
medeniyeti” ile ilgili uzmanların “unuttukları” araştırmalar. Bu amaçla son yıllarda Batı 
araştırmacıları tarafından yazılan bazı kaynakların da analizine yer verilmiştir (s. 20-21). 

Önsöz kısmında Medeniyet ve Kültür kavramları üzerinde çalışmaları bulunan filozoflar ile 
yaptıkları çalışmalar ve bu çalışmalarında birbirlerinden etkilenerek ortaya çıkardıkları eserler 
arasındaki benzerlikler ile farklılıklar üzerine ön bilgiler bulunmaktadır. Filozofların çalışma 
şekilleri ile teknikleri ve medeniyet kavramının Türkçede hem “medeniyet”i hem de “kültür”ü 
ifade ettiği dönemler hakkında da bilgiler verilmiştir. Medeniyet kavramının bazı düşünürler 
tarafından toplumun durumu ve hayat tarzı anlamında kullanıldığı da vurgulanmıştır.

Medeniyet ve milli kültürlerin gelişiminde dilin ve dinin ne kadar önemli unsurlar olduğu 
vurgulanmıştır (s.9). Arnold Toynbee ve Samuel Huntington gibi bazı düşünürler tarafından 
medeniyetler arasındaki ilişkiler, çatışmalar üzerinde durulurken Ahmed Ağaoğlu gibi düşünürler 
tarafından da asıl tartışmaların medeniyetler arasında değil, ülkelerin kendi içlerinde tartışmaların 
yaşandığı vurgulanmıştır. 

Kültürün gelişimi açısından din ve dil önemli bir rol oynasa da medeniyetin gelişimi 
için gerekli olan faktörler farklılık göstermektedir. Bu faktörlerin içinde başat rol oynayan, 
akıl ve mantıktır. Medeniyet ve kültür kavramlarının içeriğini kesişen noktalarını dışa vurarak 
göstermek pek mümkün olmamakla birlikte farklılıklarını kategorize etmek de başarılı bir 
davranış olmayacaktır.

Yazar, giriş bölümünde temel iddiasından bahsetmiştir. Yazara göre, değişik zamanlarda, 
değişik bölgelerde ortaya çıkan ve zaman ve mekân bakımından birbirinden farklı olan 
medeniyetler, tek bir evrensel sürecin değişik terkip ve görünümlerde tezahür etmesinden 
başka bir şey değildir. Her medeniyet iş bölümüyle başlar. Önce avcı ve toplayıcılık, ardından 
tarım ve hayvancılığın ortaya çıkışı, zihinsel faaliyetin fiziksel faaliyetten ayrılışı ve örgütlenişi 
tüm medeniyetlerin ortak başlangıç öyküsünü teşkil eder (s. 24). Medeniyetlerin dine göre 
sınıflandırılmasına karşı çıkılmış, Doğu ve Batı medeniyeti şeklindeki sınıflandırmanın daha doğru 
olduğu savunulmuştur. Ünlü medeniyet tarihçisi Arnold Toynbee ise insanlık tarihini medeniyetin 
yer değiştirmesi olarak ele almış ve çeşitli dönemler, imparatorluklar, coğrafi, dinî, hatta etnik-
milli tasnifler kullanmıştır. Yazar, din temelli medeniyet anlayışını benimsemese de medeniyetlerin 
dinî temellere dayandığını savunan Samuel Huntington gibi düşünürlerin iddialarına da değinerek 
okuyucuyu karşılaştırmalı olarak düşünmeye yöneltmektedir. Huntington, medeniyetler arası 
çatışmaları dinler arası ilişkilerle açıklar, örneğin Müslüman nüfusunun hızlı bir şekilde artışını 
bir tehdit olarak algılar. Günümüzde ise küreselleşme sebebiyle tek bir medeniyet olgusunun 
yeniden önem kazandığı görülmekte ve bu küreselleşme olgusu ister istemez çoğunlukla “Batı 
medeniyeti” kavramıyla karıştırılmaktadır. Ancak modern Batı düşüncesi, hangi kaynaktan 
beslenmiş olursa olsun hem Antikçağ hem de İslam düşüncelerinden köklü bir biçimde farklı ve 
kendine özgü özelliklere sahip bütünüyle yepyeni bir olgudur (s. 27). Küreselleşme kapsamında 
geçmişten gelen alışkanlıkların kırılarak tek bir medeniyete bağlı kalmak inadından vazgeçip 
Batı düşüncesine vakıf olup Doğu düşüncesini de yeniden gözden geçirerek günümüz şartlarına 
uygun yeni bir uzlaşmacı felsefi yaklaşım inşa etmek son derece gereklidir. Çünkü Batı’nın 
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kültürel-manevi potansiyeli tükenmek üzeredir. Halilov’a göre, Batı artık geri dönülmeyecek 
kadar uzaklara gitmiştir ve “Göç dönüşü topal eşek öne geçer” benzetmesini dile getirerek öne 
çıkma sırasının Doğu medeniyetinde olduğunu vurgulamaktadır (s. 29). Burada Doğu ve Batı 
kavramları, coğrafi olarak kullanılmamaktadır. Doğu, gelenekçiliğin; Batı ise yenilikçiliğin 
sembolüdür. Doğu düşüncesinde amaç, bireyin kâmilleşmesi; Batı düşüncesinde ise toplumun 
kusursuzlaşması amaçlanmaktadır. Fakat Avrupalılar “Batı Medeniyeti”ne coğrafi anlam 
yükleyerek onu genellikle kusursuz bir şekilde tasvir etmekte ve daha ziyade bilim ve evrensel 
medeniyetle ilişkilendirerek onun kendine özgü niteliklerini arka planda bırakmaktadırlar. Bu 
düşünceden hareketle giriş bölümünde Batı medeniyetinin hâlihazırda yanlış tezler üzerinde 
inşa edildiğinden de bahsedilerek okuyucunun perspektifini biraz daha açmaktadır. Bu bağlamda 
dünya medeniyeti, tek ayaklı değil iki ayaklı bir canlı gibi yürüyebilmekte, bazen biri bazen 
de öteki ayağı öne geçerek ilerlemektedir. Bu düzeni göremeyenler de onları bağımsız gibi 
değerlendirerek birbiriyle kıyaslamaya gitmektedir, oysaki dünya medeniyetini ikisi dengede 
tutmaktadır. İnsan, ilk olarak doğayı görmüş, onu tanımaya ve kendini doğadan ayıran temel 
farkı yani ruhu keşfetmeye çalışmıştır. 

Kitabın birinci bölümünde, kültür, dört başlık altında ele alınmıştır: kültürün ontolojik 
mahiyeti, dünya modelleri bağlamında kültür, bilim ve kültür, bireysel ve toplumsal katmanlar. 
Maddi olan her şeyin doğa kavramıyla, manevi olan her şeyin ise idea kavramıyla açıklanabileceği 
ve bu sebeple insan doğasının da idea ile maddi olanın belli bir sentezi olması sebebiyle, insanın 
hem ruhsal hem de maddi bir varlık olduğu iddia edilmiştir.  İnsan için kendini idrak etmesi en zor 
şeydir (s. 37). Toplumsal gelişimde medeniyet ve kültür kavramlarının etkileri karıştırılmaktadır. 
Bazıları bilim ve teknolojiyi kültürün bir bileşeni olarak ele almaya çalışmakta bazıları da 
medeniyet ile kültür arasındaki sınırları belirlemek için kriterler aramaktadırlar (s. 38). Dünya 
modelleri bağlamında kültür kavramı araştırılmış ve dört farklı modelde ele alınmakta ve yazara 
göre kültür, birinci dünya ve ikinci dünya arasındaki ilişkiler sonucunda ortaya çıkmaktadır. 
Bu dünyalarda birleştirici öge logos ve güvendir. İnsan, dünyayı kısmen de olsa idrak eder ve 
idrak ettiklerinin sayesinde de kendi dünyasını inşa eder (s. 45). 

İkinci bölümde, Batı ve Hıristiyanlık Kavramları, Batı Medeniyeti, Kültür ve Medeniyet 
Kavramlarının Karşılaştırmalı Tahlili, Medeniyet ve İşbölümü ve Medeniyetler Arası Diyalog ve 
Diyalog Kültürü olmak üzere beş ana başlık üzerinde incelemelere yer verilmiştir. Halilov, her 
şeyden önce kavramların mahiyet ve içeriğinin kesinleştirilmesi ve bir taraftan kültür ve medeniyet 
diğer taraftan da Doğu ve Batı kavramlarına açıklık getirilmesi gerekliliğini hissettiğinden bu 
kavramlara ayrı ayrı ve derinlemesine değinmiş, okuyucunun aklına takılabilecek olan sorulara 
cevap olacak nitelikte konu başlıkları halinde anlatmaya çalışmıştır. Medeniyetler arasındaki 
farklılıklar olarak görünen olgunun esasında aynı olayın zamana bağlı değişimleri olduğunu 
ortaya koymuştur. Daha önce değinilmemiş ya da göz ardı edilmiş konulara da değinilmiştir. 
Hıristiyanlık, Batılı düşüncenin fenomeni olmuştur fakat yapılan araştırmalar neticesinde 
Hıristiyanlığın da bütün dinler arasında koyu Doğu düşüncelerini ihtiva ettiği ama her iki 
medeniyetin de ayrı ayrı ele alınması gerektiğine ve birbirinin devamı değil, paralel iki olgu 
şeklinde ilerledikleri açıklamasını getirmiştir. Dünyada Batı düşüncesi ile Hıristiyanlık dininin 
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bağdaştırılmış kavramlar olarak kullanılmakta olduğu ve bunun da ideolojik tahrifat olduğu iddia 
edilmiştir. İnsanlık kendi kendinin farkına varmaz ve gelişimi için yeni motivasyon kaynakları 
aramazsa çok büyük düşünsel kaosa maruz kalınacağının altı çizilmiştir. Modern anlayış içerisinde 
insanın bireysel-entelektüel potansiyelinin gerçekleşebilmesi, bilimsel bilgiler ışığında büyük 
güç elde edebilmesinin düşünce özgürlüğünden geçtiği ön plana çıkarılmıştır. İnsan, belirli bir 
bilgiye sahip olarak doğar, bildiği şeyin kendisi için iyi veya kötü olduğunu belirler ve iyi olan 
için koşullar hazırlayarak kötülüğü önlemeye çalışır ve bu bir çeşit deneme-yanılma yöntemini 
çağrıştırır (s. 69). Ülkeler veya kültürler arasındaki diyalog ve anlaşmanın sağlanabilmesi için 
önce o kültürün kendi içerisindeki diyalog ve karşılıklı anlaşmaların sağlıklı bir şekilde tesis 
edilmiş olması gerekir. “İki tarafın karşılıklı ilişkilerinin ve diyaloglarının sağlıklı olabilmesi için 
iki tarafın ilgi alanlarının kesişmesi gerekir ki aksi takdirde taraflar arasında rekabet, mücadele 
ve hatta çatışmalar çıkabilir” denilerek medeniyetler ve kültürler arasındaki ikili ilişkilerde 
karşılıklı yapıcı diyaloğun önemine de değinilmiştir. Uzlaşan, uyuşan kültürler bir araya gelir, 
büyür ve yeni gelişim kriterleri ortaya çıkarırlar. Kültürler yatay düzlemde yan yana oldukları 
halde medeniyet tektir (s. 77). Kitapta yüksek kültüre sahip olmaktan çok onun uluslararası 
alanda tanıtılmasının esas olması gerektiği ve bunun da kendi kendine olamayacağı ve bu yolda 
bilim ve onun uygulama mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir. 

Kitabın üçüncü bölümünde, küreselleşmenin gelişim evreleri, anlamı, dünya ülkeleri 
üzerindeki etkileri, küreselleşmeden olumsuz etkilenen ülkeler ve medeniyetler hakkındaki 
görüşler yine okuyucuyu sıkmadan açık, anlaşılır ve akıcı bir üslupla kaleme alınmıştır. 
Küreselleşmenin dünya ülkeleri üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri ünlü düşünür ve yazarların 
görüşlerine de yer verilerek anlatılmıştır. 

Dördüncü bölümde, Doğu ve Batı medeniyetlerinin dinler bazında incelemesine yer 
verilmiştir. Dinlerin birey ve toplum ilişkilerine yaklaşımı, birey ve toplumlar üzerindeki etkinliği 
ile birey ve toplumun dinlere karşı yaklaşımı konuları tarihten örnekleme ve kıyaslamalarla 
açıklanmaktadır. Bu şekilde yanlış bilinen gerçeklere de değinilmiştir. Örneğin, medeniyet 
kavramının genellikle dini değerlere dayalı olduğu iddia edilmektedir. Eğer gerçekten dini 
değerlere dayalı olsaydı İslam medeniyetinin yaşı Kuran-ı Kerim’e, Hıristiyan medeniyetinin 
yaşı ise Kitab-ı Mukaddes’e göre belirlenirdi. Özellikle Hıristiyanlığın sosyal bir hadise olarak 
biçimlenmesinden sonra din adamları kendi görüşlerine ters düşen her şeyi gayrimeşru ve 
günah olarak nitelendirme yolunu seçmişlerdir (s. 102). Diğer taraftan bilim ve din arasındaki 
karşıtlıklar sebebiyle Tanrı’nın varlığını veya yokluğunu kanıtlamaya çalışanlar ile birçok 
Müslüman ülkede bazı çevrelerin hâlâ hayatın çoğu kesiminde dini hâkim kılmaya çalışıp onu 
maneviyatının dışına çıkararak kendi kişisel çıkarları için kullanmakta olduğuna da dikkat 
çekilmektedir.

Beşinci bölümde, ideadan ve insanın idea gelişiminden bahsedilmekte, Doğu ve Batı 
medeniyetlerindeki düşünce biçimlerinin açılımı yapılmaktadır. Yazara göre bu açılım, düşünce 
tarzı, bireysel ve toplumsal düşüncenin karşılıklı ilişkisine ve söz konusu ilişkiyi sağlayan 
toplumsal örgütlenmesine göre tasnif edilmiştir. Doğu ile Batı medeniyeti arasında Tanrı’nın 
idraki ve toplumun yaşayış biçimleri ve düşünce yapıları arasında kıyaslamalara da yer verilmiştir. 
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Her iki kültüre mensup toplulukların artıları ve eksileri ayrı ayrı ele alınarak irdelenmiş ve 
toplumsal değişim dalgaları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 

Altıncı bölümde, Medeniyet-Maneviyat ilişkisi içerisinde teknolojik gelişmeye bağlı 
olarak kapitalist toplumlarda ahlaki sorunların ortaya çıktığı ve bu sorunların sebepleri ele 
alınmıştır.  Modern teknolojiye bağlı olarak ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklar ve bu 
rahatsızlıkları en aza indirebilmek için alınabilecek tedbirler incelenmiştir. Yazara göre modern 
teknolojinin gelişimi ile manevi gelişim arasındaki orantısızlıklar entelektüel düzey ile ahlaki 
düzey arasında bir çelişki doğurmaktadır.

Yedinci bölümde, dünya medeniyetinde toplumsal örgütlenme ve örgütlenmenin öneminden 
bahsedilmiş, toplumsal örgütlenmenin sağlanmasında kendiliğinden oluşan süreçlerle birlikte 
oluşan yeni ideaların da etkisiyle toplumda meydana gelen değişimler ele alınmıştır. Batı’da 
kapitalizmin ilk dönemlerinde özgürlük idealleriyle ilgili standart kalıplar hazırlanmış ve yeni 
kuşak artık bu kalıplarla şekillenmiştir (s. 139). Yazar, Doğu ile Batı’nın gelişim süreçlerinde 
izlediği politika açısından da bir karşılaştırma yapmıştır. İşte Batı toplumsal gelişim sayesinde 
mevcut gücüne ulaşabilmiştir. Fakat Doğu bireysel gelişimi, belirli bir bireyin manevi yönden 
olgunlaşması yolunu tercih ederek toplumsal gelişimin formülünü bulamamış veya bu formülü 
bulma arzusunda olmamıştır. Burada Batı medeniyetinin en üstün niteliği olarak kabul gören 
“eklenerek artma” (kümülatiflik) ilkesi Doğu’da karşılık bulamamıştır (s. 139). 

Bu bölümde bilim ve estetik arasındaki farklar ile hangisini ilke edinirsek ne gibi sonuçlar 
elde edebileceğimiz konularına da ışık tutulmaya çalışılmıştır. Doğu medeniyetinde bireyin 
değeri manevi olgunluğuyla ölçülürken Batı’da insanların niteliğinden çok insan olması yeterli 
görülmektedir ve toplumsal örgütlenmenin temelinde de birlik beraberlik duygusunun esas 
alınması gerekmektedir. Doğu’da tek başına bir bireyin, Batı’da ise tüm toplumun iradesinin 
esas alındığından bahsedilmiştir. Doğu ve Batı kendi felsefi ideasını kaybetmiştir. Kurtuluşu 
ise yine kendi özünde bulacaklardır.

Meydana gelen teknolojik gelişmelerle birlikte toplumlar arasındaki mesafelerin de ortadan 
kalkması, ilişkilerin daha da yoğunlaşması sebebiyle bireyin artık kendisini bir toplumun değil 
bütün yerkürenin bir vatandaşı olarak görmesine sebep olmuştur. Yazar, sekizinci bölümde 
bu sürecin nasıl işleyeceği konusuna da cevap aramış ve yeni idealar öne sürmüştür. Toplum 
bir piramit olarak ele alınırsa bu piramitte maddiyat ve olaylar en altta kalabalık bir şekilde 
bulunmakta ve en üstte salt idea yer almaktadır. Aynı seviyede olanlar ve tamamen benzer 
olanlar birbirlerini geliştiremezler çünkü gelişimin kaynağı farklılıktır.

Yazarın en önemli görüşlerinden birisi “Genel toplumsal seviyenin yükselmesi için onun 
tüm üyelerinin aynı seviyeye yükselmesine gerek yoktur. Belirli bir zorluğu aşmak için bir 
kişinin yüksek düzeyi yeterli olabilir. Önemli olan ötekilerin kendisine güven duymalarıdır. 
Toplumsal gelişimin temel şartı bireysel mefkûrelerin toplumsal zeminde karşılık bulup 
bulmamasına bağlıdır” (s.155) tespitinde ortaya konulmuştur. Toplumun kusursuz bir mekanizma 
şeklinde çalışabilmesi için bireylerin yeteneklerinin çeşitliliğinden faydalanmak gereklidir aksi 
takdirde aynı yeteneğe sahip bireylerden oluşan toplumun ilerlemesi söz konusu edilemez. Bu 
bölümde yazar “farklı yeteneklerin bir ülküde birleştirilmesinin toplumun ilerlemesinin temelini 
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oluşturduğu” ideasını Doğu ve Batı’nın günümüzdeki durumlarından da faydalanarak açıklamıştır. 

Türklerin medeniyet tarihi içerisindeki yeri dokuzuncu bölümde ele alınmıştır. Türk 
medeniyet tarihinin diğer ülkeler tarafından kasıtlı olarak çarpıtılarak yazıldığı ve bu durumun 
diğer bütün ülkeler için artık gelenek haline gelmiş olduğu iddia edilmekte ve artık kendi 
tarihimizi bir de kendimizin yazmasının gerekliliği üzerinde durulmuştur. Türklerin medeniyet 
tarihindeki rolü ancak bu çalışmalar sayesinde doğru bir şekilde tespit edilebilir (s. 163). Çünkü 
yazarın da örnek olarak gösterdiği ünlü bir bilim tarihçisi olan Alexandre Koyre tarafından Farabi 
ve Biruni’nin benzersiz ilmi çalışmalarından bahsettikten sonra bu büyük ilim adamlarının 
Arap kökenli oldukları ve bu Arap düşünürlerin çalışmalarının onüçüncü yüzyıldan sonra 
barbar olarak nitelendirdiği Türkler tarafından katledilmiş gibi sunulmuştur. Böylelikle hem 
Farabi ve Biruni’nin etnik kökeni tahrif edilmiş hem de Moğol istilası Türk barbarlığı olarak 
lanse edilmiştir. Yazar bu ve benzeri örneklerle kendi medeniyet tarihimize sahip çıkmamızın 
gerekliliğine de dikkat çekmektedir. 

Yazar, dokuzuncu bölümde, Türklük ve İslamiyet’in bir medeniyetin ayrılmaz iki parçası 
olduğunu dile getirmiştir. İslamiyet olmasaydı Türklerin medeniyet potansiyeli törpülenecek, 
Türkler olmasaydı da İslam medeniyeti altın çağını yaşayamayacaktı gibi dikkat çekici bir 
iddiada bulunmuştur.

Sonuç olarak bu eserde tüm dünyada bir tartışma konusu olan medeniyet ve kültür 
kavramları, birey, toplum ve dinler açısından farklı bir yaklaşımla derinlemesine açıklanmıştır. 
Bununla birlikte kitabın ilk satırından son satırına kadar medeniyet ve kültür kavramları ile din 
ilişkisi hakkında tüm dünyada doğru olduğu düşünülerek kanıksanmış olan bazı ön yargıları 
kıracak özellikte berrak ve doyurucu bir üslup kullanılmıştır. Halilov sadece kendi görüşlerini 
değil dünyaca ünlü düşünürlerden yaptığı alıntılarla da okuyucunun aklında oluşabilecek soru 
işaretlerine cevaplar sunmuştur. Okuyucu nezdinde medeniyetlerin geleceğinin yapılandırılması 
ve milli kimliklerin hakkıyla temsil edilebilmesi kapsamında başvurulabilecek temel kaynaklardan 
biri olarak uzun yıllar kılavuzluk yapabilecek bir yapıt ortaya çıkarılmıştır. Medeniyet ve Kültür: 
Yeni Bir Yaklaşım, kusursuz çevirisiyle de özellikle Türk okuyucular için mükemmel bir hediye 
niteliği kazanmıştır. İnanıyorum ki okuyucular bu eserde aradığı cevabı fazlasıyla bulacaklardır.
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Tarihi misyonu hasebiyle Türk tarihinden bağımsız olarak değerlendirilemeyecek olan 
Balkan coğrafyası, geçmişten günümüze hala önemini korumaktadır. Osmanlı’dan da çok önce 
Balkanlara yönelen Türk göçleri, Osmanlı döneminde zirve noktasına ulaşmış ve Balkan top-
raklarında hala aynı canlılığını korumakta olan güçlü bir Türk-Müslüman tesiri inşa edilmiştir. 
Osmanlı imparatorluğunun Balkanlardan çekilmeye başlaması ile Balkanlar’da yaşayan Türk 
azınlıklar, bu tarihi geçmişin eser ve mirasçıları olarak geride kalmış, Balkanlardaki Türk kül-
türel etkisini sürdürmüşlerdir. Bu sebeple değerlendirmesini yapacağımız eserin konusu olan 
Türkiye’nin Balkan Türkleri politikası ile bununla bağlantılı olarak Balkanlardan Türk göçleri 
konuları, geçmişi yorumlayabilmek ve bu uzun tarihsel süreci değerlendirebilmek adına oldukça 
önemlidir. Ayrıca bu süreç içerisinde Balkanlardaki bu mirasa sahip çıkabilmek ve bölgedeki 
Türk azınlıkların hukuksal statülerini koruyabilmek adına Türkiye Cumhuriyetine önemli 
sorumluluklar düşmektedir.  Bu sorumlulukların neler olduğunun ve mevcut şartlar içerisinde 
ne derece yerine getirilebildiklerinin değerlendirilmesi açısından da bu çalışma oldukça ilgi 
çekicidir. Çalışmanın ana konusu ve amacı her biri farklı durum ve hukuksal şartlara tabi olan 
Balkan Türklerine karşı Türkiye’nin nasıl bir politika izlediğinin değerlendirilmesidir.

Çalışmanın daha iyi anlaşılabilmesi açısından yazar hakkında kısa bir bilgi verecek olur-
sak, Yrd. Doç. Dr. Kader Özlem, Uludağ Üniversitesi’nde tamamladığı lisans ve yüksek lisans 
eğitiminin ardından Trakya Üniversitesi’nde başladığı doktora eğitimini bu çalışmanın da temeli 
niteliğinde olan “Türkiye’nin Balkan Türkleri politikasının analizi (1991-2014)” konulu tezi ile 
2015 yılında tamamlamıştır. Ayrıca Türk dış politikası, Balkanlar ve özelde Bulgaristan üzerine 
de değerli çalışmaları bulunan yazar, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Enstitüsünde 
görev yapmaktadır. 
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Eserin giriş bölümünde yazar çalışmanın hangi amaçla ve hangi kaynaklar ve argümanlar 
kullanılarak hazırlandığını açıklamıştır.

Birinci bölümde yazar çalışmasını hazırlarken yararlandığı sosyal inşacılık,  söylem 
analizi ve tümevarım gibi argümanları açıklamıştır. Sosyal inşacılık kuramının tanımı, ulus-
lararası ilişkilerdeki yeri ve önemi, dış politika ile ilişkisi gibi konular üzerinde durulmuştur. 
Ayrıca sosyal inşacılık kuramında önemli bir unsur olan kimlik kavramının üzerinde durulması 
kitabın asıl konusu olan Türkiye ve Balkan Türkleri arasındaki ilişkilerin anlaşılabilmesi için 
de oldukça faydalı olmuştur. Çalışmanın bu bölümünde yararlanılan metotların açıklanması 
okuyucuya çalışmanın hangi yöntem ve esaslara dayanılarak hazırlandığını izah etmesi bakı-
mından oldukça önemlidir. 

İkinci bölümde 1923-1990 arasında Türkiye’nin Balkan Türkleri politikası incelenirken bu 
dönem tek parti dönemi Türkiye’nin Balkan Türkleri politikası ve çok partili dönemde Türki-
ye’nin Balkan Türkleri Politikası olarak iki ana başlığa ve alt başlıklara ayrılarak incelenmiştir.  
Bu alt başlıklardan biri, Mustafa Kemal dönemidir. Türkiye’nin Balkan Türkleri Politikasına 
bakacak olursak bu dönemde Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Sırp-Hırvat-Sloven krallığı 
ile dostluk antlaşmaları imzalanmıştır. Bu anlaşmalardan özellikle Bulgaristan ile yapılan an-
laşmada dikkat çekici nokta “Müslüman azınlık” kavramının kullanılmış olmasıdır. Dönemin 
şartları içerisinde Balkanlarda Türk ve Müslüman kavramlarının eşdeğer görülmesinin yanı 
sıra din olarak Müslüman olan ancak Bulgarların ısrarla “Bulgar” olarak nitelediği Pomak 
Türklerine karşı Türkiye’nin sahiplenme politikası olarak da yorumlanabilir. Burada dikkat 
çekici bir diğer nokta olarak dostluk anlaşması ve ekli protokolle aynı gün imzalanan ikamet 
sözleşmesinin 2/1. maddesinde doğrudan Türk kelimesinin kullanılması, Türkiye’nin göçmen 
olarak gelecek kişilerin Türk olmasını istediği şeklinde yorumlanabilir.  Bu durum Türkiye’nin 
ulus devlet merkezli bir nüfus politikası izlemeye çalıştığını göstermesi açısından önemlidir. 
Yine çalışmanın bu bölümünde, aynı dönemde Batı Trakya Türklerine karşı izlenen politikanın 
belirleyici noktası olarak 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lausenna Barış Antlaşmasının azın-
lıklarla ilgili bölümü görülmüştür. Bu antlaşmada dikkati celbeden nokta, anlaşma kapsamında 
Türkiye’deki azınlıkların gayrimüslim unsurlar olarak nitelenmesine karşılık Yunanistan’daki 
Müslümanlara işaret edilmesi, Bulgaristan Türkleri örneğinde olduğu gibi din eksenli bir ta-
nımlamaya gidildiğini göstermektedir. Bu tanımlama Ankara’nın dil veya soy ayrımı yapmadan 
bütün Müslümanlara sahip çıktığı şeklinde yorumlanabilir. Yine bu dönemde Sırp-Hırvat-Slo-
ven krallığı arasındaki ilişkilere baktığımızda bu ülkeden Türkiye’ye olan göçlerde uygulanan 
baskı politikaları etkili olmuştur. Krallıktan Türkiye’ye olan göçlerin yaygınlaşması sonucunda 
Üsküp konsolosluğu göç edecek olanlardan etnisite beyan belgesi istemeye başlamış böylece 
Türk olmayan unsurların göçü engellenmeye çalışılmıştır.  Bu dönemde Osmanlı devletinden 
çok farklı bir politika izleyen yeni Türk devletinin ulus devlet merkezli bir göç politikası izle-
mesi dikkat çekicidir. Yani söz konusu politikayı Türkiye Balkanlardaki bütün Müslümanları 
sahiplenmiş ancak göç edecek unsurlar konusunda etnik kökene önem göstermiştir, şeklinde 
yorumlayabiliriz. Ayrıca bu dönemde Romanya ile de Türk azınlıkların haklarına ve göçlere 
yönelik olarak ikili anlaşmaların imzalandığı görülmektedir.
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Tek parti dönemi: Türkiye’nin Balkan Türkleri politikası ana başlığı altında İsmet İnönü 
dönemine baktığımızda bu dönemde Türk Dış politikasının ana ekseninde fiili savaş durumu 
olduğundan Balkan Türkleri ile ilgili etkin bir politika yürütülemediği görülmektedir.  İkinci 
Dünya Savaşı sonrasında on iki adanın Yunanistan’ın hâkimiyet alanına girmesi ile bu adalarda 
yaşayan Müslümanlar, Lausanne Antlaşması’nın 45. maddesine dâhil olmuştur. Ancak bununla 
ilgili olarak Paris Barış Antlaşması’ndan ayrı olarak özel bir antlaşma imzalanmamıştır. 7 Nisan 
1950’de BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nde alınan ve azınlıkların durumlarını belirleyen 
kararın Yunanistan kısmında Lausanne Barış Anlaşması hükümlerinin aynen imzaladıkları gibi 
yürürlükte kalacağı belirtilmiştir. 

Çalışmanın ikinci bölümünün diğer ana başlığı olan çok partili dönemde Türkiye’nin Bal-
kan Türkleri politikası bölümüne baktığımızda ilk olarak demokrat parti dönemi gelişmelerine 
yer verilmiştir. Bu dönemde iktidar değişmesine rağmen Türkiye’nin dış politikasında önemli 
bir değişim yaşanmamıştır. Türkiye’nin Batı yanlısı politikası Sovyet sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği’nin tepkisine sebep olmuştur. Moskova yönetimi bu politikanın bedelini ödetmek ama-
cıyla etkisindeki Bulgaristan’ı kullanmış ve bu durum Bulgaristan-Türkiye ilişkilerinin gergin 
bir hal almasına sebep olmuştur. Burada dikkat çeken nokta bu dönemde  Bulgaristan’dan  
Türkiye’ye olan göçlerde Moskova’nın önemli etken olmasıdır.  Demokrat Parti döneminde 
Batı Trakya Türkleri önemli bir mesele olmuştur. Yunanistan ve Türkiye arasında, 1954 yılında 
Balkan ittifakının imzalanması ile ilişkiler düzelmiş gibi görünse de Kıbrıs konusunda ortaya 
çıkan meseleler sebebiyle olaylar içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Bu dönemde meydana gelen 
6-7 Eylül olayları gündemi oldukça meşgul etmiştir. Bu olaylarla birlikte Yunanistan’da Türk 
azınlığa yönelik baskılar artmıştır. DP iktidarı döneminde Yunanistan ile olan sorunlara nazaran 
Yugoslavya Türkleri meselesinde önemli bir sorun olmamıştır. 

Türkiye’nin Balkan Türkleri ile ilgili politikasında 1960 ve 1970’li yıllardaki gelişmelere 
de yer veren çalışma, bu dönemde dış politikada ana meselenin Kıbrıs sorunu yani buna bağlı 
olarak Yunanistan ile sorunlu ilişkilerin yanı sıra Batı ile ilişkilerin sorgulanması olduğu üze-
rinde durmaktadır. Bu çerçevede Süleyman Demirel dönemi Türkiye Bulgaristan ilişkilerine 
değinilirken önemli bir nokta olarak Başbakan Demirel ’in Bulgaristan’ı ziyareti esnasında ve 
sonrasında yaşanan olaylar anlatılmıştır. Ayrıca bu sırada muhalefet lideri olan Bülent Ecevit’in 
Bulgaristan ziyaretine de yer verilmiştir. Bu dönemde Yunanistan ile yaşanan Kıbrıs meselesi 
azınlıkları da oldukça olumsuz etkilemiştir. Aynı dönemde dönemin başbakanı Süleyman De-
mirel ve muhalefet lideri Bülent Ecevit’in Yugoslavya’yı ziyaretlerine de yer verilmiştir. Burada 
dikkat çekici bir nokta olarak ziyaret tarihi itibariyle “Kıbrıs fatihi” unvanı taşıyan Ecevit’in 
Yugoslavya’da sevinç gösteriyle adeta bir devlet başkanı gibi karşılanmış olmasıdır.  Roman-
ya ile bu dönemde “Türk azınlık” konusunda büyük bir sorun yaşanmamış olsa da Romanya 
Türklerinin durumunun çok iyi olduğu söylenemez. 1980 yılında yapılan darbe ile Türkiye’nin 
siyasi durumunda önemli değişiklikler olmuştur. Bu yıllarda Türkiye’nin dış politikası genel 
olarak ABD ve Ortadoğu üzerine yoğunlaşmış olsa da Bulgaristan ve Batı Trakya Türklerine 
karşı yürütülen asimilasyon politikaları, dış politikada önemli bir sorun olmuştur. Çalışmanın 
bu kısmında, Turgut Özal döneminde Bulgaristan ve Yunanistan ile yaşanan gelişmelere de yer 
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verilmiş ve bu süreçte olan olaylar değerlendirilmiştir.  Bu süreçte önemli bir gelişme olarak 
Yunanistan’ın azınlık vakıf mallarına yönelik faaliyette bulunması, Batı Trakya Türklerine yönelik 
baskıların artmasına sebep olmuştur.  Batı Trakya Türkleri, Lausanne Barış Antlaşması’ndan 
doğan azınlık haklarından mahrum bırakılmışlardır. Özetleyecek olursak çalışmada Batı Trakya 
Türklerinin kaderinin Türkiye-Yunanistan arasındaki ilişkilerin seyrine bağlı olduğu üzerinde 
durulmuştur. 1980’li yıllarda Türkiye-Yugoslavya arasındaki ilişkilerde Türk azınlık sorun 
olmamıştır. Bu dönemde Kenan Evren’in Yugoslavya ziyareti ve ilişkiler üzerinde durulmuştur. 
Ayrıca bu dönemde Bulgaristan Türklerinin asimilasyon ve Batı Trakya Türklerinin ise azınlık 
hak ihlallerine maruz kalması yanında 1989’da Bulgaristan’dan yaşanan zorunlu göçün  döneme 
damgasını vurduğu üzerinde durulmuştur. Aynı dönemde Romanya ve Yugoslavya Türkleriyle 
ilgili gelişmeler daha sakin olduğu için biraz daha arka planda kaldıkları görülmektedir.

Türkiye’nin Balkan politikasının profili (1991-2014)  başlığını taşıyan çalışmanın üçün-
cü bölümünde soğuk savaş sonrası dönemde Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu’da yaşanan 
sorunların, Türkiye’yi bu bölgelere yönelik aktif bir politika izlemeye yönlendirdiği üzerinde 
durulmuştur. Türkiye kendisi de coğrafi olarak bir Balkan ülkesi sayılmasının yanı sıra gerek 
Balkanlardaki Türk tarihi mirası gerekse Balkanların Türkiye’nin Batıya açılan kapısı olması 
sebebiyle geçmişten günümüze önemini koruması üzerinde durulmuştur. 1990’lı yıllarda Tür-
kiye’nin Balkan politikasının odak noktasını Yugoslavya’nın kanlı bir şekilde dağılma sürecine 
girmesi ve SSCB’nin politikalarına karşı aktif bir diplomasi izlenmesi gerekliliği oluşturmuştur. 

Bu döneme denk gelen Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş Türk siyasi gündeminde 
ilk sıraya otururken Balkan coğrafyasında yaşanan olaylar ikinci planda kalmıştır. Türkiye bu 
dönemde Yugoslavya’nın toprak bütünlüğünden yana bir politika izlemiştir. Çalışmanın bu 
kısmında önemli odak noktaları olarak Yugoslavya’nın dağılması sonrası Bosna’da Müslü-
manlara yönelik başlayan etnik kıyım ve temizlik ve buna benzer olarak aynı şekilde NATO 
müdahalesi ile sonuçlanan Kosova meselesine değinilmiştir. Yine önemli bir ayrıntı olarak 
Bosna katliamından sonra Türkiye’nin Yugoslavya’ya karşı tavrının değiştiğini de belirtmemiz 
gerekir. Aynı dönemde Makedonya’nın yaşadığı sıkıntılı süreçte Türkiye maddi-manevi yar-
dımları ile bir nevi bu ülkenin çıkış kapısı olmuştur. Çalışmanın bu kısmında ayrıca Türkiye, 
Sırbistan ve Yunanistan’ın Balkan coğrafyası üzerindeki rekabetlerine de yer verilmiş ve bu 
süreçte Yunanistan’ın sert ve yanlış politikalarının Türkiye için bu coğrafyada bir artı olduğu 
belirtilmiştir. Türkiye bu süreçte Arnavutluk, Bulgaristan ve Romanya ile ikili anlaşmalar im-
zalamıştır. Bu dönemde diğer önemli bir nokta olarak Balkan ülkelerinde ABD ve AB etkisi 
süreci değerlendirilmiştir. Bu dönemde Türkiye’nin Balkan coğrafyasındaki bölgesel çıkarları 
batı ile örtüşse de AB’nin Balkanlarda etkin olması Türkiye’yi ikinci plana itmiştir. Ayrıca bu 
kısımda Ak Parti’nin iktidara gelmesinden sonra Balkanlara yönelik izlenen aktif politika ve 
bunun Osmanlı’yı canlandırmaya yönelik olduğuna dair oluşan fikirlere de yer verilmiştir. Tarihi 
seyir içerisinde 1990’lı yıllarda savaş noktasına ulaşabilecek boyutta olan sorunlu Türk-Yunan 
ilişkileri 2000’li yıllarda daha sakin bir hal almıştır. 

Çalışmanın üçüncü bölümünün ikinci ana başlığı olan Türkiye’de siyasi yapı kısmına 
bakacak olursak 1991-2014 arasındaki siyasi yapıyı, incelenirken sürecin cumhurbaşkanları, 
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başbakanları ve dışişleri bakanları ayrı ayrı incelenmiş ve söylemlerine yer verilmiştir. Yazar, 
soğuk savaş sonrası Türkiye’deki siyasi yapıyı kesin çizgilerle belirlenen iki döneme ayırmıştır. 
Bunlardan ilki 1991-2002 arası koalisyon hükümetleri dönemi, ikincisi ise tek başına iktidara 
gelen Ak Parti dönemidir. Bu kısımda ayrıca cumhurbaşkanlarının seçiliş aşamalarındaki deği-
şikliklerin yanı sıra 1989-2014 arasındaki cumhurbaşkanları, başbakanlar ve dışişleri bakanları 
ile ilgili kısa bilgilere yer verilmiştir. Dikkat çekici bir nokta olarak 1991-2002 sürecinde kısa 
sürelerle değişen siyasi yapılara değinildikten sonra 2002 yılından sonra önceki döneme tezat 
olarak başlayan tek parti iktidarı dönemi kısaca değerlendirilmiştir. 

Üçüncü bölümün devamında, bu süreçte Balkan Türklerinin durumu konusu işlenirken 
Bulgaristan Türkleri, Batı Trakya Türkleri, Makedonya Türkleri, Romanya Türkleri, Kosova 
Türkleri ayrı başlıklar altında ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu kısımda yukarıda sözü edilen 
devletlerde yaşayan Türklerin demografik, siyasi, hukuki, dini yapılarının yanı sıra haklarını 
savunmak ve etkinliklerini artırmak için kurdukları sivil toplum örgütleri de değerlendirilmiştir. 

Dördüncü bölümde, 1991-2014 yılları arasında Türkiye’nin Bulgaristan politikası ayrıntılı 
bir şekilde incelenmiştir. Bulgaristan’da 1990’lı yıllarda yaşanan gelişmeler Türk azınlık nok-
tasında Türkiye’nin dikkatini çekmiştir. Bu dönemde Jivkov’un devrilmesinin ardından Türk 
ve Bulgar siyasi liderleri arasındaki toplantılar ve sonuçları gündemin önemli konularından 
olmuştur. Siyasi liderler, bu toplantılar ve sonrasındaki söylemleri ile Türkiye için Türk azın-
lığın önemini vurgulamanın yanı sıra bu konuda Türkiye’nin sorumlulukları olduğunu da dile 
getirmişlerdir. Burada dikkat çekici bir nokta olarak Türk siyasi liderlerinin Balkan Türklerine 
karşı izlediği politikaya tezat şekilde Iraklı sığınmacılarla ilgili tutum ve söylemlerine bakılacak 
olursa aslında bunlar Türkiye’nin cumhuriyet dönemindeki göç politikasının bir özeti olarak 
yorumlanabilir. Bu dönemde Türkiye’nin ısrarcı olduğu ve gerektiğinde müdahale etmeye ha-
zır olduğu önemli bir konu da 1991 yılı itibariyle Bulgaristan’ın üç siyasi gücünden biri olan 
Türkleri siyasi alanda temsil eden HÖH’ün Bulgar siyasetinde etkin olmasının sağlanmasıydı. 
Bu amaca yönelik olarak Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Bulgaristan baş müftülüğü ile ço-
ğunluğunu Türklerin oluşturduğu HÖH ile diyalog kurması önemli bir adım olmuştur. Ayrıca 
bu bölümde Süleyman Demirel ve Ahmet Necdet Sezer dönemindeki Türk Bulgar ilişkileri de 
değerlendirilmiştir. Bu bölümün ikinci ana başlığı olarak Ak Parti döneminde iki ülke arasındaki 
ilişkiler ele alınmıştır. Koalisyon dönemindeki ile benzer olarak bu dönemde de ikili ilişkilerde, 
Türk azınlık konusu belirleyici odak noktası olmuştur. Bunun yanı sıra iki ülke arasındaki ticari 
ve kültürel faaliyetler de ilişkilerde önemli bir yere sahiptir. Bulgaristan’da yapılan seçimlerde 
Türkiye’nin ve Türklerin etkin rol oynaması, siyasi alanda yer alınmasına verilen önemi gös-
termektedir. Ayrıca bu kısımda HÖH ile Türkiye arasındaki sorunlu dönem ve daha sonra bu 
sorunların giderilerek ilişkilerin normalleşme süreci izah edilmiştir. 

Çalışmanın beşinci bölümünde, Türkiye’nin 1991-2014 yılları arasındaki Batı Trakya 
Türkleri Politikası koalisyon hükümetleri dönemi ve Ak Parti dönemi olarak iki ana başlık 
halinde ele alınmıştır. Türkiye’nin Batı Trakya Türkleri politikası; 1990’lı yıllarda Türk azın-
lığın etnik kimliğinin inkârı, vatandaşlıktan çıkarılma, yasak bölge uygulaması,  müftülerin 
seçimi, eğitim gibi birçok soruna çözüm bulmak ekseninde şekillenmiştir. Yunanistan Türkiye 
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ilişkilerinin 1955 yılı sonrasında Kıbrıs sorunu sebebiyle bozulmasına bağlı olarak Türk azınlık 
üzerindeki baskı da artmıştır. Bu dönemde özellikle dini konularda artan baskı ve ırkçı olarak 
nitelendirilen vatandaşlık kanununun çıkarılması iki ülke arasındaki gerginliği artırmıştır. Yu-
nanistan’ın bu politika ve hak ihlallerine karşı gerekli adımlar atılmıştır. Ayrıca bu dönemde Dr. 
Sadık Ahmet’in şüpheli bir trafik kazası sonucu ölümü, Kardak ve Kıbrıs olayları da dönemin 
ilişkileri etkileyen önemli olayları olmuştur. Türkiye bu dönemde İstanbul Rumlarına tanınan 
hakların Batı Trakya Türklerine de tanınmasını istemiştir. 1999-2002 arasında Yunanistan’ın 
tavırlarındaki değişikliğin etkisiyle ilişkilerde “yumuşama” dönemi yaşanması azınlığın du-
rumunda kısmi bir iyileşme sağladıysa da Atina, etnik kimliğin tanınması, din ve eğitim gibi 
konularda geri adım atmamıştır.

Ak Parti döneminde de ilişkiler genel anlamda aynı çizgide devam etmiştir. AB üyelik 
süreci ve Kıbrıs sorunları ana gündem maddeleri olmuş ve Ankara AB üyeliğinde önemli bir 
adım olan Kıbrıs konusunda Atina ile çözüm yolları üzerinde ilişkileri devam ettirmiştir. Bu 
kısımda iki ülke arasında gerginliğe sebep olan başka önemli bir konu olarak doğrudan Batı 
Trakya Türklerinin dini hayatını hedef alan 240 imam yasası üzerinde de durulmuştur. Ayrıca 
bu dönemde siyasi liderlerin genel söylemlerinde Batı Trakya Türklerinin iki ülke arasındaki 
ilişkilerde başat rol oynadığı ve köprü görevi gördüğü belirtilmiştir. 

Çalışmanın altıncı bölümünde, Türkiye’nin Makedonya Türkleri politikası (1991-2014) 
ele alınmıştır. Koalisyon hükümetleri dönemi değerlendirilirken dönemin siyasi liderlerinin 
açıklamalarına yer verilmiştir. Bu dönemde ikili ilişkiler doğrudan Makedonya Türkleri üzerin-
den değil, genel meseleler üzerinden yürütülmüştür. Bu durum, Makedonya Türklerinde ihmal 
edildikleri hissini uyandırsa da böyle bir durum söz konusu değildir. Genel olarak olumlu bir 
seyir izleyen Üsküp-Ankara ilişkilerine 1955 yılı sonlarında kısa süreli bir durgunluk hâkim 
olmuştur. 

17 Ağustos 1999 depreminin ardından Makedonya Türklerinin yardım göndererek Tür-
kiye’ye destek olmaya çalışması dönemin cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i derinden etki-
lemiştir. Bu kısımda ayrıca Ohri çerçeve antlaşması ve Türkiye’nin Makedonya Türklerini bu 
sürece dâhil etme çabasına da yer verilmiştir. Ak Parti döneminde de ilişkiler benzer çizgide 
ilerlemiştir. Genel söylem olarak Makedonya Türkleri ikili ilişkilerde dostluk köprüsü olarak 
görülmüştür.

Yedinci bölümde, Türkiye’nin Kosova Türkleri politikası (1991-2014) değerlendirilmiştir. 
Yugoslavya’nın dağılma sürecinde Kosova’nın geleceği ve ülkedeki Türk azınlığın durumu 
Türkiye’nin ana gündem maddeleri olmuştur. Mart 1989’da Sırbistan anayasasında yapılan 
düzenlemeyle Kosova’nın otonom statüsünün kaldırılarak Belgrad’a katılması olayların baş-
lamasının sebebi olmuştur. Bu süreçte Kosova idaresine karşı Türk ve Arnavutların tutumları 
farklı olmuştur. Kosova’nın bağımsızlık sürecinde Arnavutların Türkiye’den bekledikleri yardımı 
alamamaları hayal kırıklığına sebep olmuştur. Türkiye, NATO müdahalesi sonrasında Türk 
azınlığın haklarının korunmasına önem vermiş olsa da Türkler bu süreçte işlerini kaybetmenin 
yanında hak kayıplarına da uğramıştır. Türkçenin kullanımı için 1974 anayasası kapsamında 
elde edilen kazanımların kaybedilmesi önemli bir kayıp olmuştur. Bu kısımda değinilen Ak Parti 
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dönemi politikasında dikkat çeken nokta sadece Türk azınlığa değil, çoğunluğa hitap eden bir 
politika izlenmiş olmasıdır. Bu dönemde, Kosova Türkleri siyasi temsil yoluyla sorunlarını daha 
etkili bir şekilde dile getirerek kaybettikleri hakları büyük oranda geri almışlardır. Bağımsızlık 
süreci ve sonrasında Ankara, Kosova Türklerinin kendi dil ve dinlerini korumaları yanında diğer 
etnik gruplarla ülkelerinin geleceği için birlikte hareket etmelerini istemiştir. 

Türkiye’nin Romanya Türkleri politikası (1991-2014) adını taşıyan son bölümde, koalisyon 
hükümetleri ve Ak Parti dönemi politikaları ayrı başlıklar altında incelenmiştir. Romanya’da 
1990’lı yıllardaki demokratikleşme sürecinden Romanya’daki Türkler de faydalanarak geniş hak 
ve özgürlüklere sahip olmuşlardır. Bu kısımda başlangıçta birlik içerisinde hareket edemeyen 
Osmanlı ve Tatar Türklerinin bu durumu zamanla fırsata çevirmesi sırasındaki gelişmelere de 
yer verilmiştir. Türkiye ve Romanya arsındaki ikili ilişkiler, siyasi liderlerin düzenli olarak 
görüşmesiyle olumlu bir seyir içerisinde 1990’lı yıllar boyunca devam etmiştir. Türkiye Bal-
kanlardaki diğer Türk azınlıkların sorunları doğrultusunda bir politika izlerken buna tezat olarak 
Romanya Türkleri ile ilgili sorun olmadığından azınlığın talepleri doğrultusunda bir politika 
izlenmiştir. Ak Parti döneminde de ikili ilişkiler aynı olumlu seyir içinde ve görüşme trafiği 
ile geçmiştir. Bu dönemde ilişkilerde enerji anlaşmalarının gündem maddesi olması yanında 
Romanya Türkleri de söylemlerde somut olarak yer almıştır. Ayrıca ikili ilişkilerde kardeş bele-
diyecilik anlaşmaları ve TİKA’nın faaliyetleri de önemli faktörler olmuştur. Sonuç bölümünde 
yazar kitabın kısa bir değerlendirmesini yapmış ve önemli noktalara değinmiştir. Çalışmada 
izah edilen bütün ikili ilişkilerde, Türk azınlık, ülkeler arasındaki bir dostluk köprüsü olarak 
değerlendirilmiş ve Türk azınlığın asimile olmadan dil ve dinlerini koruyarak bulundukları 
ülkeye uyum sağlamalarının önemi vurgulanmıştır.

Eserin genel bir değerlendirmesini yapacak olursak ifade biçiminin güçlü olması ve konu 
bütünlüğünün sağlanmış olması, eserin amacına ulaşmasında önemli bir adım olmuştur. Eserin 
yazımında kullanılan söylem analizi metodu, konunun nesnel bir bakış açısıyla ele alınmasını 
sağlamıştır. Çalışma, alanındaki eserler içerisinde bu yönleriyle önemli bir yere sahip olabilecek 
değerdedir. Eserde uzun bir tarihsel süreç geniş kaynaklara dayalı olarak ve açık bir üslupla 
kaleme alındığı için geniş okuyucu kitlesine hitap edebilecek bir niteliği haizdir.
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For most of the Twentieth Century the nationalism phenomena had been serving as the 
crucial explanatory element regarding both domestic and international Turkish politics. As a 
matter of fact, every modern political form (i.e. the national-state) at its very beginnings and 
during its crafting period tries to set up societal cohesion by forging a new history throughout 
the ways of “selective remembering and forgetting” (p. 101). This is a process that young states 
from Europe experienced during the previous century as well. Back to the Turkish case, with the 
beginning of the new millennia, the infusion of religiousness brought an analytical change for 
the establishment. The author is precisely trying to reconstruct Turkish nationalism’s odyssey 
from its birth and rise to the hegemonic status until its decline in the Twenty-First Century, 
by addressing its main three hypostases – Kemalist nationalism, ethnic nationalism and con-
servative nationalism. From its depiction as “a positive force for solidarity and democracy”, 
revolutionary and progressive, towards its racist drifts and making its followers to become “the 
foot soldiers of the state and protectors of the political and social orders” (p. 14), nationalism 
was to be portrayed as a Janus-faced ideology. 

The structure of the book follows a chronological line, focusing in its five chapters on 
different motifs by either emphasizing on events or simply analysing some of the most repre-
sentative and influential protagonists in an individual manner. Umut Uzer chiefly uses primary 
sources throughout a textual analysis methodology combined with background political and 
economical developments. A mixture of factors were responsible for Turkish nationalism 
eruption in the late Nineteenth Century. Firstly, internal movements and national awakening 
processes of Greeks, Serbs, Albanians, Bulgarians, and later on Arabs made the first breach 
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into Ottomanism’s vitality (p. 27). Secondly, literati European inquiries in language and history 
revealed an earlier and neglected Turkish past. Liberated from Islam and Ottoman political 
failures those publications were to have an enormous impact on Turkish intelligentsia (p. 19). 
Lastly, an infusion of émigré from Russian Empire, Crimea, Kazan region or Central Asian 
brought along an important ideological toolkit, considered indispensable in order to shape a 
coherent counter ideology to Pan-Slavism (p. 17). 

The intellectual history of nationalism in Turkey is not just an in vitro narration on its 
main branches but a continuous interaction and contestation which left mutual marks upon the 
diverse categories of political and state actors. Most if not all the nationalists used common 
terms like mefkure or ülkü and were addressing towards the same main themes in their writings. 
Ideationally, Turkishness (Türklük), Islam, Turanism (Turancılık), the West and the Ottomans 
were perceived as sharply dividing issues. According to the author, the link between Islam and 
Turkishness had never been completely fractured and the former did not stand as an “other” 
for Kemalism. A contrario, during even the very moments of early republic, Islam provided 
the most legitimacy for governmental policies (p. 94-5). As well, it should be remembered that 
the call for mass mobilization of the national liberation movement (1919-22) was cemented 
through religion and national feeling.  Furthermore, a certain amount of tensity emanated 
from governmental circles was directed toward nationalistic publications.  Despite the fact 
that administrations like Committee of Union and Progress or Republican People’s Party were 
deeply providing for support, a specific degree of tension never ceased to exist. The reactions 
that were to follow included chiefly shutdowns of some nationalist organizations (e.g. Türk 
Ocağı in 1931) and reached its peak of rigidity with Racism-Turanism incident of 1944 (pp: 
148-62). For Umut Uzer the reasoning behind such a conduct is purely practical, as during the 
1930’s the state was passing a period of increasing its societal control at the expense of critical 
voices (p. 36).

The first half of the volume is reasonably dealing with main ideational breaking points like 
Mehmet Emin Yurdakul’s poem, nationalist organizations’ reform activity (Türk Derneği, Türk 
Yurdu, Türk Ocağı), and with main ideologues’ system of thoughts. By exemplifying the heavy 
influential contribution of the external Turks, Ismail Gasprinski (Gaspırali) is representatively 
selected in order to fill that panel. His functional and utilitarian view of Islam, as well as his 
gender equality position were to influence “the two great minds” of Yusuf Akçura and Ziya 
Gökalp. Alongside the option for a secular form of state, those ideas were common grounds 
to almost all of the early nationalists. Akçura and Gökalp’s contributions were so crucial that 
Umut Uzer treat them comparatively during a whole chapter. The former, throughout its main 
work – Üç Tarz-ı Siyaset (1904) – and by being loyal to Atatürk, was to become “one of the 
foremost intellectuals and founders of Turkish nationalism” (p. 57). He is responsible for the 
revolutionary idea that adventured to differentiate between Muslim and Ottoman interests. 
Throughout those very pages the author seems to skillfully handle with the complexity of the 
moment in a consistent manner. Giving the obstructing world politics’ milieu from the beginning 
of the Twentieth Century, Turkish nationalism is perceived as an eminently functional advance 
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(p. 60). “The mentor of the Turkish Nation” (p. 63) and the father of Atatürk’s ideas, Ziya Gökalp 
had let an enormous mark on Turkish political thoughts. Between 1908 and 1920, prevailing 
as the “ideologue of both Unionist and Kemalist” (p. 73) his interpretations were inescapably 
spreading among the elites. While pure ethnic claims were rejected, his Turkishness was based 
on culture, religion and self-identification. His mefkure was directed towards education and 
progress (yeni hayat) and most of Gökalp’s ideas (Türkçülüğün Esasları, 1923) were to stay 
behind Kemalist reforms. In the same time, one uncommon side of Gökalp existed. For example, 
early in his life time was the proposer of an assumed “America of the East” reformed Ottoman 
Empire, and for the creation of a world parliament.  His - “it is we who are the sovereign” 
statement would never be part of later conservative nationalist thinkers’ political vocabulary 
(p. 82). At the end of this section of the book, contrary to the conservatives’ standing point, the 
author concludes that Gökalp can be reasonably seen as a precursor of Kemalism.

The chapter on Atatürk focus exclusively on Kemalist nationalist ideas and policies by 
mobilizing mainly speech analysis (Nutuk) or dealing with some early ideologues like Mahmut 
Esat Bozkurt, Recep Peker, Munis Tekinalp or Avram Galanti. Umut Uzer rationally point out 
that the radical reforms of the 1930’s were linked with personal heroism of Mustafa Kemal. 
Early throughout the 1920’s Gazi was appealing towards nationalist and religious feeling in 
order to seek legitimization. In one way, Turkey continued the Ottoman concept of millet which 
accounted for governmental positions Muslims only. Indeed it is about a sociological criteria 
which disregard practicing as a conditio sine qua non of religion. Once and for all, Kemalism 
is stressed as being “a complex nexus between territorial-civic and ethnic manifestations of 
nationalism” (p.107). Covering this section of the volume the reader might observe a transition 
from an intellectual history of Turkish nationalism towards a more historical portrayal and party 
politics analysis. Overcoming this, now it is also the period when a new history was created 
with the purpose to achieve an official ideological qualification (Turkish Historical Thesis, Sun 
Language Theory). Further, the narrative touches the reinterpretation of Kemalism (1960’s and 
1970’s) and ends with Turkey’s movement away from this ideology after 2002. To sum up, by 
adding strong ethnic infusions, Kemalism was the most vigorous form of territorial and civic 
nationalism throughout Twentieth Century and the most pertinent explanatory principle of 
domestic politics of the same epoch.

 Turkish ethnic nationalism was rather a small scale ideational manifestation. Its 
main engine encompassed personalized racist centers of radiation (e.g. Hüseyin Nihal Atsız, 
Nejdet Sançar, Reha Oğuz Türkkan). Along their intellectual history those circles broke with 
Kemalism back into the 1940’s (a rapprochement will take place only with the 1990’s) and got 
a brand-new articulation as a reaction to PKK later on in the 1960’s. Even if in their discourses 
a lot of romantic and heroic elements were inserted, the severe lack of popular support was 
symptomatic. Maybe the most lasting legacy belongs to Atsız’s lexicon. “The leader of Pan-
Turkism and racism in Turkey” (p. 127) is responsible for popularizing grey wolf image and 
Ötüken, the sacred Turkish homeland. In spite of that, his ideas were usually considered anti-
Islamic and represented the exception within the class of literati. To put it differently, the low 
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level of acclaim illustrated precisely what the main branch of Turkish nationalism was never 
ready to accept and support. Again, the pages dealing with ethnic nationalism seems to get lost 
in unnecessary historical narratives especially regarding the political trials of the 1940’s. 

The last theoretical stop of the book looks upon conservative nationalism (miliyetçi-
muhafazakâr). As political organizations could not have had use of religious propaganda, in a 
tactical move “pious conservative” thinkers Islamized nationalism from within in the period 
previous to the 1950’s (p. 165). As a consequence of regime’s openness toward democracy, 
urbanization, opposition to Republican People’s Party’s new ideology, Cold War influences and 
anticommunism, fundamental mutations resulted. In the same time the Ottoman history was 
rehabilitated and an increase of academic Ottoman studies occurred. Although the Democratic 
Party’s government federated with the conservatives and used religious symbols, in the same 
time was struggling to enforce a balance with Kemalism by preserving its secular principles. 
Especially from the 1970’s and until 1990’s, Islam enjoyed the status of primus inter pares 
among various components of Turkish national identity (p. 200). Ideationally, two lines can be 
identified. Some secular Kemalist ideas were still important for academia related thinkers like 
Ibrahim Kafesoğlu (Türk-İslâm Sentezi, 1985), himself the designer of the “Turkish-Islamic 
Synthesis” (p. 176) denomination. Alternatively, Yahya Kemal Beyatlı and Ahmet Avasi, can 
be described as “more pragmatic and more Islamic” (p. 182), while Osman Yüksel Serden-
geçti was short of “any intellectual sophistication”. Simultaneously, conservatism’s increasing 
vitality forced some new systemic transformations. With Kafesoğlu leaving the stage a “more 
vulgar, populist and discriminatory” (p. 196) form of nationalism, targeting Alevis, communists 
and women had escalated. In the end, developments of this kind made nationalism to lose its 
hegemonic stand “at the governmental and societal level” (p. 226). 

As it was the reader’s first taste of the Turkish nationalism the volume mostly succeed in 
being accessible and comprehensible to the reader. In short, for Umut Uzer the context represented 
the factor which manufactured Turkish Nationalism. “Turkishness was not open to non-Muslims, 
and assimilation was requested” for, ethnically speaking, non-Turkish Islam followers (p. 108). 
Contrary to the mainstream public account, secular nationalism represented only an episodic 
manifestation of the Turkish nationalism which is in essence an Islamic-based feeling (p. 29). 
Although he is trying to temper a pure imaginative approach by using a Skinnerian contextual 
manner of interpretation, a number of sections from the book resemble more to historical 
narrative or party-politics analysis. From such a standpoint, Umut Ozer’s demarche is still far 
from matching classic intellectual history masterpieces like Alain Besançon’s The Intellectual 
Origins of Leninsm, (1981) or Pierre Manent’s An Intellectual History of Liberalism (1994).
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Umut Uzer, Türk Milliyetçiliğinin Entelektüel Tarihi: Türk Etnik Yapısı ve İslami Kimliği, 
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20. yüzyılın büyük bir kısmı boyunca milliyetçilik olgusu, Türk iç ve dış siyasetini açık-
layacak ciddi bir unsur olmuştur. Bu sebeple, her modern siyaset modeli (örn. ulusal devlet), 
başlangıç ve şekillenme dönemleri boyunca “selektif bir hatırlama ve unutma” yolu izlemiş, bu 
yolla yeni bir tarih oluşturarak toplumsal uyum yakalamaya çalışmıştır (s. 101). Geçen yüzyılda 
Avrupa’nın genç devletlerinin geçirdiği süreç de böyledir. Türkiye ise yeni bin yıla girilmesiyle 
birlikte dine yoğunlaşmış ve düzen, analitik bir değişime uğramıştır. Yazar, Türk milliyetçili-
ğinin üç temel kuramına değinerek –Kemalist milliyetçilik, etnik milliyetçilik ve milliyetçi-
muhafazakârlık-milliyetçilik davasının doğumu ve yükselişinden, baskın hale gelmesine ve 21. 
yüzyılda gerilemesine kadar, bu davayı yeniden ele alır. “Birlik ve demokrasi için müphem bir 
güç” olarak görülmesinden, inkılapçı ve gelişmeye yönelik bir adım olarak görülmesine; ırkçı 
hareketlerden, takipçilerinin “ devletin askerleri ve siyasi ve toplumsal düzenin koruyucuları” 
haline gelmesine kadar (s.14), milliyetçilik çift taraflı bir ideoloji olarak gösterilmekteydi.

Kitap kronolojik bir çizgide ilerler, beş bölüm boyunca, olayları veya en tipik ve etkili 
kahramanların bazılarını bireysel bir şekilde inceleyerek değişik noktalara temas eder. Umut 
Uzer, birincil kaynaklarını, metinsel analiz yöntemi ile siyasi ve iktisadi gelişmeleri harman-
layarak kullanır. 19. yüzyıl Türk milliyetçiliğinin yıkımına sebep olan içiçe geçmiş unsurlar 
vardır. Öncelikle, Yunan, Sırp, Arnavut, Bulgar ve sonraları Arapların iç hareketi ve uyanması 
Osmanlıcılığın zindeliğini kıran ilk unsurdur (s.27). İkinci olarak, dil ve tarih üzerine yapılan 
Avrupa araştırmaları, daha eski ve göz ardı edilmiş bir Türk tarihini ortaya çıkarmıştır. İslami-
yet’ten ve Osmanlı siyasi başarısızlıklarının esaretinden kurtulmuş bu yayımların Türk aydınları 
üzerinde büyük etkisi olmuştur (s.19). Son olarak, Rus İmparatorluğu, Kırım, Kazan bölgesi 
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veya Merkez Asya’dan gelen göçmen akını önemli ideolojik teçhizatları beraberinde getirmiştir. 
Panslavizm’e karşı tutarlı bir ideoloji oluşturabilmek için bu teçhizatlar zaruri görülmüştür(s.17).

Türkiye’deki milliyetçiliğin entelektüel tarihi yalnızca in vitro [yapay ortamda] çizilmiş 
bir konu değildir; siyaset ve devlet aktörlerinin çeşitli kategorilerde iz bıraktığı, devamlılığı 
olan bir etkileşim ve yarıştır. Milliyetçilerin belki hepsi mefkûre veya ülkü gibi terimleri kul-
lanmış ve yazılarında aynı ana temalara değinmiştir. Fikrî olarak Türklük, İslam, Turancılık 
ve Batı ve Osmanlılar keskin farklılıkları olan unsurlar olarak algılanmıştır. Yazara göre İslam 
ve Türkçülük hiçbir zaman tam olarak ayrılmamıştır ve İslam, Kemalizm açısından “öteki” bir 
nesne konumunda değildir. Mefhum-u muhalif,  Cumhuriyet’in ilk yıllarında İslam hükümet 
politikalarının meşruiyetini sağlamıştır (s.94-5). Aynı şekilde, milli kurtuluş hareketi (1919-22) 
için yapılan topyekûn seferberlik çağrılarının dinî ve milli duygulardan beslendiğini unutma-
mak gerekir. Dahası, hükümet çevrelerinden yayılan baskının belirli bir kısmı milli yayımlara 
yönelikti. İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Cumhuriyet Halk Partisi gibi kuruluşlar birçoklarınca 
desteklense de belirli bir dereceye kadar bu konuda hep gerginlik vardı. Bunu takip eden tepkiler 
genellikle bazı milli örgütlerin (örn. 1931’de Türk Ocağı) kapanmasını haizdi. En sert tepki ise 
1944’teki Irkçılık-Turancılık vakasında görülmüştür (ss: 148-62). Umut Uzer için bu gidişatın 
aslında tamamen pratik bir mantığı vardı. Sonuçta 1930’larda devlet, toplumsal kontrolü eleştiri 
almak pahasına artırdığı bir dönemden geçiyordu (s.36).

Cildin ilk yarısı Mehmet Emin Yurdakul’un şiiri, milli örgütlerin reforma gitmesi (Türk 
Derneği, Türk Yurdu, Türk Ocağı) ve esas fikir adamlarının düşünce biçimleri gibi temel fikir-
sel ayrılıkları mantık çerçevesinde değerlendirir.  Dışarıdaki Türklerin etkisinin yoğunluğunu 
örnek gösterip o grubu anlatmak için, temsilen İsmail Gasprinski (Gaspırali) seçilmiştir. Onun 
İslam’a işlevsel ve pratik bakışı ve cinsiyet eşitliği konusundaki yaklaşımı “iki büyük aklı”, 
Yusuf Akçura ve Ziya Gökalp’i etkilemiştir. Laik bir devlet fırsatı doğurmasının yanında, bu 
fikirler neredeyse bütün erken dönem milliyetçilerinin buluştuğu ortak zemini teşkil etmiştir. 
Akçura ve Gökalp’in katkıları çok mühimdir, zira Umut Uzer bu iki ismi karşılaştırmaya bir 
bölümün tamamını ayırmıştır. Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset (1904) adlı eseriyle ve Atatürk’e sada-
katiyle “önde gelen entelektüellerden ve Türk milliyetçiliğinin kurucularından biri” olmuştur 
(s. 57). Müslüman ve Osmanlı çıkarlarını ayırmaya teşebbüs eden devrimci fikrin sorumlusu 
kendisidir. Yazar eserinde zamanın karmaşıklığını ustaca, tutarlı bir biçimde ele almış gibidir. 
20. yüzyılın başından itibaren engel teşkil eden dünya siyasetinin ortamını göstererek, Türk 
milliyetçiliğini fazlasıyla işlevsel bir tekâmül olarak görür (s.60). “Türk Milleti’nin üstadı” (s.63) 
ve Atatürk düşüncelerinin babası Ziya Gökalp Türk siyasi düşüncesinde müthiş izler bırakmış 
bir kişidir. 1908 ve 1920 arasında “hem İttihatçı hem de Kemalist düşüncenin taraftarı” olarak 
öne çıkmış (s.73) ve yorumları seçkin kesim arasında kaçınılmaz biçimde yayılmıştır. Tamamen 
etnik olan iddiaları reddedilse de onun Türkçülüğü kültür, din ve kendini tanımlama üzerine 
kurulmuştur. Mefkûresi, eğitim ve gelişime (yeni hayat) yöneliktir ve Gökalp’in fikirlerinin 
çoğu (Türkçülüğün Esasları, 1923) Kemalist reformların gerisinde kalır. Yine bu zamanlarda, 
Gökalp’in pek bilinmeyen yanları  ortaya çıkmıştır. Mesela, hayatının ilk dönemlerinde “Do-
ğu’nun Amerika’sı” şeklinde reforme edilecek bir Osmanlı İmparatorluğu’nu ve bir dünya 
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parlamentosu yaratılmasını teklif etmiştir. “Hükmeden biziz,” şeklindeki beyanı daha sonraki 
milliyetçi-muhafazakâr düşünürlerin siyasi lügatine asla girmez (p.82). Kitabın bu kısmının 
sonunda, muhafazakâr bakış açısına ters olarak yazar, Gökalp’in Kemalizm’in öncüsü olarak 
görülebileceği sonucuna varır.

Atatürk üzerine olan bölüm Nutuk incelemesini kullanarak veya Mahmut Esat Bozkurt, 
Recep Peker, Munis Tekinalp veya Avram Galanti gibi ilk fikir adamlarını ele alarak Kemalist 
milliyetçi fikre yoğunlaşır. Umut Uzer, 1930’lardaki radikal reformların Mustafa Kemal’in 
şahsi kahramanlığıyla bağlantılı olduğunu mantık çerçevesinde gösterir. 120’lerin başlarından 
beri Gazi milliyetçi ve dini hissiyata seslenerek kendi hareketini meşrulaşmaya çalışmaktadır. 
Türkiye, hükümet makamlarına yalnız Müslümanların geçebileceğini öngören Osmanlının 
millet kavramını bir açıdan devam ettirmiştir. Aslında bu, icraatı dinin conditio sine qua nonu 
(olmazsa olmaz bir şartı) olarak gören sosyolojik bir kıstastan gelir. Kemalizm tek kalemde 
“milliyetçiliğin kentsel ve etnik tecellileri arasında bir bağ” olarak vurgulanır (s.107). Cildin 
bu bölümünü okuyan okuyucu, Türk milliyetçiliğinin entelektüel tarihinden, daha tarihi bir 
anlatıma ve parti siyaseti incelemesine geçildiğini gözlemleyebilir. Bundan sonra, aynı dönem, 
fikirlerin resmiyet kazanması için yeni bir tarih yaratılmıştır (Türk Tarih Tezi, Güneş-Dil Teorisi). 
Dahası, anlatıcı Kemalizm’in yeniden yorumlanmasına değinerek (1960 ve 70’ler) bölümü, 
Türkiye’nin 2002’de bu fikirden uzaklaşmasıyla bitirir. Özetle, güçlü etnik etkileşimleri ekler-
sek Kemalizm, bölgesel ve kentsel milliyetçiliğin 20. yüzyıldaki en etkin şekli ve aynı çağın 
iç siyaset ilkelerinin en geçerli açıklamasını sunar. 

Türk etnik milliyetçiliği, fikrî tecellinin nispeten küçük bir kısmını teşkil eder. Bu hare-
ketin ana motoru, ana akım kişisel ırkçılığı içerir (örn. Hüseyin Nihal Atsız, Nejdet Sançar, 
Reha Oğuz Türkkan). Bu çevreler, 1940’lardan beri, entelektüel tarihleri boyunca Kemalizmle 
ayrışmış (ancak 1990’larda yeniden yakınlaşırlar) ve daha sonra 1960’larda PKK’ya bir tepki 
olarak yepyeni bir telaffuz edinmiştir. Söylemlerine bir sürü romantik ve kahramanca unsur 
yerleştirilse dahi halk desteğinden ciddi bir şekilde mahrum kalmışlardır. En kalıcısı belki 
Atsız’ın sözlüğüdür. “Türkiye’deki Pan-Türkizm ve ırkçılığın lideri” (s.127), gri kurt imgesini 
ve kutsal Türk vatanı Ötüken’i ünlü hale getiren odur. Buna rağmen, fikirleri genellikle İslam 
karşıtı kabul edilir ve istisna bir kısmı temsil ettiği söylenir. Başka bir deyişle, fazla alkış topla-
maması Türk milliyetçiliğinin neyi kabul edip desteklemeye hazır olduğunu göstermiştir. Etnik 
milliyetçilik hakkındaki sayfalarda yine gereksiz bir tarihi anlatıma, özellikle de 1940’lardaki 
siyasi davalara dalınmış gibidir.

Kitabın son teorisi milliyetçi-muhafazakârlıktır. Siyasi örgütler dini propagandayı kullana-
madığı için “dindar muhafazakâr” düşünürlerin taktiksel hareketleri 1950’lerden önceki dönemde 
milliyetçiliği İslamlaştırmıştır (s.165). Şehirleşme, Cumhuriyet Halk Partisi’nin yeni fikirlerine 
muhalefet, Soğuk Savaş etkisi ve komünizm karşıtlığı ve kökten değişimler, dönemin rejiminin 
demokrasiye açık olmasının sonucudur. Aynı zamanda Osmanlı tarihi ıslah edilmiş ve Osmanlı 
akademik çalışmaları artmıştır. Demokratik Parti hükümeti muhafazakârlarla birleşmiş ve dini 
sembolleri kullanmış olmasına rağmen, Kemalizmin laik prensiplerini korumaya çalışarak onunla 
denge kurmaya çalışırken zorlanmıştır. Özellikle 1970’lerden 1990’lara kadar İslam, Türk milli 
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kimliğinin çeşitli unsurları arasında primus inter pares (eşitlerin birincisi) olmuştur (s. 200). 
Fikrî olarak iki çizgi görülebilir. Bazı laik Kemalist fikirler, “Türk-İslam Sentezi” ideolojisini 
tasarlayan İbrahim Kafesoğlu (Türk-İslam Sentezi, 1985) gibi akademi ile ilişkili düşünürler 
için hala önemlidir (s.176). Bunun yanında, Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Avasi, “daha 
faydacı ve İslami” olarak betimlenebilir (s.182). Osman Yüksel Serdengeçti ise “herhangi bir 
entelektüel kültürden” yoksundur. Aynı şekilde muhafazakârlığın giderek canlanması sistemin 
bazı yerlerde değişmesine sebep olmuştur. Kafesoğlu, sahneyi “daha vahşi, halkçı ve ayrımcı” 
bir milliyetçilik şekline bırakmıştır ve Alevileri, komünistleri ve kadınları hedef gösterenlerin 
sayısı artmıştır. Sonunda bu tarz gelişimler milliyetçiliğin “hükümet ve toplum seviyesindeki” 
egemen mevkiini kaybetmesine sebep olmuştur (s.226).

Bu cilt, Türk milliyetçiliği hakkındaki ilk cilttir, okuyucunun anlayabileceği ve ulaşabile-
ceği bir kitap olması hasebiyle hedefine ulaşmıştır. Kısacası, Umut Uzer için bu bağlam, ‘Türk 
Milliyetçiliği’ni ortaya çıkaran unsurları temsil eder. “Türkçülük Müslüman olmayanlara açık 
değildi” ve etnik olarak Türk olmayan İslami takipçilerin “asimile olmaları isteniyordu (s.108).” 
Kamu muhasebesine ters olarak laik milliyetçilik, özünde İslam temelli bir hissiyattan ibaret 
Türk milliyetçiliğinin aralıklarla ortaya çıkan bir kısmıdır (s.29). Kendisi deri yüzer gibi bir 
bağlamsal yorum üslubu edinmiş ve katıksız, yaratıcı bir yaklaşım takınmaya çalışmıştır fakat 
kitabın bazı kısımları tarihi anlatıma yahut parti siyaseti analizine kaymaktadır. Bu açıdan, Umur 
Uzer’in atılımı, Alain Besançon’ın  The Intellectual Origins of Leninsm [Leninizmin Entelektüel 
Kökeni], (1981) ya da Pierre Manent’in An Intellectual History of Liberalism [Liberalizmin 
Entelektüel Tarihi] (1994) gibi klasik entelektüel tarih şaheserlerinden henüz uzaktır.




